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Dialog o transformaci s Václavem Malým1,2:  

MS: Jan Ámos Komenský říkal, že svět je jako divadlo a cokoliv se na tomto světě koná, tak se to týká 

všech s větší či menší mírou. Je zřejmé, že rok, kdy se počaly psát novodobé české dějiny, se týkal 

každého z nás. O to více, že se měnil systém, či lépe – že se vykročilo k jeho proměně. Jak vás osobně 

ta doba poznamenala? Co jste od ní očekával? Jak se případně ona očekávání naplnila?  

VM: Měl jsem radost, když přišel listopad 1989. Na druhou stranu jsem si nedělal iluze. To proto, že 

jsme vstupovali do nové doby jako nemocná společnost.  

… Komunismus …  

VM: Komunistický systém fungoval také díky strachu a pasivitě mnoha našich spoluobčanů. To není 

výtka, ale pouze konstatování. Lidé chodili volit, vstupovali do ROH, chodili na různá shromáždění 

atd. Často si mysleli něco jiného, nicméně právě na dvojtvářnosti systém stál. Ovšem, že nám byl 

vnucen. Lidé se v něm postupně naučili žít. To je třeba si uvědomit. Zároveň zespolečenštění 

materiálních statků vedlo paradoxně k větší neúctě vůči společnému. Nikomu nepatřilo nic, nikdo 

také vůči společnému neměl zodpovědnost. To jsme si přenesli do nové doby, kdy došlo k takovému 

zvratu. Začalo se zdůrazňovat, že pouze to, co je v soukromých rukou, má cenu, jelikož o to se člověk 

bude starat. Soudím, že pravda je uprostřed. Ano, člověk má právo na majetek, pokud jej poctivě 

nabude. Stále však žije ve společném prostoru. Vůči tomu, co je společné, by měl chovat respekt. Zdá 

se mi, že to se v současné společnosti vytrácí, překlopilo se to do opačného extrému. Předtím bylo 

soukromé nahlíženo málem jako cosi, co jde proti zájmům společnosti, jako něco špatného a zlého. 

Když se dnes řekne, že jistý majetek je společný, zní to, jako by člověk chtěl minulé doby opakovat.  

MS: Zřejmé. K zestátnění došlo v naší republice v souvislosti s procesy po roce 1948. V tomto období 

proběhlo masivní postátnění a někteří lidé věřili v lepší zítřky. Majetek byl cosi jako krádež. Od té doby 

si společnost nese toto stigma. K dalšímu velkému pošramocení došlo v období normalizace, kdy již 

víra vyprchala. Po roce 1989, kdy došlo k navrácení k normálu, se ke státnímu chováme patřičně 

rezervovaně.  

VM: To pramení již z padesátých let. Tehdy byla část společnosti obluzena a část mládeže opravdu 

věřila v ideály. Naproti tomu v době normalizace nikdo ničemu a nikomu nevěřil. Bylo to čiré 

prospěchářství, čirý pragmatismus. To se logicky odráželo i v mezilidských vztazích a ve vztazích vůči 

společnému vlastnictví. Je to vina celé epochy od roku 1948, nikoli pouze období normalizace. Během 

ní se marasmus tzv. reálného socialismu prohloubil. V padesátých letech všichni pomýlení svazáci byli 

ochotni něco obětovat, než prohlédli, že je to celé podvod. Zatímco v sedmdesátých letech již lidé 

nebyli ochotni obětovat nic. Nechci nikoho soudit, pouze popisuji všeobecnou situaci. Lidé měli 

možnost stavět chaty, žít dvojí život, tedy něco jiného v soukromí a něco jiného na veřejnosti. Měli 

vlastně dva domovy. Přes týden si „odbyli“ práci a v pátek odpoledne již pospíchali na své chaty. 

                                                           
1
 Václav Malý *1950, český katolický kněz, od konce roku 1996 byl jmenován pomocným biskupem pražským, 

svůj život zasvětil službě Kristu, tedy Pravdě, to se promítlo do jeho politických postojů a podepsal Chartu 77 a 
ztratil státní souhlas, mnoha lidem je znám z moderování manifestací v Praze v roce 1989, je činný jako veřejná 
osoba a vystupuje v médiích, v rámci své duchovní služby navštěvuje země s nedemokratickými režimy. 
2
 Dialog byl natočen ve středu 20. dubna 2011 v dopoledních hodinách na Pražském arcibiskupství, Hradčanské 

náměstí 16, Praha 1. 
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Problém byl, že hodně materiálu na chaty bylo z kradeného. Bralo se to jako samozřejmé. Mnohokrát 

jsem slyšel: „Oni vzali nám, tudíž my máme právo vzít jim.“ Ale komu, když to patřilo vlastně všem. S 

touto nemocnou společností jsme vstoupili do nové doby, kdy přirozeně chamtivost dosahuje ještě 

větších rozměrů. Najednou se pro ni vytvořil prostor.  

MS: Je dobré se zeptat, zdali souhlasíte s tím, že komunismus byl cosi jako náboženství.  

VM: Rozhodně, protože rituály, jimiž byly provázeny připomínky různých událostí, měly naprosto 

náboženský charakter. V podstatě papežem byl generální tajemník komunistické strany. Ta byla 

neomylnou složkou. Nikdy se neřeklo, že odpovědnost má strana, ale jednotlivec, kterého se 

potřebovali zbavit. To byly „náboženské“ struktury. Oslavování Lenina jakožto zakladatele a předního 

myslitele … Všechny rituály měly náboženský charakter. Z logiky to bylo falešné náboženství, jelikož 

ve středu nestál Bůh, ale smrtelný člověk, a to bez ohledu na to, jaký charakter měl.  

MS: Soudíte, že myšlenka, východisko této ideologie, je nosná? Spravedlnost, schopnost dělit se …  

VM: Rovnost všech … zní pěkně. Je ovšem založena na třídním boji. Nemohu souhlasit s tím, aby byl 

člověk posuzován dle svého původu, jak rodinného či později sociálního. Člověk se přece musí 

hodnotit podle toho, co vykoná, jak se chová, jaký ohled má na druhé aj. Je to v základě špatné. 

Spravedlnost, právo, rovnost, vyrůstající z třídního boje, dělení lidí na sociální skupiny. Na tom přece 

nelze stavět.  

MS: Jednotlivec jako by ztratil svou váhu. Ten, kdo je pomyslnou hybnou silou společenských procesů.  

VM: Ano, řekl bych, že je to opět nemoc současné doby. Paradoxně v době vypjatého individualismu 

máme bůžka „většiny“. Většina zdaleka nemusí mít pravdu. Dokonce jednotlivec, který se staví proti 

všem, může mít pravdu, bez ohledu na většinu, jež proti němu stojí. Za komunismu byl člověk nucen 

skrýt se v davu. Individualita byla potlačována. Nejhorší důsledek komunismu je, že mnoho nadaných 

lidí nemohlo své schopnosti rozvinout. Byla jim znemožněna existence. Na druhé straně je třeba také 

říci, že dnes lidé mají možnosti, nicméně vládne jiná ideologie, jakkoli není kodifikována. V minulosti 

se požadovalo dívat se na vše prismatem marxismu - leninismu, tzv. vědeckého názoru. To už nikdo 

neříká. Nicméně dnes je cosi jiného: ideologie úspěchu, zábavy, pragmatismu, utilitarismu. Nazývám 

to ideologiemi, jelikož jsou to praktické postoje, které hodně současnou atmosféru ovlivňují. Není to 

ideologie nařízená či někde kodifikovaná.  

MS: My jsme si ji zvnitřnili. Lidé, když někam jdou, s někým hovoří, tak cítí, jak je s nimi nakládáno. Vy 

jste zmínil bůžka „většiny“. Možná odbočím. Mně vytanul na mysl lékař Galén v Čapkově Bílé nemoci. 

Byl to právě on, kdo šel proti davům, byť byl zatracován. Soudím, že jednotlivec dokáže mnoho, pokud 

je dostatečně silným, pokud ví, že věci, které koná, mají patřičný přesah.  

VM: Jednotlivec zraje tím, že má kritické myšlení, že uvažuje v souvislostech. To však souvisí s dalším. 

Vzdělání bylo za komunismu špatné, bylo ideologizované. Dnes se bohužel vzdělání chápe jakožto 

etapa nutná k tomu, aby člověk něčeho co nejrychleji a efektivně dosáhl. Vzdělanost by neměla být 

pojímána utilitaristicky. Vzdělaností člověk získává vhled, nahlíží skutečnosti v souvislostech. 

Vzdělaný člověk ani nemůže všechny znalosti využít a použít. Onen utilitarismus vzdělání mě také 
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hodně trápí. Žijeme v době, kdy informací máme až nadbytek, zatímco vzdělanost v širším slova 

smyslu chybí.  

MS: Možná nám chybí pojetí světa jako propojeného celku.  

VM: To ano.  

MS: Nebýt pouhým specialistou, ale snažit se „vystoupit“ z něj, podívat se na něj, aby člověk pochopil 

svůj osobní úkol a byl připraven jednat a naplňovat své lidství vůči druhým.  

VM: Vzdělání by též mělo pomáhat kultivovat naše jednání. Charakter se buduje vztahy, vnímavostí k 

závazkům a zodpovědností k druhým, nejen vůči sobě samému.  

… Církev v minulosti …  

MS: Je vhodné se při této příležitosti zeptat, jak v té době na tom byla církev. Podporovala právě toho 

jednotlivce? Vy jste sám byl signatářem Charty 77. Toto asi bylo akcentováno.  

VM: Je třeba říci, že církev v době komunismu také prožila jistý vývoj - po veliké ráně a masakru v 

padesátých letech, kdy stovky kněží, stovky řeholníků, řeholnic, nejlepších lidí skončily ve vězení. Byla 

naprosto narušena kontinuita. Církev se ocitla v roli trpěné skupiny, bohužel mnoho lidí tehdy 

odpadlo. Postupně se počala probouzet až v šedesátých letech, kdy se vraceli lidé z kriminálů. 

Vzepjala se v roce 1968. V době normalizace si věřící více uvědomili, že to, co si nevybojujeme, 

nebudeme mít. Vznikaly různé aktivity a posilovalo se vědomí odpovědnosti každého věřícího. Byl to 

pozitivní jev. Viditelně se to projevilo především v druhé polovině osmdesátých let při těch různých 

peticích, při různých poutích, které byly zároveň manifestacemi: jsme zde a musí se s námi počítat. V 

tomto smyslu sebevědomí vzrostlo. Nebyla to pýcha, ale zdravé sebevědomí. Je třeba říci, že i 

společnost začala vnímat církev jakožto svou součást – ovšem v zúženém pohledu - že to je struktura, 

jež se staví proti komunismu. Brali ji jako subjekt, jenž nemá v prvním plánu jít proti komunismu, ale 

jehož poslání je pěstovat v lidech solidaritu, vzájemnou toleranci, pokoru, uvědomění si, že vše není v 

našich silách. To jsou základní životní postoje, které má církev prezentovat - pokud budeme hovořit 

velmi civilně. Nemá prvotně vystupovat jako protestující těleso vzhledem ke konkrétní politické moci. 

To je až důsledek.  

MS: Jinými slovy, církev usilovala kultivovat diskusi. Nebýt politickou silou, za kterou ji někteří lidé ve 

straně považovali. Ona měla neformální sílu.  

VM: Je pravda, že ve skupinách se po bytech vedly různé rozpravy či diskuse, nicméně na druhé 

straně se ve společenství církve diskutabilní témata příliš neotevírala. Říkalo se, že se vzájemnými 

spory a různorodostí nemůžeme oslabovat. Musíme zde stát pevně, jelikož se bráníme proti 

molochovi. Je třeba upřímně přiznat skutečnost, že rozvíjení dialogů či diskusí k tématům, na něž 

předem neznáme odpovědi, bylo v zárodku. Jistě byli jednotlivci a skupinky tomuto otevřené, avšak 

lze říci, že strategie byla vytvořit společenství pevných, přesvědčených lidí, kteří vnějším tlakům 

jednoduše odolávají.  
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MS: Hledal se společný jmenovatel. Poté, když přišla nová doba, došlo díky revolučním událostem ke 

sjednocení a následně k diverzifikaci. Vnímal jste to zřejmě jako běžný proces. Cosi takového ve 

společnosti musí být. To platí nejen o společnosti, ale i církvi.  

VM: Zde byl moment překvapení. To proto, že jsme vstoupili do společnosti pluralitní. Nejen v 

politickém a sociálním slova smyslu, ale i v náboženském. Do té doby, zjednodušeně řečeno, 

alternativní nabídkou myšlenkovou, duchovní, byla také církev.  

MS: Do jisté míry měla povahu zakázaného ovoce …  

VM: Tak byla vnímána. Zatímco po roce 1989 sem vstoupily různé sekty, různé duchovní nabídky k 

shromážděním na stadionech. To je velmi těžká situace svoji víru prezentovat a nabízet na trhu 

duchovních nabídek, byť to zní nehezky.  

… Dialog v novém …  

MS: Právě při těchto slovech mi na mysl přišlo slovo konkurence. To znamená, že etablovaným církvím 

v Československu, později České republice vznikla konkurence. Soudíte, že zde skutečně fungovalo 

„tržní chování“? Je zřejmé, že trh je otázka zboží a služeb a ne otázkou duchovní, související s 

přístupem k Bohu.  

VM: Nechtěl bych mluvit o konkurenci. Na trhu jde o to prosadit se na úkor druhých. Soudím, že to 

nemůže být strategií církve. Naším cílem nemůže být vítězit na úkor druhých. My věřící musíme být 

duchovně silní a přesvědčiví. Musíme přijmout postoj nabídky. Ano, my nabízíme životní orientaci, 

která má pevné základy, někam směřuje a dává smysl našemu konání. Nemůžeme pořád poukazovat 

na ty či ony. Spíše silou našeho přesvědčení a životního svědectví - nabízet. Toto bylo pro mnohé z 

nás po roce 1989 velmi těžké. Neříkám a nesouhlasím s tezí, že církev zklamala. To proto, že 

očekávání byla naivní. I od politiků lidé začali očekávat, že se vše změní. Ale změnit se člověk musí 

vnitřně. Jistěže, politická scéna může spoluovlivnit pozitivně i negativně celkovou atmosféru, ale není 

jedinou složkou a jedinou hybnou silou, jelikož jí je občanská společnost. Do ní máme ještě daleko. 

Zrovna tak to platí o církvi. Nemůžeme vytvořit pouze hradbu, kde se poměřujeme s těmi druhými. 

Právě silou svého přesvědčení máme vstoupit, a ne pouze polemizovat.  

MS: Vést dialog a naslouchat …  

VM: Jistě, to neznamená ztratit svou identitu, nebo podlehnout synkretismu. V tom vidím velké 

nebezpečí vytvořit jisté super-náboženství. Vezmu si cosi z buddhismu, cosi z křesťanství, cosi z 

hinduismu. Poctivost je v tom, že zůstanu ve své tradici, ale že mám otevřené oči, mysl a že 

poznávám i v dalších tradicích některé důrazy jako velmi pravdivé a obohacující. Dialog tedy 

předpokládá úctu. Toho druhého beru jako partnera, nikoli jako protivníka, nad kterým je nutné za 

každou cenu zvítězit. To již není dialog.  

MS: Vy jste to nazval ideologií. Dnes se lidé chovají jak na trhu. Lze to označit za krátkozraké. Z 

dlouhodobého hlediska je nutné brát člověka tak, jak o něm hovoříte. Bez slušných, lidských vztahů se 

nic nezmůže. Člověk, když toho druhého vnímá v celistvosti, sám sobě pomáhá růst. O krátkozrakém 

přístupu by mohli hovořit komunisté. Ti neuznávali dialog.  
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VM: Víte, v ekonomice je vše založeno na soutěži. Já odmítám jít do soutěže. Mně nejde o to, abych 

soutěžil s těmi či oněmi. Ano, vymezuji se vůči nim. Na druhé straně je nechápu jako konkurenty, 

kteří mě ohrožují, nad nimiž musím za každou cenu zvítězit. Jsem přesvědčen o hodnotě a smyslu 

tradice, kterou prezentuji, ale ona soutěživost je mi v této oblasti rozhodně cizí. Tím se člověk zaplete 

a automaticky se snaží konkurenta zbavit. Přál bych si, aby jisté sekty neměly živnou půdu, ale na 

druhé straně nebudu svou energii vyčerpávat pouze na to, že se zaměřím na ně. Měl bych se zaměřit 

na dobré pochopení své tradice, abych ji dobře a přesvědčivě prezentoval, abych sáhl i po dalších 

tradicích, které mě mohou obohatit.  

MS: Vy nepřímo říkáte, že chování církve by nemělo být jako chování pekaře, který nám nabízí rohlíky, 

avšak právě konkurence napomáhá tomu, aby rohlíky byly slušné, křupavé … Přešel jste na oblast 

církví. Je to předmětem vašeho zájmu. Možná jste to naznačil, ale přesto je dobré se zeptat, zdali jste 

necítil v době komunistického režimu, že církve měly podobu „zakázaného“ ovoce. Poté onen „zákaz“ 

padl a nastala éra svobody.  

VM: Proto nesouhlasím s tím, že církev zklamala. Ano, dopustili jsme se chyb, ale najednou se počalo 

hovořit o církvích, nejenom o katolické … Pro lidi to bylo nové. Byla krátká doba zvědavosti. Dokonce 

u části obyvatelstva bylo očekáváno, že prázdnotu po komunistické ideologii vyplní nějaký hodnotový 

systém daný jakoby z vnějšku. Znovu říkám, že ten hodnotový systém si musí člověk v sobě vytvářet, 

budovat. Nelze očekávat, že mu to někdo daruje. Člověk má jistě možnost se s ním seznámit, ale poté 

to závisí na něm. Očekávalo se, že ono vakuum bude naplněno třeba i křesťanstvím. Člověk jako 

kdyby nepotřeboval pracovat na sobě. Křesťanství je především práce na sobě. To je celoživotní 

cesta. To není pouze přijetí nějakého učení a pak už se člověk automaticky změní. To je jeden z bludů 

současné doby, že změnou systému se změní člověk.  

MS: Využila toho církev dostatečně?  

VM: Pro církev bylo velmi nesnadné, aby výrazněji prezentovala evangelium ve změti nových, často 

duchovně pochybných nabídek. Rozvinula množství vzdělávacích a charitativních aktivit. Přesto 

zůstávala část věřících pasivní. Pluralita duchovních lákadel vyžaduje od církve jasnou koncepci a 

stanovení priorit v pastorační činnosti. To dosud někdy chybí.  

… Systém, ne lidi …  

MS: Vy nepřímo zdůrazňujete pasivitu člověka a poté přirozeně nastává zklamání. Život je aktivita. 

Náš hlavní představitel hospodářské transformace Václav Klaus říkal, že měníme systém, a ne lidi. Lze 

s tím polemizovat. Ke skutečné proměně systému je nutné, aby se měnili lidi.  

VM: Tomu říkám marxismus naruby. To proto, že Marx hlásal, že změnou vlastnictví výrobních 

prostředků se člověk a jeho chování změní. To platí jen částečně. Zde se říkalo: „Ano, vytváříme tržní 

hospodářství, a to automaticky povede ke změně člověka.“ Díky tomu se v něm probudí jisté 

vlastnosti, tedy že člověk bude více člověkem. To vůbec neplatí.  

MS: Na změně člověka se podílí soutěživost, ochota přispívat druhým, ochota pečovat o svou 

zahrádku. To snad je velmi důležité.  
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VM: Souhlasím, je to důležité, avšak také je nutné nevidět pouze svou zahrádku, ale vnímat i celek. 

Jak jsem uvedl, to se překlopilo. Je naivní si myslet, že člověk, když dostane příležitost, opravdu ji 

využije k rozvinutí a růstu svého lidství. Ano, může rozvinout některé schopnosti, může rozvinout 

pohotovost, rozhodnost, předvídavost. To ještě neznamená, že změní své lidství. To proto, že zralé 

lidství nespočívá jen v rozvinutí svých schopností k dosažení vlastních cílů, ale také směrem k druhým 

lidem.  

MS: Pokud by byl člověk na tomto světě pouze sám, tak by mohl prosazovat pouze své cíle, ovšem 

tomu tak není. Člověk je v tomto světě člověkem díky tomu, že žije ve společnosti. Kdyby byla 

společnost složena pouze z jednotlivců lhostejných k druhým, asi se nedostane na takovou úroveň, na 

jakou se dostaly společnosti západní civilizace. Nikdy by nebyla tak bohatá, jako je dnes. Někdo může 

říci, že komunismus parazitoval na člověku, křivil jeho charakter, rozleptával sociální vztahy a dával 

mu šidítka v podobě falešných jistot. Tím jej degradoval a udělal z něj „nevolníka“ svého druhu, a 

proto společnost byla před krachem. Pro člověka, aby se posunul výše, aby nalezl v sobě opětovně ono 

lidství, je nutné, aby měl úctu k předkům. Vědět, co vykonali, znát kontexty, znát pravdu. Pokud toto 

bude, je vykročeno na cestu uzdravení.  

VM: Chybělo to zásadní - nebylo jasně řečeno: „Ano, do nové doby vstupujeme poškozeni a 

přiznejme si, že každý z nás má jistý podíl na podobě minulého systému a v jisté míře za něj nese svou 

odpovědnost. S takovým realistickým vykročením můžeme něčeho dosáhnout. Zvítězila koncepce: o 

to se nestarejme … Nyní je nová doba. My si zde vytvoříme nové struktury. Co bylo, bylo, nyní se 

věnujme tomu, co je nyní a mysleme na to, co bude. Sluší se říci, že právě toto je z duchovního a 

lidského hlediska škodlivé. Svou minulost nemůžeme od sebe odpárat. Žijeme v přítomnosti, ale do 

přítomnosti i budoucnosti si neseme to, jak jsme žili v minulosti. Nešlo o čistky, o likvidování někoho. 

Bylo důležité, abychom si jisté skutečnosti přiznali. Určitá skupina lidí se o to snažila, ovšem převládl 

pragmatismus, jenž vyvolával nerealistická a nereálná očekávání. Najednou by všechno mělo jít 

hladce.  

MS: A budeme zde mít ráj na zemi. To pochopitelně v nadsázce … Za pár let dohoníme Západ.  

VM: Za několik let dohoníme Německo. Sluší se říci, že Němci prve, než se odlepili ode dna, patnáct 

let po válce tvrdě pracovali.  

… Vypořádání se s minulostí …  

MS: Je vhodné připomenout, že tam bylo také rasantní vypořádání se s minulostí, a to nejen v podobě 

nařízené vítěznými mocnostmi prostřednictvím Norimberského tribunálu. Sama společnost to žádala, 

ovšem to je záležitost generací. Ekonomie hovoří o závislosti na cestě. Ať chceme, či ne, neseme si 

svou historii v naší mysli, a ta ovlivňuje naše konání. Myslíte si, že se udělala pomyslná tlustá čára, že 

nedošlo k tomu, o čem vy hovoříte? Jak tuto skutečnost pojímáte?  

VM: Tlustá čára je špatná. Je únikem, výmluvou, neochotou podívat se sobě do tváře. Bylo mnoho 

jedinců, na nichž lpěla trestně právní vina. Nebyli pohnáni k zodpovědnosti. Byly zástupné procesy, 

například s Miroslavem Štěpánem. To bylo příliš málo. To byl „hozený“ obětní kozel - jako by to 

stačilo. Ze mě vůbec nehovoří pomstychtivost. Jaspers jasně rozlišuje vinu morální, trestně právní …  
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MS: Ještě je vina politická, která se týká ideologie a největší - metafyzická, před Bohem.  

VM: To, že byl někdo v komunistické straně, neznamená, že by měl být trestán. Z morálního hlediska 

to mohu odsuzovat. Pohnán k zodpovědnosti by měl být ten, kdo se něčeho trestněprávně dopustil. 

Takových byly evidentně stovky … Justice selhala. To proto, že tam pracovali lidé, kteří měli také 

špínu na svých rukou. Nebyla ani politická vůle tehdejší politické reprezentace. I justice byla 

ovlivňována mocí výkonnou. Do dnešních dnů jsme se řádně nenaučili rozlišovat a hlavně respektovat 

dělení moci výkonné, zákonodárné a soudní.  

…Deficity… 

MS: Máme v tom deficity, ale co člověk může žádat po více jak dvaadvaceti letech trvající 

demokracie? Více jak dvě generace jsme měli zlovolný režim … Jak rychle si opravdu osvojit praktiky 

fungující ve svobodné zemi? Narážíte na to, že se v Čechách nedodržují principy, procedury a zákony 

tak, jak by se měly vztahovat k vrcholnému zákonu, tedy k Ústavě ČR. To se o nižších normách raději 

nemluví.  

VM: Do nové doby jsme vstoupili s bídným právním vědomím či možná právním nevědomím. To je do 

dnešních dnů slabé. Tento stav je velkou vinou politiků a také justice. Souvisí to pochopitelně s 

morálním stavem společnosti. To jsou spojené nádoby. Trvám na tom … i navzdory postojům 

ekonomů, kteří onu reformu prosadili … že měl být pevný právní rámec. Jistě, že ne dokonalý, ale byl 

zjevně podceněn. Ve jménu rychlé změny, se podcenilo vytvoření právního rámce.  

… Kapitalismus, demokracie …  

MS: Doba byla hodně překotná. Je nutné si uvědomit, že rok 1989 byl vykročením k politické změně a 

hned rok 1991 byl rokem začátku zásadní hospodářské transformace … Napsal zákony, třebaže je 

dobré říci, že pro to vše byla dobrá atmosféra. To bychom dnes asi tak rychle nezvládli. Lidé byli 

ochotni obětovat se ve vztahu … Žili jsme si nad poměry: hospodářství bylo nevýkonné, neefektivní, 

tak se musíme uskrovnit, abychom „dohnali“ ty, se kterými jsme se srovnávali. S Němci, Rakušany. Je 

zřejmé, že mnozí lidé se chovali pragmaticky, a tak hodně z nás sledovalo spíše krátkodobý horizont 

než dlouhodobý. Jak vy jako duchovní vnímáte obnovení trhu? Již jsme se toho mírně dotkli v kontextu 

soutěže mezi duchovními proudy. Trh je prostor, kde má docházet ke svobodné směně, která má být 

výhodnou, a to vede k rozrůstání blahobytu. Tento prostor motivuje člověka, aby se zamýšlel nad tím, 

co bude vytvářet, jakou cestou to bude vytvářet. Vede to k tomu, aby sám sebe realizoval, třebaže 

nastanou chvíle, že je obětí tlaků druhých. Jak vnímáte utvoření tohoto velmi důležitého pilíře 

svobodné společnosti? Volný trh je cosi neodmyslitelného pro svobodnou společnost.  

VM: Jsem pro sociálně tržní hospodářství. Ano, pro tržní hospodářství, které je například v Německu. 

To jasně definuje sociální rozměr. Zde se pouze řeklo tržní hospodářství. Slovo sociální nemá se 

socialismem nic společného. Socius znamená druh. Jde o takové vztahy, které berou ohled na druhé. 

Neexistují pouze zájmy individuální či skupinové. Neustále se vracíme k tomu, že člověk žije v 

nějakém celku, nežije jen v zájmové skupině, která něco touží získat nebo prosadit, ale žijeme v celku. 

Velikou chybou bylo, že se nevytvořily lepší podmínky pro podnikatele. Ti byli příliš zatíženi daněmi, 

různými obtížnými předpisy …  
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MS: Byrokracie, hypertrofovaný stát.  

VM: Jako duchovní jsem se setkával s desítkami lidí, kteří měli chuť podnikat, ale v podstatě to 

neutáhli. Vnímám to jako velké ochuzení. Skutečná změna a participace na tržním chování v dobrém 

slova smyslu začíná právě zezdola. Nikoli od velkých koncernů, od řetězců, od mamutích podniků, ale 

zezdola. Právě malý podnikatel ví, co je žádáno. Je s lidmi ve styku, musí vytvářet zaplnění prázdného 

prostoru. To vede ke kultivaci podnikání. Za velkými podniky stojí často zištné, většinou nesociální 

lobbistické skupiny. Chybí jim sociální vazba. Naproti tomu malý podnikatel primárně sociální vazbu 

má, neboť má pár zaměstnanců a tudíž je neustále v realitě.  

MS: Ano, Baťa též začínal jako drobný podnikatel a svou pílí, péčí i štěstím se domohl takového 

postavení. Shodou okolností tento člověk, respektive společnost, byla vypuzena z této země. Zaplať 

Pánbůh, část jeho kapitálu se do České republiky poté navrátila. Vy jste zmínil důležitou skutečnost. 

Malý podnikatel se snaží udržovat kontakt s lidmi, kdežto velcí podnikatelé spíše kontakty s politiky. 

Jsou velkou silou i ve veřejném prostoru a tím mohou podrývat i křehkou demokracii. Nakonec to 

nemusejí být politici, kteří jsou voleni, jsou to jednotliví podnikatelé, kteří rozhodují o podobě 

nastavení pravidel hry. Síla kapitálu rozhoduje. Demokracie, po které většina z nás toužila, se stává 

oligarchií. Souhlasíte s tím?  

VM: Stále opakuji, že politici mohou tolik, kolik jim občané dovolí. Tím nemyslím opakované stávky a 

vyhrožování. Začíná to opětovně v obcích a městech. Tam se lidé znají, mají větší možnost 

nahlédnout pod pokličku, zdali místní zastupitelstvo či starosta se skutečně starají nebo jsou tam 

osobní či skupinové zájmy. Tudíž větší zájem o společné dění a zároveň větší podpora těch, kteří 

pracují pro společné dobro. Z doby komunismu jsme si přinesli určitou pasivitu. Společné? To je přece 

záležitost těch, koho jsme do toho delegovali během voleb. Více nemůžeme.  

MS: Jednou za čtyři roky odvolíme …  

VM: To je málo.  

MS: Člověk si přečte slohové cvičení v podobě volebního programu, zdali si jej vůbec přečte … Nu, to je 

cesta, která nahrává populistům. Je to cosi jiného než odpovědné vládnutí. Populisté hledí, aby byli 

zvoleni, aby rozšířili svůj majetek, aby mohli pouze ovládat. Pro společné dobro, které vy zmiňujete, 

nemusí nic udělat.  

VM: Vraťme se k občanské společnosti. Nestačí jednou za čtyři roky hodit volební lístek do volební 

urny. Je třeba také sledovat veřejné dění. Být informován a ověřit si informace. Zdá se mně, že 

mnoho lidí není schopných, aby v záplavě informací rozlišovali to podstatné … To proto, že médii 

jsme masírováni a často tlačeni k jednomu názoru. To je záležitost každého člověka, zda odolá 

mediálnímu tlaku. Mnozí se nechají „masírovat“ a pouze pasivně přihlížejí, co je jim informacemi 

předkládáno. Vzniká prostor pro všelijaké populisty. Volební programy to nezachrání. Ty nikdo nečte. 

Předvolební shromáždění jsou spíše manipulativní, než aby se tam věci do hloubky probraly. Stále 

zdůrazňuji občanskou zodpovědnost. Vyžaduje to práci na sobě. Nemůžeme očekávat, že do státních 

funkcí přijdou bezvadní lidé. Stále opakuji tezi a je mi to až trapné: „To, co politikům dovolíme, to oni 

konají …“ Pokušení je veliké. Vinu nevidím pouze na politicích. Vinu vidím na pasivitě části 

společnosti.  
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MS: Nu, ale takový uvědomělý člověk říká, že „krást jsme jim nedovolili“. Je to i v přikázání. 

Nepokradeš. Je to bytostně proti mravům.  

VM: Dnes již je jiná doba … Převrat byl v roce 1989. Nešlo to jinak, než když do těch funkcí vstoupili 

lidé bez zkušenosti v podstatě odzdola. Dnes je možnost změny. Odpovědný občan by měl bedlivě 

české politiky sledovat. Bylo by dobré, kdyby byla taková posloupnost: z obce na kraj, z kraje do státní 

politiky. Je nutné takové lidi podpořit. Je to však dlouhodobý proces. Jinou cestu nevidím. To byl 

jeden z důvodů, proč jsem nešel do politiky. Chtěl jsem ukázat, že člověk nemusí mít žádnou 

politickou moc, ale přesto může ovlivňovat situaci.  

MS: To zní logicky. Vaše slova také mají váhu. Pokud někdo řekne: to je názor biskupa Václava 

Malého, tak to lidé zbystří více, než když by to řekl obyčejný člověk ze zakouřené krčmy.  

VM: Je nutné, aby se lidé dávali dohromady. Rozhodně vidím na venkově spoustu schopných lidí. Lidé 

si stěžují, jaká je pasivita na vesnici. Nemohou získat své spoluobčany pro nějaké aktivity, ať již třeba 

ekologické, spolkové …  

MS: Jinými slovy chcete říci, aby se naši lidé „brali“ za ten svůj kraj …  

VM: Víte, tam to začíná. Nemohu hned vystoupit a říci: „Ministře, chci toto či ono …“, a čekat, že 

nastane okamžitá změna. Dole to skutečně ovlivnit mohu.  

MS: Problém je, že lidé mají zkušenost s úplatností veřejné správy. To mnohé odrazuje. Máme velké 

lobbisty …  

VM: Zároveň bychom měli zásadně odmítat úplatky. To je stejný posun zdola. Prosím vás, já nehájím 

hrůzy, které se dějí ve vyšších patrech. Začíná to zezdola. Na tomto bych stále trval.  

MS: Začíná to také výchovou.  

VM: To patří k demokracii. Nepatří k ní pouze to, že bude dobře rozdělena kompetence moci 

zákonodárné, výkonné a soudní. Demokracie se nevyčerpává v tom, že máme svobodné volby. 

Demokracie má být ve mně. Demokracie předpokládá také občanskou odpovědnost k celku.  

MS: Do formální struktury má promlouvat mysl, rozum a srdce.  

VM: Ano.  

MS: Jedině tak člověk vytváří jednotu. Když převýší rozum nad srdcem … a když komunikace vůbec 

nefunguje, může dojít k tomu, že lidé, spravující tento stát, budou konat nemravně, a to proto, že jim 

to lidé zdola dovolí. Jestliže je veřejnost netečná, vede to následně k tomu, že lidé ve funkcích konají 

protiprávně a jinde by za to byli uvězněni. Lidé u moci jsou vystaveni velkému pokušení. Odolat mu je 

velmi obtížné. Stačí zalistovat v Bibli. Kristus byl pokoušen ďáblem.  

VM: V tom se člověk nemění. Věřím v obrácení člověka. Je prokazatelnou zkušeností, že bude blíž 

košile než kabát. Musíme být realisté. Aby společnost fungovala, musí být založena na právním 
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systému. Ten není s to zaručit morální dimensi. Přirozeně závisí na kultuře chování a kultivovanosti 

společnosti: např. v západním světě, v rozvinutých společnostech si lidé „plácnou“ - a to platí.  

MS: To je ideální …  

VM: Je to otázka morálky. Není to záležitost právních předpisů.  

MS: Stačí se podívat na případy, kdy se vytváří smlouvy  - motají se kolem toho vždy různí právníci. 

Žijeme v době, kdy zažíváme její proměnu, její dynamický vývoj. Je zřejmé, že následně může člověk 

dojít k otázce: „Proč bych se choval dle práva, když ostatní tak nehrají?“ To vede k onomu k 

rozčarování.  

… Hodnoty …  

MS: Neměl bych asi opominout otázku hodnot. Sám zdůrazňujete, že jste si vybral hledání pravdy jako 

své heslo. Konkrétně, pravda a pokora. Pravda byla hodnotou, která byla zdůrazněna v revolučních 

dnech. Domníváte se, že Václav Havel heslem: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí …“, dal 

revoluci a následné společenské proměně étos, který je bytostně idealistický? S odstupem možná lze 

tvrdit, že se to vztahuje spíše k jeho literární předloze než k lidské realitě.  

VM: Stojím za tím heslem. Bylo dobře, že bylo vysloveno, třebaže je dnes hodně ironizováno, 

zesměšňováno. Realita jakoby mluví proti tomu. Nicméně to jsou ideály, které nás usvědčují a vybízejí 

ke změně. Stačí si vzpomenout na naše přísloví, jež zní: „Lež má krátké nohy …“. Z nenávisti člověk žít 

nemůže. Každý ví, že pokud žije ve zlobě, život za nic nestojí. Vypadá to velmi moralistně, příliš 

naivně. Je dobré jít proti zdi. To proto, a to bych si zde dovolil připomenout, že úsilí chartistů bylo z 

pragmatického hlediska naprosto marné, naivní. Přesto přineslo své plody. Pokud nebudeme mít 

před očima tyto ideály, jednak ochudíme svůj život a jednak nebudeme mít s čím se poměřovat. S 

tím, že realita bývá jiná, má církev dost bohaté zkušenosti. Každý kněz či biskup ve zpovědích lidí 

slýchává, jak jsou slabí. To neznamená, že by neměl usilovat o cosi lepšího. V tomto vidím duchovní 

výzvu - nabídku, jež by měla v našich myslích utkvět.  

MS: Rozumím, je lepší vzhlížet k nebeskému, ideálnímu než se obracet k prachu.  

VM: To není útěk od reality, slibování vzdušných zámků. Je nutné stát na zemi. Je to výzva k úsilí pro 

každého z nás. Rozhodně - člověk je přece rád, když se mu něco podaří vykonat z lásky, a to jak v 

osobním životě, tak v životě sociálním. Pokud mluví vždy pravdu, nemusí mít strach, že se chová lživě 

k tomu či onomu. To přece je velmi osvobozující.  

MS: Ne nadarmo je v evangeliu Jana říkáno: „Poznej pravdu a ta tě osvobodí.“ Kristus říká: „Já jsem 

cesta, pravda a život.“ Pokud pokročíme do současnosti - můžeme tvrdit, že komunismus lhal a lidé 

byli uvedeni do otroctví. Na to se však zapomíná. Dnes žijeme v době relativismu. Na druhou stranu je 

možné tvrdit, že každý z jistého úhlu pohledu má pravdu. Sklenice je buď poloprázdná či poloplná.  

VM: Nepopírám to. Nejhorší je, když člověk své vidění absolutizuje a vydává to za plnou pravdu.  

MS: Buď tak či onak. To vede k postoji, že buď jste s námi, nebo proti nám.  
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VM: To souvisí opětovně s dialogem.  

… Liberalismus …  

MS: Nu, je to možné také díky tomu, že hospodářská transformace byla vedena způsobem, že buď pro 

ni jste - pro trh, či jste socialisté nebo stoupenci třetích cest.  

VM: Jakákoliv kritika byla vnímána tak, že je to brzda vývoje. Právě zralý člověk, a platí to nejen o 

politicích, dovede přijmout i kritický pohled, jistou korekci. My sami sebe vidíme v lepším světle - ať 

chceme, či ne. Naopak kritika, která jde k jádru věci, by měla být vítána. Ve jménu boje proti 

komunismu a postkomunismu, se kryly všelijaké nepravosti. Rozumělo se tomu tak, že ten, kdo má 

výhrady, je automaticky socialista. Nemám tyto nálepky rád.  

MS: Právě ty někdy vedou na scestí. Češi si tím také prošli ve věci falešného liberalismu. Ideologie se 

snaží o popis světa, východisek ... Ostatně, v roce 1989 vyšel článek od amerického myslitele Francise 

Fukuyamy o vítězství liberální demokracie nad ostatními společenskými koncepty. I v tom můžeme 

vidět jisté zjednodušení. To proto, že myšlenky lidí jako byl Marx, jsou stále živé a budou jistě 

nacházet své příznivce.  

VM: To je pro mne otevřená otázka. Těžko lze odhadnout, nakolik uvedené koncepty budou 

rezonovat s požadavky a potřebami dané doby.  

MS: Domníváte se, že někdy je hovor o hodnotách tohoto světa karikován a někdy eliminován? Ve 

studiích o hodnotách, které byly publikovány Centrem pro sociální a ekonomické strategie, bylo 

zjištěno, že česká společnost je společností egalitářskou - na druhou stranu je v ní patrné požitkářství. 

Jak vnímáte tuto skutečnost?  

VM: Soudím, že lidé, kteří se tím zabývají a toto připomínají, by se neměli nechat odradit. Víte, 

nesmíme podléhat ideologii úspěšnosti, která je nepsaná. Zní asi takto: „Hodnotný člověk je jenom 

ten, který má úspěch … Hodnotná záležitost, kterou člověk prezentuje, je ta, která se prosadí a má 

úspěch.“ Tak to není. Člověk by měl být trpělivý, stále tyto věci ve vší pokoře připomínat. Neměl by 

čekat, že okamžitě davy začnou jásat a přijmou to. To nemění nic na hodnotě a úsilí. Cosi podobného 

jsem v životě prožil. Zralost lidství se ukazuje v tom, že je člověk od úspěchu svobodný. Ano, přál bych 

si něco, nepřichází to. To ještě nerelativizuje mé poctivé úsilí. Nyní nehovořím o sobě, ale obecně.  

... Otázka budoucnosti ...  

MS: Mluvili jsme o minulosti, dotkněme se budoucnosti v kontextu toho, co zde zaznělo. Jak vnímáte 

budoucnost této země? Jsme součástí Evropské unie, jsme součástí Severoatlantické aliance. Je 

zřejmé, že to asi bylo logické vyústění našich demokratizačních snah, neboť jsme součástí klubu 

bohatých demokratických zemí.  

VM: Rozhodně je zde krok kupředu. Do demokratického smýšlení máme všichni dost daleko.  
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MS: Lze tedy s nadsázkou opakovat to Masarykovo: „Máme demokracii, ale nemáme ty demokraty“. 

To je tedy hlavně na nás, jak se s touto výzvou vyrovnáme. Nesmíme spoléhat na politiky, ale měli 

bychom si uvědomit, že to, jak tento stát vypadá, záleží převážně na nás. Děkuji Vám …  

P.S.:  

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

VM: Po jedenácti letech, kdy mi veřejná kněžská činnost byla režimem zakázána, jsem začal opět 

působit v duchovní správě. Nic jsem nerestituoval ani nezdědil.  

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

VM: Zúčastnil jsem se kuponové privatizace, aniž jsem z toho něco vyzískal. Ani jsem moc neočekával. 

Nekalkuloval jsem se žádnými spekulacemi.  

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

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což následně znamenalo lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také opětovné nalezení se v Evropské unii?  

VM: Byl jsem proti rozdělení Československa. Zpětně uznávám, že nikdy nebyly mezi Čechy a Slováky 

tak dobré vztahy jako v současnosti.  

 

 

Dialog o transformaci s Michaelem Dunayevskym3,4: 

MS: Budeme-li se bavit o proměnách společnosti, hospodářství, kultury, náboženství, rád bych se 

zeptal, jaký rok je podle vás zásadní? Češi jej vztahují k roku 1989, kdy proběhla takzvaná sametová 

revoluce, někdo tomu říká převrat, předání moci. Jaké datum je důležité pro vás jako imigranta?  

MD: Pokud se budeme bavit o Československu, rozumím významu data roku 1989. Když se z 

perspektivy podívám na vše, co se dělo zde v Evropě, jako byl rozpad východního sovětského bloku, 

byl rok 1989 velmi významným a pro vás klíčový. Pro mě osobně byl mnohem klíčovější rok 1993, ale 

to z důvodu osobních.  

MS: Můžete prozradit?  

MD: Dnes to mohu říci. Jedná se o rok, kdy se mi podařilo emigrovat, i když nezákonně, z tehdejšího 

Ruska, byť v roce 1993 pořád platily sovětské zákony.  

                                                           
3
 Michael Dunayevsky *1973,  roce 1993 odešel z Ruska do Izraele, od roku 2000 žije v České republice, 2007 – 

2013 působil ve Vrchním pražském rabinátu a Zemském rabinátu, též byl jako pedagog na HTF UK, Od 2014 se 
věnuje podnikání.                      
4
 Dialog byl natočen ve středu 8. ledna 2014 dopoledne v místnosti knihovny Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 

1, Praha 1, Staré Město, druhé setkání bylo natočeno ve čtvrtek 16. ledna 2014 dopoledne v místnosti knihovny 
Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, Staré Město.    
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MS: Mohu se zeptat, proč užíváte slovo nezákonně? Vždyť Sovětský svaz se rozpadá v roce 1991.  

MD: Nesměl jsem standardní cestou emigrovat z Ruska. Jelikož jsem k tomu neměl oficiální povolení, 

musel jsem najit jinou cestu než tu běžnou pro to, abych emigroval. Z mého pohledu se jedná o 

historický omyl, i když to, co říkáte, je pravda. Tento rok 1991 byl velice významným pro každého, 

kdo tam žil, když najednou pochopil, že již nežije ve státě, v němž žil; že nežije v impériu, které 

existovalo. Tehdy se zdálo, že pro každého bude existovat věčně, bude nezlomné, že jeho existence 

nikdy neskončí a život se nikdy nezmění. V roce 1991 se stala ještě jedna věc kromě oficiálního 

rozpadu Sovětského svazu. Jednalo se o pokus o návrat starého režimu. Říkalo se tomu puč GKČP. 

Tehdy jsme žili v Moskvě a vše jsme viděli. Pamatuji si to vše velice dobře. Sám jsem byl v ulicích. Byl 

jsem mladý, bál jsem se, ale zároveň jsem byl nadšený, kolik lidí se postavilo proti pokusu o návrat 

starého režimu.  

MS: Vážil jste si hodnoty lidství. Když šlo o důležitou věc, lidé se dokázali spojit, ...  

MD: ... protože pochopili, když ráno byly ve městě a kolem města stovky tanků a tisíce vojáků, že 

mnoho let nesměli říci, co si myslí. Dříve, když se někdo pokoušel zvednout hlas, byl hned zatčen a 

prošel represemi. A teď najednou se lidé proti tomu postavili. Začali stavět barikády, vyšli do ulic. 

Hrdinové té doby, byť se na ně příliš nevzpomíná, museli zastavit tanky vlastními těly, a proto i 

zahynout.  

MS: Člověk si vzpomene na rok 1991 a puč, který se odehrál, když Michail Gorbačov byl na Krymu, ... 

MD: ... byl zatčen na své vile, ...  

MS: ... a když se vrátil, řekl, že je v jiném státě. 

MD: Přesně tak. De facto v té době se rozpadl stát, rozpadl se systém. I Gorbačov byl a je obviňován 

do současnosti za rozpad státu. Z tohoto pohledu je to pravda, ale když přemýšlíme o tom, sám asi 

nechtěl, aby se stát rozpadl. Chtěl jen zlikvidovat systém.  

MS: Možná se snažil o jeho obrodu, dát mu více svobody. Víme, jak to skončilo. Ne nadarmo se říká, 

že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Začal, ale pro systém to dopadlo špatně. Přesto 

bychom měli diskutovat o skutečnosti, jestli můžeme nalézt paralelu mezi rokem 1993 a 1989. 

Například rok 1989 byl mírový. Lidé, kteří stáli v čele, byli překvapeni rychlostí průběhu událostí. 

Komunisté se vzdali a lidé z demokratické opozice přišli na jejich místa.  

MD: Úplné paralely bych neměl. V ČR vnímám, co se zde stalo. Bylo to nejen Československo, ale i 

východní Německo. V každém státě to mělo své. V Československu máte pocit, že situace nazrála a že 

přišla ze zdola, i když jsem přesvědčen, že kdyby nebyl Gorbačov, Sovětský svaz by nedovolil, aby se 

v těchto satelitních státech stalo, co se stalo, byť je mi jasné, že komunisté, kteří tento stát vedli, 

pochopili, že přišla jiná doba a musí se změnit. Pořád chtěli zůstat u moci, možná ve stínu, ale určitě 

doufali, že u moci zůstanou. Také nelze říci, že nezůstali. Samozřejmě, když se dívám na filmy, čtu 

knihy, slyším, co vypráví lidé, jak se žilo zde v Čechách za komunistů, neustále musím situaci 

srovnávat s tím, jak se žilo u nás, i když po roce 1968 byla normalizace pořád „normálnější“ a 

s lidskou tváří než to, co bylo u nás.  



 
 

16 
 

MS: Myslíte si, že význačné roky záchvěvu společenské struktury, musely tak jako tak přijít? Režim byl 

u nás neudržitelný. U nás to trvalo dvě generace. Režim zde byl od roku 1948 – 1989. V Rusku systém 

byl … 

MD: ... sedmdesát let, tedy více než 3 generace, a proto zde v České republice pořád ještě vidím 

starší generaci, která věděla, jak je možné žít ve svobodném státě, na rozdíl od Ruska, kde svobodný 

stát nikdy neexistoval.  

MS: Sem asi dobře pasuje teze Masaryka: „Cara svrhli, ale carismus zůstal.“  

MD: Souhlasím s ním na 100 procent. A kdyby mě slyšeli Rusové, asi by mě ukamenovali. Souhlasím 

s ním. Systém nezměnil podstatu. Dá se zde hovořit o sémantice. Stejné věci se jmenují jinak, ale 

podstata zůstává stejná. Když mně Rusové říkají, co se děje v jejich státě, chtějí, aby to bylo jinak. 

Díky internetu to vnímají jinak. Vidí, jak lidé v civilizovaném světě žijí jinak. Ten stav srovnávají. 

Uznávají, že i u nich existuje určitý posun. Avšak vždy jim říkám: „Vybudovat stát jako Česká republika 

není tak jednoduché, i když každý z nás, kdo zde žije, zná jeho plusy a mínusy.“ Cosi takového 

vybudovat, bude trvat hodně generací. Lidé se mě ptají proč, odpovídám jim: „Podívejte se, fakticky 

než začnete budovat demokratický stát, musí existovat liberální společnost. Mělo by dojít ke změně 

mentality vůbec. Toto však ruský stát a s ním spojený režim neumožňoval v průběhu celých dějin. 

Jediná výjimka byla v letech 1917 - 1918, když se 8 měsíců po únorové revoluci společnost 

probouzela, ale 8 měsíců pro vybudování liberální společnosti je zcela nedostačující.“  

... Změny a naděje spojené s převraty ...  

MS: Dobrá, jaké naděje jste vkládal do změn? Jako mladý člověk jste přivítal možnost žít ve svobodě?  

MD: Jistě. Měl bych děkovat Gorbačovovi, jelikož nám v polovině osmdesátých let dovolil začít mluvit 

svobodně, i když většina lidí to vnímala jako provokaci. Obávali se toho a pořád drželi jazyk za zuby. 

My, mladí, jsme se sami ale ohrožení necítili, neboť jsme byli mladší a nechápali jsme, v jakém režimu 

doopravdy žijeme, i když nám to od dětství vštěpovali. Najednou jsme uvěřili. Většina z nás si ve škole 

dovolovala hovořit o čemkoliv, dokonce i o zločinech Stalina. Likvidovali jsme mýty, které existovaly. 

V té době se o tom začalo hodně psát, dostávala se k nám literatura ze Západu. Společnost se 

začínala otevírat, i když ve škole nám často říkávali: „Ty, ty, co si to dovolujete. Posvítíme na vás! 

Nadřízení si promluví s vašimi rodiči.“ Zkrátka glasnosť byla podle mě hlavní důvod, co zlikvidovala 

systém zevnitř, jelikož lidé si dovolili myslet a vyjadřovat se, k čemu chtějí. V roce 1989, když kolem 

nás krachovaly režimy, cítili jsme se svobodní. Pamatuji si, jak mnozí okolním státům fandili, že se 

ostatní národy osvobozují.  

MS: Byla to podmínka, že svoboda může přijít k vám. Je nutné říci, že Gorbačov ve zjitřeném čase 

poslal tanky do pobaltských republik.  

MD: Ano, byla to jeho velká chyba. Jde také o to, jak reagovali lidé mimo pobaltské republiky. Uvnitř 

samotného Ruska se lidé vyjadřovali negativně. Možná nerozuměli, co se tam děje, ale negativní 

vyjádření bylo. V té době panoval obrovský pocit naděje, očekávání bylo obrovské. Je dnes velice 

těžké popsat, jak vysoká byla ta očekávání. V roce 1989 tento proces zesílil. Avšak pozdější zklamání 

byla také velká. Očekávání a zklamání začínají jít ruku v ruce od konce osmdesátých let. 
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MS: Kdo má velké naděje, je někdy nepěkně zklamán. Jinými slovy, kdo se drží u země, uvědomuje si, 

že transformace politického a hospodářského řádu bude otázkou generací, vítá postupné změny víc 

než ten, který k tomu přistupuje emotivně, s velkými nadějemi.     

MD: Budete se asi smát, ale opravdu naivita, která tehdy panovala, byla velká. Byl jsem toho součástí. 

Lidé věřili, že vše změníme rychle a za pár let budeme žít v normálním státě. Nikdo neuvažoval 

v termínech generací. Všichni očekávali, že změna přijde hned. Často proto byli rozčarováni tím, že 

změna a uvolnění nepřichází rychle. Samozřejmě rok 1991, když se sovětský stát oficiálně rozpadl, byl 

plný největšího očekávání - jsme konečně svobodní a můžeme žít, jak chceme. Pochopitelně to vedlo 

k něčemu jinému, ...  

MS: ... jelikož člověk je ovlivněn výchovou v rodině, je hněten společností, která existuje vně rodiny. 

Hovořil jsem se synem chartisty Ivanem Šternem, jenž je vysokoškolský kantor a redaktor Českého 

rozhlasu Plus. Ten však očekával stav, který znal z disidentského prostředí. Myslel si, že principy 

Charty se bude aplikovat v prostoru širší společnosti. V tom spatřoval v naději, ale v tom bylo též 

zklamání. Lidé, kteří v roce 1989 byli solidární, jako proměnění.  

... Proti něčemu ...  

MS: Je vhodné zmínit, že v revolučních dnech se lidé dokázali spojit proti něčemu. Byl zde úhlavní 

nepřítel.  

MD: Jedná se o tradiční situaci, zvláště když lidé mají společného nepřítele. Vždy se spojí proti 

někomu. Bojují proti někomu, pomáhají si v boji jeden druhému. Vždy vzpomínám na okamžiky mého 

života. V Izraeli se říká, že možná nedokážeme žít spolu jako jeden národ v míru, ale ve chvílích 

nebezpečí jsme skutečným národem, protože si pomáháme. Prý v tom je krása našeho národa. Já si 

myslím, že je to krása každého národa nebo každé skupiny, která je v ohrožení. V onu chvíli se člověk 

začíná chovat mnohem lidštěji, dokáže si vzájemně pomáhat a společně bojovat, poněvadž nepřítel 

spojuje.  

MS: Ostatně Češi si tuto zemi vybojovali. Nebýt legií nebylo by Československo. Existence legií byla 

argumentem pro vznik samostatného státu. 

MD: Ano, podle mě by jinak žádné Československo nevzniklo.  

... Komunismus, ideologie ...  

MS: Nyní bych naši pozornost směřoval na období před rokem 1989, na ideologii, ale i na režim, který 

na ideologii byl postaven. Vnímáte, že některá východiska byla hlásána, ale realita k ideologii měla 

vzdálený vztah? Nebo se můžeme zeptat, zdali je nutné, abychom my, lidé, měli vůbec nějakou 

ideologii? Pomáhají nám v orientaci ve světě? Je to cosi, co nám svět zakrývá, a díky čemu můžeme 

vytěsňovat některé části sociální reality, kterou nechceme vidět.  

MD: Určitě můj pohled je ovlivněn dějinami dvacátého století. Jsem však přesvědčen, že ideologie 

musí existovat, ale nemůže být taková, kterou jsme poznali. To je důvod, proč jsem z Ruska odešel, 

když jsem si uvědomil, že se jí lidé nevzdají. Vždy člověk srovnává skutečnosti, které měl možnost 

poznat. Odešel jsem do Izraele, kde jsem žil delší dobu. Prošel jsem dráhu obyčejného občana včetně 

služby v armádě. Velice jsem se zajímal o politiku, jelikož mě zajímala jako asi každého izraelského 
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občana. Vždy jsem vnímal, že politika je důležitou součásti našeho života, i když chápu lidi, když říkají: 

„O to se nezajímám, neboť ji nemohu ovlivnit.“ Pokud se nebudeme zajímat o politiku, ovlivnit ji 

nemůžeme. Politika musí zajisté mít i ideologii. Samozřejmě, v každé zemi ideologie může mít jinou 

podobu. Ideologie samotnou politiku naplňuje. Politika bez ideologie je obyčejné politikaření a boj o 

čistě osobní zájmy.  

MS: Můžeme říci, že ideologie jsou principy, které nás mají sjednocovat?  

MD: Určitě. Otevřeně říkám, že zde nechci hlásat, jakou ideologii kdo má mít, ale podle mě každá 

politická strana, každý stát ji má mít. V každém státě existují politické strany. Pokud strana nebude 

mít svou ideologii, strana jako taková nemá význam, nemá důvod k existenci. Co se nyní děje 

v politickém systému České republiky, je zásadní změna. Dochází k rozvolnění hranic mezi stranami. 

Vede to k tomu, že lidé nevědí, koho mají volit. Rozumím tomu, neboť je to často jedno. Nejde zde 

pouze o ideologii, ale i o morální kodex chování. Pilíř, na němž strana musí stát, musí být z ideologie.  

MS:  Samotnou ideologii jsem zmínil proto, že v Československu slovo ideologie mělo pejorativní 

nádech. Vše bylo zamořeno komunistickou ideologií. Lidé se odvolávali na Marxe, Lenina, tedy na 

muže, kteří byli „nekritizovatelní“. Filozofové jim dali „výbavu“ a ta poskytovala režimu pevnost. Lidé, 

kteří ideologii realizovali, se odkazovali na představitele. Často člověk slyšel slova, aby 

neideologizoval. 

MD: Dobře tomu rozumím, proč se tak chovají, jelikož jsem v podobném režimu žil. Myslím si, že se 

slovo ideologie nesmí chápat jen negativně, protože například dnes mohu uvést pěkný příklad, když 

se podívám na strany, které ideologii nemají. Dobrým příkladem je dnešní Rusko, protože tam vlastně 

kromě komunistické strany, která má svou zvláštní ideologii, že o ní lze hovořit hodiny a hodiny, nic 

není. Tato strana je schizofrenická, ale všeobecně ostatní strany, které tam dnes vládnou, nemají 

vůbec žádnou ideologii. Ony ji dnes teprve hledají. Snaží se ji nalézt, vymýšlejí si nové cesty, ale 

nemají ji, a proto politická struktura systému je vadná.  

MS: Mají Vladimíra Putina.   

MD: Zajisté. 

... Východiska totalitní ideologie ...  

MS: Dobrá, ale jak vnímáte samotnou komunistickou ideologii? Soudíte, že její východiska jsou 

správná?  

MD: Z důvodu studií dějin na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě jsem si musel přečíst „Kapitál“.  

MS: Zanechalo to ve vás patřičné stopy?  

MD: Mohu vám říci, že jsem jednou zjistil, že marxismus je velmi vzdálený od ideologie, která se 

nazývala leninismus, stalinismus, tedy od „-ismům“, jež se objevily později a byly s ní pevně spjaty. 

V každém případě můžeme říci, že se jedná o filozofické dílo. Myšlenky, které Marx vyjadřoval, byly 

často docela hezké, ale spousta z nich byla podivná, což se zvláště ukázalo časem. Každá ideologie je 

o lidech. Někteří lidé něco vzali, změnili to podle sebe. Následně to začali proklamovat: „Podívejte se, 

je to tak a tak. Nyní pojďme, uděláme další věci.“ Nakonec komunistickou ideologii proměnily i 

osobní zájmy. Pak začala být nadřazena všemu ostatnímu. Možná se dotýkáme skutečnosti, zdali bylo 
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dříve vejce, či slepice, jelikož pak ideologie, jež byla lidmi vymyšlena, nám určovala, jak máme žít a 

chovat se. Sama ideologie nevznikla na hoře Sinaj předáním Tóry. Ideologii vymysleli lidé a postupně 

ji i deformovali podle aktuálních životních potřeb.  

MS: Byla zde velká domýšlivost popsat svět, vtěsnat jej do pouček.  

MD: Komunistickou ideologii vnímám problematicky. Zde se vrátím k Masarykovi, jelikož hovořil o 

carismu. V Rusku vyměnili jedno náboženství za druhé. Nevím, jestli o tom vědí mimo Rusko, ale 

paradoxně nejzbožnější členové dnešní politické strany v Rusku jsou komunisté.  

... Politické náboženství ...  

MS: Ne nadarmo se hovoří o politických, sekulárních náboženstvích. To má například úctu k světcům. 

To stejné bylo u nás. Byly průvody, v jejichž rámci se vystavovaly obrazy sekulárních světců.  

MD: Velice zvláštní byl přerod pravoslavného náboženství do komunismu, což bylo velice, velice 

bolestivé. Hodně pravoslavných křesťanů trpělo, zaplatilo vlastním životem za víru. To stejné platilo 

pro celou církev. Avšak je mnohem zvláštnější, jaký byl opačný přerod. Komunisté v 90. letech 

najednou začali chodit do kostelů a podporovat budování nových kostelů a vůbec obrodu církví.  

MS: Lidé si možná vzpomenou na chrám Krista Spasitele. Po nástupu komunistů byl zničen. Ve 

svobodném režimu byl pak obnoven.            

MD: Je dobré říci, proč byl zbořen. Bylo to proto, že překážel, když na stejném místě Stalin plánoval 

megalomanskou stavbu.  

MS: Tuším s Leninem. Jednalo se i o mrakodrap.  

MD: Byl to ideologický nesmysl, který tam měl vzniknout, ale byl tam pramen a zjistilo se, na tomto 

místě nelze budovat něco tak velkého.  

MS: Dotýkáme se opět lidské domýšlivosti, neschopnosti recipovat skutečnost.  

... Nárok spravedlivějšího světa ...  

MS: Po krátkém doteku komunistické ideologie a náboženství bych se zeptal, zdali si nemyslíte, že 

člověk má nárokovat spravedlivější svět, usilovat o nového člověka. Pokud bude člověk příliš 

zasahovat do společenského a hospodářského řádu, může to skončit katastrofou. Idea spravedlivého 

světa je krásná jako idea, ovšem je-li převedena do skutečnosti, víme, že dochází k selhání.  

MD: Touto otázkou jste se dotkl mě osobně. Ještě před několika lety bych vám řekl: „Ano, člověk se 

musí snažit působit na okolí, musí ovlivnit a změnit okolí k lepšímu.“ Když o tom uvažuji logicky, říkám 

si: „Progres musí být!“ Nyní přichází velké „ale“. Čím jsem starší, najednou začínám chápat, že toto 

sociální inženýrství má své omezení, protože prostě nejsme bohové. Kdo řekl, že stav, kam chci 

nasměrovat společnost já, bude dobrý pro ni? Takových lidí bylo ve dvacátém století mnoho, kteří 

doufali, že vybudují sovětského člověka, který bude mít patřičné skvělé parametry, nebo zde bude 

Übermensch, kterého známe z nacistického Německa. Nu, a k čemu jsme dospěli?  

MS: Ke ztrátám a hrůzám pro jednotlivé lidi.  
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MD: Samozřejmě, že nyní se nebavíme o tak násilné změně. Ano, vždy jsem si myslel, že je třeba 

usilovat o změnu, ale dnes díky životní zkušenosti rozumím, že je to troufalé. Člověk se má snažit, ale 

má změnu vyžadovat od sebe, a ne od ostatních. Člověk může jít osobním příkladem. Neznamená, že 

každý z nás, který o to usiluje, toho docílí a cíl sám je dobrý pro každého. Možná je daný cíl dobrý jen 

pro dotyčnou osobu.  

MS: Člověk by snad měl působit v sociálním prostoru, alespoň v tom nejmenším.         

MD: Vzniklo to díky tomu, že se jedná v podstatě o přirozený jev. My, lidé, všeobecně ovlivňujeme 

prostředí. Sázíme keře, budujeme domy, něco opravujeme, pěstujeme bonsae, ovlivňujeme, jak 

stromeček vyroste. Je to v nás. My usilujeme ovlivnit sebe i okolí.  

MS: Ano, ale vždy jde o tu mez. Lidé, kteří stáli v čele komunistického hnutí, chtěli reformovat vše, ale 

když člověk zná své limity a podřizuje jim své jednání, možná udělá více. 

MD: Dnes s touto tezi souhlasím, ale trvalo mi dlouho to pochopit.  

... Nepřirozenost režimu ...  

MS: Myslíte si, že systém, který zde byl, se dá reformovat, nebo byl a priori odsouzen k zániku?  

MD: Domnívám se, že komunistická ideologie je od počátku nepřirozená. Tím pádem nemá šanci 

k životu.  

MS: V Československu probíhaly roky „tání“. Během nich si lidé mysleli, že je možné režimu dát novou 

tvář.  

MD: Rozumím tomu, ale všichni jsme byli naivní, mnoho věcí jsme vnímali jinak. Situaci vnímám tak, 

že pro ně existující režim nebude takový, i když se možná bude jmenovat komunistický, ale bude se 

více podobat tomu, co lidé znali. I kdyby nepřišel rok 1968, i kdyby nebyla sovětská invaze do této 

země, jsem přesvědčen, že z dlouhodobého hlediska by režim padl. Možná by se postupně přeměnil 

tak, jak se to stalo v roce 1989. Jsem přesvědčen, že tato přeměna by nastala dříve. Kdyby se změna 

provedla v roce 1968 a Dubček by byl úspěšný, možná v sedmdesátých letech by tato země mohla žít 

v kapitalismu a demokracii. Stačí se podívat, co se děje na Kubě nebo v Číně. Čína je z dnešního 

pohledu lepším příkladem, jelikož procesy v ní jsou pokročilejší, nicméně nyní jsou v bodě, kdy se 

jednostranný politický systém musí změnit.    

MS: Tam je důležitá i skutečnost, že ideologie nevládne ekonomice, ale ekonomika ideologii. To 

znamená, že tam naleznete podnikatele, ale ti jsou provázáni s čínskou komunistickou stranou. Čína je 

pro nás zvláštností, jelikož tamní lidé jsou pracovití, mají jiný přístup než Evropané. Lidé západního 

světa se nenechají vykořisťovat, jak to vidíme. Čína je možná ve stejném stádiu vývoje, který u nás byl 

v 19. století, ale pouze se proměnily technologie, které společenský a hospodářský systém dynamizují.  

MD: Ano, technologie posouvají věci kupředu. Jsem zvědavý, jak rychle se svět mění a kdy uvidíme 

výsledek. Vše je to v pohybu, ale konkrétní jasný výsledek jsme zatím ještě neviděli.  

MS: Již jasným výsledkem je skutečnost, že Čína je druhou největší ekonomikou na světě.  

MD: Spíše na to nahlížím ze sociálního hlediska a liberálně-demokratického vývoje.  
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MS: Čína si na otázku demokracie ...  

MD: ... bude muset odpovědět a my si na její odpověď budeme muset počkat.  

... Pozitiva režimu ...  

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že jsou na režimu, který byl u nás i u vás, nějaká pozitiva, 

nebo vše se vám jevilo špatné? Lidé zdůrazňují elementární jistoty. Chudoba nebyla, byť chudla 

společnost jako celek. Lidé také měli více času na rodinu. Dnes jsou lidé vytíženi snahou naplnit 

představy ohledně pracovní kariéry.  

MD: V roce 1918 v Rusku v Petrohradě vznikl jeden vtip. V den říjnové revoluce sedí pani hraběnka 

doma a slyší rámus. Zavolá služebnou: „Mášenko, co se tam děje?“ Služebná odpovídá: „Něco se tam 

děje.“  Hraběnka ji vysílá: „Zeptejte se, co tam ti lidé chtějí!“ Mášenka se vrátila: „Paní hraběnko, oni 

bojují.“ Hraběnka: „Proti čemu bojují?“ Mášenka: „Bojují proti bohatým.“ Hraběnka: „Jak to?“ 

Mášenka: „Oni nechtějí, aby existovali bohatí.“ Stará paní hraběnka se zamyslela a řekla: „Víte, můj 

dědeček, děkabrista, který skončil na Sibiři, také bojoval, ale bojoval za to, aby neexistovali chudí.“ 

Myslím si, že existence režimu u vás po roce 1948 nebyla stejná jako v Rusku, byť ze začátku to 

vypadalo obdobně.  

MS: Byly procesy v padesátých létech.  

MD: Jednalo se o stalinský režim, ačkoliv časově mnohem kratší než v Rusku. Společnost nebyla tak 

rozvrácená jako v Rusku. Tam byla první světová válka, občanská válka. Lidé v Československu na 

počátku režimu byli „spokojeni“. Samozřejmě průběhu čtyřiceti let nastaly svízele, ale žilo se zde 

dobře ve srovnání s běžným občanem v Rusku.  

MS: Dříve jsme byli kapitalistickou zemí.  

MD: Ano, jednalo se o nejzápadnější komunistickou zemi. Pamatuji si, že když se do Československa 

někdo chtěl jet podívat, vyžadovalo se, aby takový člověk nejdříve získal důvěru státu. Nejprve měl jet 

například do Polska, do Bulharska. Jestliže tam neudělal nic nekalého, byl puštěn dál. Jednalo se třeba 

o omezení útěku na Západ. V sovětském Rusku se vnímalo, že Československo je vyspělejší ve 

srovnání se zeměmi Východu. Vím, jak se zde žilo v sedmdesátých, osmdesátých letech. Ve spoustě 

věcí to bylo podobné, ale myslím si, že všeobecně životní úroveň byla dost vysoká. Když lidé 

vzpomínají na ony časy, chápou, že tehdy jim možná chyběly ledničky, auta a další spotřební zboží. 

Dnes však si tyto věci můžete koupit. Lidé dobře vnímají jistoty, díky nimž vědí, že nikdy nezůstanou 

hladoví, nikdy nezůstanou bez střechy nad hlavou, vždy budou mít práci. Mnozí z nás řeknou: „K 

čemu je mi v dnešní době možnost si pořídit 10 ledniček, když na ně nemám? K čemu mohu jít 

k volbám, když jsem na úřadu práce a zítra mohu být na ulici?“ Sociální jistoty vnímám tak, že česká 

společnost je velice rovnostářská a tyto jistoty pro ni mají velkou důležitost.  

MS: Někdo řekne: „Dobrá, ten režim byl k zatracení. Díky němu jsme zažívali sestup.“ Druhý hlas říká: 

„Zažívali jsme zde lásky, existovalo umění a jiné. Zkrátka nějakým způsobem se zde žilo, byť jsme 

nebyli ´lumeni světa´, a proto se s ním lidé museli vypořádat.“            
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MD: Vždy jsou zde lidé, kteří potřebují být volní, svobodní. Většina lidí si vystačí s tím, co mají, a pro 

ně opravdu největší význam mají například sociální jistoty. Lidé vědí, že mohou mít ty jistoty, ale 

nikdy je nevyužiji.  

MS: Asi budete souhlasit s tezí: když jsou lidé hodně závislí na sociálních jistotách, právě kapitalismus 

je jejich znejistěním. Naleznou se lidé, kteří budou nostalgičtí, budou vzpomínat na období před rokem 

1989. 

... Ospravedlnění kapitalismu ...   

MD: Rád bych zde ospravedlnil kapitalismus. Rád bych řekl, že často se zde říká jedna skutečnost: „V 

Americe je drsný kapitalismus.“ Mám však opačné zkušenosti. My zde žijeme v nějakém omylu. Je 

otázkou, zdali někdo tento omyl schválně šířil. Drsný kapitalismus amerického typu není pravdou. 

Když se bavíme o sociálních jistotách, lidé v České republice si myslí, že mají opravdu sociální jistoty. 

Možná nejsou takové, jako byly za socialismu, ale pořád je mají. Mohu vám však říci, že lidé zde mají 

nižší sociální jistoty než v Izraeli, který znám. Je to však velmi kapitalistický stát. Zdejší lidé mají 

mnohem, mnohem nižší sociální jistoty než lidé ve Spojených státech amerických.  

MS: Opravdu nižší?  

MD: Pokud tam projevíte skutečný zájem o pomoc, o pomoc požádáte, pomoc dostanete. Jestli se 

v Čechách člověk ocitne na ulici, ne vždy danou pomoc dostane, protože obec nemá dostatek 

sociálních bytů, nemá peníze. Toto ve Spojených státech neexistuje. Ano, spousta lidí nejde žádat 

z principu, jelikož jsou hrdí Američané a nikdy nežádali stát o pomoc. Sami si vystačí a žijí na ulicích. 

Sociální systém v USA existuje patřičným způsobem. Pokud jste občanem nebo oficiálním 

přistěhovalcem a ztratil jste práci, můžete však získat sociální bydlení. Úředníci se nedívají, kolik byt, 

který si pronajmete, stojí, ale kolik máte peněz, jakou sociální pomoc dostáváte. Když dostáváte 

sociální pomoc na celou rodinu 1000 dolarů, stát pomáhá tak, že nájemce zaplatí za byt 30 procent, 

ostatní zaplatí stát, i když byt stojí 2 tisíce. Dokonce můžete bydlet v luxusní čtvrti, avšak nájem musí 

být rozumný. Dostáváte potravinové lístky. Stát za vás platí zdravotní pojištění, ale musíte o to 

patřičně požádat. Musíte taky nejdříve do systému přispívat. Ale výjimkou jsou oficiální přistěhovalci, 

kteří o pomoc mohou požádat i bez přispívání do systému. Tady v republice je to také podmínka pro 

sociální pomoc. Stát řekne: „Vy jste nikdy státu nepřispíval, a proto stát pro vás nic neudělá. Nikdy 

jste nepřispíval, a proto nic nedostanete.“ Možná vám zde v Armádě spásy dají polévku. Byl jsem 

fascinován a překvapen tím, že v Americe, pokud opravdu požádáte o pomoc, dostanete ji. 

Američané jsou jinak vychováni, a proto o pomoc často nepožádají, neboť jsou na sebe hrdí a budou 

se jakýmkoliv způsobem snažit se z problému dostat sami. Tak se zachová spousta nezaměstnaných. 

Opravdu, když jste v nozi, když nejste tak hrdý, půjdete poprosit, stát vám pomůže. K čemu to 

všechno říkám? Kapitalismus není až tak špatný. Spíše vidíme špatně kapitalismus v jiných zemích.  

V každé kapitalistické zemi samotný kapitalismus vypadá jinak, neboť jej lidé vytvářejí sami. Má své 

zvláštnosti. Pokud nadáváme na kapitalismus, máme nadávat na náš vlastní systém a nehovořit 

všeobecně.        

MS: Zkrátka i lidé pracující pro stát musí být dostatečně vnímaví. 
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... Exil ...  

MS: Je vhodné se zeptat, jak jste se vyrovnávali se skutečností, že odcházelo mnoho lidí. Židé jsou po 

světě rozprostřeni. Exil je pro ně údělem. Ze Sovětského svazu odešel Solženicyn, byl z ní vyhnán. 

Zkrátka režim nesnesl autority, které by mohly ohrozit jeho existenci.  

MD: Já patřím k těm, co měli štěstí a mohli odejít. Proč měli štěstí? Sovětský režim své lidi ven jen tak 

nepouštěl. V Československu se lidé vytlačovali, ale u nás nikoho nevytlačovali. Byla snaha, aby lidé 

prostě zmizeli. Vnímám jako obrovské štěstí, že režim dovolil Solženicynovi odejít, protože spousta 

lidí, disidentů, skončilo špatně zvláště v sedmdesátých, osmdesátých letech. Pokud předtím šli do 

gulagu, v té době šli do blázinců, ...  

MS: ... neboť byli shledáni duševně nemocnými.  

MD: Říkalo se, že je zaléčili. Zdravého člověka dát do blázince?! Lidé seděli ve zvláštních odděleních. 

Dávaly se jim silné léky. Díky tomu často zešíleli, zemřeli tam a nikdy se už nevrátili. Režim se tak 

stačil potichu zbavit řady lidí. Pochopitelně, ne každého se mohli zbavit. Nemohli se zbavit například 

Sacharova, nikdy jej nevypustili ven, i když v té době tvrdili, že jej nepustili kvůli jeho vědecké 

angažovanosti do státních tajemství. To, co on znal a uměl, znali a uměli zajisté též na Západě. 

V osmdesátých letech nebyl skutečný důvod, aby byl v domácím vězení, ale i to se odůvodňovalo, že 

jinak prozradí nějaká tajemství. Byl to jediný způsob, jak mu zavřít pusu, jak jej potrestat, jelikož si 

nemohli dovolit jej zavřít nebo jej dát do blázince. Oni jej nechtěli pustit jako Solženicyna – 

spisovatele, jenž hodně psal, hodně kritizoval stávající komunistický režim. Je otázkou, jaký 

doopravdy měli sovětští vládcové v případě Solženicyna záměr pro to, aby právě jeho vypustili ven. 

Chtěli možná ukázat, že sovětský režim má i nějakou lidskou tvář a nelikviduje každého, kdo se mu 

postaví? Možná zde byla snaha říci: „Podívejte se, umožnili jsme odejít takovému člověku na Západ a 

může dokonce i vyvíjet antisovětské aktivity.“ Asi se už nedozvíme, jak to skutečně bylo, protože v té 

době bylo hodně desinformací, což se rovnalo vymývání mozků. Jen dnes možná chápeme, v jakém 

rozsahu se to opravdu dělo.  

MS: Soudíte, že komunistický režim zapříčinil odchod elity? 

MD: Určitě, když se podíváte na dobu ruské občanské války. Asi nikdo již neřekne kolik přesně, ale 

odhaduje se, že kolem 2 miliónů lidí odešlo.  

MS: Hovoříte o době budování režimu?  

MD: Řekněme na rovinu, že většina určitě byla z elity. Někdo se tehdy ocitl v exilu jako běžný voják, 

jelikož byl prostě na jiné straně než vítězové a věděl, že pokud se dostane do spárů bolševiků, tak jej 

popraví, a proto odešel. Ať tito lidé „poděkují“, že je jen vyhnali. Na druhou stranu - pro někoho je 

vyhnanství horší než smrt. Pořád si však cením lidského života více. Říkám si: „Je lepší být vyhnaný 

než popravený, než zahynout v lesích na severu či na Sibiři.“  

... Disent ...  

MS: Lidé, kteří neodešli a byli proti režimu, zakoušeli útrapy. Soudíte, že tito lidé byli těmi, kteří měli 

pomyslnou mravní páteř? Ukazovali, jak se může žít?   
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MD: Lidi bych rozdělil na dvě skupiny. Jedna skupina je malá. Jedná se o elitu. Byli těmi, komu se říká 

disent. Tito lidé projevovali svůj nesouhlas. Zaplatili za to velkou cenu, a to životem. Pak zde byla 

obrovská masa lidí. Nemohu jim říkat disidenti, ale jejich chování velice dobře rozumím. K těmto 

lidem patřila i moje rodina ze strany matky. Tito lidé prostě neodešli. S režimem nesouhlasili, ale 

chtěli žít v zemi, kde se narodili. Moji předkové nechtěli bojovat proti režimu, ale usilovali o to, aby je 

nechal žít, aby si jich prostě nevšímal. To nemohl sovětský režim jen tak nechat. V té době to lidé tak 

nechápali, byť můj prapraděd se vzdal veškerého majetku, jen aby zachránil rodinu, i když se pak 

musel naučit pracovat na poli, živit se něčím jiným než tím, co dělal celý život před tím. Ten režim 

tyto lidi nikdy nenechal být. Režim vám neposkytl žádné normální životní podmínky, ale dusil vás, 

likvidoval vás. I když vám nedal práci, žádal vás o daně. Lidé museli najít cestu, jak vydělávat, neboť 

různé daně pro nepohodlné osoby byly týdenní, měsíční. Režim nutil, aby se lidé museli otáčet. Režim 

vás využil, vydělal na tom a zároveň vás zlikvidoval, a to i morálně, psychicky. Nemohli jste studovat, 

co chcete, stěhovat se, kam chcete. Postupně při každé příležitosti režim člověka šikanoval, za každou 

maličkost jej ve třicátých letech trestal nejen daněmi, gulagem a dalšími obstrukcemi, ale i smrtí. 

Takových lidí byly milióny. Většina z nich v gulagu skončila a vlastně se vůbec nevrátila, protože 

spousta z nich byla popravena, byť v gulagu měli strávit 25 let. Fakticky docházelo k popravám, 

poněvadž režim počítal s tím, že se vězni stejně nevrátí. Jedná se o desítky miliónů. Sami dnešní 

experti nedokážou spočítat počet tehdejších obětí. Gulagy začaly fungovat ve dvacátých letech, ale 

největší „krásu“ získaly ve třicátých, čtyřicátých a na začátku padesátých let.  

MS: Hovoří-li se u nás o disidentech, jsou spojeni s Chartou 77. To byli psanci komunistického režimu. 

Komunisté proti nim šli. Do jisté míry byli tito lidé dobře napojeni na Západ. Ten vnímal 

Československo přes disent. Byla zde vidět úcta a ochota jim pomoci. Čechoslovákům se podařilo díky 

těmto lidem překlenout období z totality do demokracie.  

MD: Bezpochyby. V Rusku se toto nestalo.  

... Demokracie ...  

MS: Dovolil bych si otevřít otázku demokracie. Jedná se o systém, který byl v roce 1989 žádaný. 

Chceme demokracii, říkali všichni. Jak vnímáte demokratický režim v rámci vlastní životní zkušenosti?  

MD: Pro mě demokracie znamená svobodu. To je důvod, proč jsem v roce 1993 odešel z Ruska. Bylo 

to období druhého puče. Situaci jsem vnímal tak, že buď odejdu nyní, nebo nikdy, protože kdo ví, co 

se v tomto státě stane. Po pravdě řečeno byl jsem přesvědčen, že starý režim se tam vrátí v šílenější 

podobě, než tam byl dříve. Od druhé poloviny osmdesátých let jsem si velmi vážil toho, že si mohu 

říkat, co chci. Nemusím se dívat na ostatní, mohu si žít, jak chci. Ano, demokratický systém byl pro 

mě nesmírně důležitý. Vnímal jsem, že mladá demokracie je ohrožená. I když tam existuje nějaká 

podoba demokracii až do současnosti, v takové demokracii bych stejně nerad žil.  

MS: Sám jste říkal, že Rusové nejsou demokratickým národem.  

MD: V Rusku je to velice zvláštní. Vždy je nutné rozlišovat mezi lidmi. Jednu část tvoří ruská 

inteligence. Ta vždy, i za komunistů byla volnomyšlenkářská. Říkal bych tomu elita národa, protože 

tito lidé myšlenky formují. Elita byla fakticky prozápadní, neboť inteligence byla západní demokracií 

dost ovlivněna. Byť má velký vliv, je to početně malá vrstva národa. Absolutní většina jsou poddaní.  
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MS: Musíme říci, že právě v době formování demokracie v antice ti, kteří mohli rozhodovat, byli 

minoritou. Ostatní byli poddaní, otroci bez občanských práv, jak je známe dnes.  

MD: To je podobné dnešnímu stavu. Mohu srovnávat situaci v této zemi a v Rusku. Musím říci, i když 

tam nežiji 20 let, ...  

MS: ... ale pozorujete ji.  

MD: Zajímá mě to.  

MS: Můžeme zmínit škálu lidí: Gorbačov, Jelcin, Putin, Medvěděv,...  

MD: ... Putin, Putin ... Rusy, kteří podporují Putina, chápu. Když se zamyslíme nad dějinami Ruska, 

zjistíme, že lidé chtějí klid, stabilitu, tedy něco, čeho se mohou dotknout. A to Putin poskytl mnoha 

obyvatelům Ruska. Dnes však obyvatelé měst, tedy ti, kteří hodně cestují, a ti, kteří mají přístup 

k internetu, vidí meze stávajícího režimu. Nestačí jim to.  

MS: Hovoříte o západním Rusku, kam bychom mohli zařadit Moskvu, Petrohrad?  

MD: Ano, jsou to skutečně velká města. Není to pouze západ Ruska, ale i další velkoměsta Ruska.  

MS: Soudíte, že demokracie pro Rusy není?  

... Doba obnovy ...  

MD: Určitě je. Pouze k ní musí dospět. Když se podíváte na Československo, 40 let nebyla 

demokracie. Kolika generací je třeba, aby došlo k opravdové obnově? Tam bylo ještě hůř.  

MS: Jsme za prvé v jiných geografických podmínkách, jiných kulturních podmínkách, ...  

MD: ... a proto zde ta obnova bude mnohem rychlejší.  

MS: Měli jsme zde dvacetiletí první republiky. Lidé k tomu mohou říci, že se jednalo o demokracii elit. 

Měli jsme Masaryka, jenž byl považován za filozofa na trůně. Měli jsme význačné spisovatele, kteří 

pronikli do světa. Zkrátka - demokracie byla hnětena a utvářena pozitivním směrem, byť se střídaly 

vlády, a to rychle i na dnešní dobu. Byla zde jistota v podobě prezidenta Osvoboditele. Ten v době 

Rakouska – Uherska nebyl žádaným, poněvadž zpochybňoval, provokoval. Lidé řeknou: „Ano, k nám 

patří demokracie, ale musíme se tázat, co demokracie samotná vyžaduje.“  

MD: Musím říci, že jsem strávil několik let na Univerzitě Karlově, na Husitské teologické fakultě. Učil 

jsem studenty. Velice rád vedu diskuse, a to nejen o věcech, které se týkají předmětu, jež jsem 

vyučoval. Některé věci mě tehdy fascinovaly, protože do té doby jsem neměl osobní zkušenost, 

osobní dotyk v dialogu s lidmi, jimž bylo dvacet let, kteří už vyrostli ve svobodné společnosti, v 

demokracii. Oni si nepamatují na minulost, neznají starý režim, staré zvyky. Budete se divit, jak mě 

někteří z nich fascinovali. A víte čím?  

MS: Schopností vést dialog, argumentovat?  

MD: Někteří z nich mě fascinovali, že když otevřeli ústa a začali vysvětlovat své názory na svět a 

demokracii, na stát, na dnešní dění, najednou jsem slyšel lidi ze starého režimu. V tu chvíli jsem tím 

byl překvapen a začal jsem si vysvětlovat některé skutečnosti. Před tím jsem to nějak nevnímal. 
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Možná právě proto, že jsem neměl mnoho zkušeností s mladší generací, že jsem neměl možnost se 

bavit s lidmi této generace. Najednou jsem pochopil, že rodiče svou zkušenost předávají dál. Výchova 

má obrovskou sílu, která působí i na generaci nynějších mladých lidí. Komunistická generace, které to 

vše, co se dělo v šedesátých, sedmdesátých letech, vyhovovalo a vnímala to velmi pozitivně, to 

předala dál svým dětem. Tito studenti nebyli spokojeni s tím, co se dnes děje. Argumentovali slovy 

lidí ze sedmdesátých let. Pro mě osobně byla situace fascinující. V tu chvíli jsem pochopil, že je 

absolutně naivní si myslet, že i když dnes je demokracie, i když je dnes tolik let po pádu komunismu, 

že režim zmizel. Bude velký počet lidí, kteří se v systému nenarodili, ale budou si nést zrnko režimu 

díky svým rodičům v sobě.  

MS: Zkrátka pro vytváření demokracie je nutný čas oddělení od minulosti.  Prostě je nutné kráčet 

dopředu, a ne se dopředu nechat táhnout.    

... Kritičnost a demokracie ...  

MS: Zde narážíme na skutečnost, že lidé nejsou dostatečně kritičtí.  

MD: Oni jsou kritičtí, až moc kritičtí. Pochopil bych to, kdyby se možná narodili v šedesátých letech.  

MS: Je nutné, aby měli schopnost vnímat svět globálně, a ne ideologicky v negativním smyslu slova. 

Zde je rozdíl. Člověk kritický, spíše sebekritický dokáže překonat východiska, odkud vyšel.  

MD: Správně říkáte „sebekritický“. Je důležité, nakolik člověk sám sebe vnímá kriticky. Například když 

jsem sám prosazoval nějaké teze, věřil jsem, že jsou správné, avšak protože jsem sebekritický, 

přemýšlel jsem také nad opozičními tématy, byť jsem s nimi nesouhlasil. Díky tomu jsem se 

mnohokrát poučil. Dnes se dívám na spoustu věcí jinak. Nedokážu říci, jestli se jedná o většinu lidí, 

ale jsou tací, že se na sebe dostatečně sebekriticky nepodívají.  

MS: V tom můžeme spatřit chybu, pokud chce člověk budovat demokracii.  

MD: Vracíme se k tomu, jestli máme, či nemáme ovlivňovat okolí, abychom je změnili k lepšímu.  

MS: Zde nám jde o to, že když je člověk ke světu dostatečně vnímavý, zná meze svého působení. Zná 

své intelektové kapacity, dokáže okolí správně recipovat, takový člověk se stává ryzím demokratem. 

Pokud kritiku vezmu tak, že je kladívkem, budu s ním nad druhými mávat, budu svět rozbíjet, a ne 

tvořit. Demokrat se vyznačuje kritickým myšlením, slušností, odvážností. Tito lidé dokážou posouvat 

věci kupředu.  

MD: Asi ano. Vnímání slušnosti je další záležitostí. V každé kultuře, v každé mentalitě je jiná. To, co je 

slušné v této kultuře, nemusí být slušné v jiné atd. Samozřejmě, sebekritika musí být. Takový člověk 

mění okolí tím, že mění sám sebe.  

MS: Vytváří se zpětná vazba.  

MD: Pokud člověk není sebekritický, snaží se za každou cenu ovlivnit své okolí. Sám kolem sebe 

nehledí, neboť se považuje za ideální typ, protože ostatní jím nejsou.    

MS: Právě představitelé minulého režimu byli tímto charakterističtí.  

MD: Ano, jelikož jejich ideologie byla, že jsou těmi, kdo mají pravdu a patent na rozum.  
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MS: Domnívám se, že slušní a odvážní lidé nastaví těmto lidem dostatečné zrcadlo.  

MD: Kdyby to tak opravdu fungovalo!  

MS: V tom je normativní přístup.  V nových demokraciích to tak nefunguje.  

MD: Víte proč? Možná to souvisí se slušností. Slušný člověk není moc vidět. Slušný člověk by měl mít 

v sobě sílu cosi říci, ale právě někdy tím, že něco řekne, dehonestuje sám sebe. Do teď jsi byl slušný, 

nyní se snažíš něco říct, vyjádřit svůj kritický názor, něco ovlivnit. Tím tvá slušnost pro mnoho lidí 

skončila. Tak to vnímám zde v České republice. Když se dívám na demokracii v Americe nebo vůbec 

tam, kde nezažili podobný režim, jenž existoval zde, lidé se tam nebojí vyjadřovat svůj názor. Jde jim 

o nastavení zrcadla.  

MS: Myslím si, že slušnost je v tom, že nebudu trpět neslušné chování. Jednoduše se proti němu 

postavím. Tím člověk prokazuje svou odvahu.  

MD: S tím souhlasím. Toto bychom potřebovali ve všech postkomunistických zemích. Pojem slušnosti 

mnozí z nás chápou, že se do toho nebudeme raději míchat. Tak se neušpiníme. Někdo ale musí říci, 

že král je nahý, že špatný člověk je opravdu špatný. Je nutné, aby věci byly pojmenovány svými 

jmény.  

MS: O to přece běží. Když se pojmenují, vyjádříme vztah k pravdě. Díky tomu se osvobodíme a 

můžeme posunout věci kupředu. Před rokem 1989 tato možnost nebyla. Kdo pojmenoval, byl 

disidentem. V Sovětském svazu byl vyvezen do gulagu a režim měl o jednoho slušného člověka méně.  

... Dialog a demokracie ...  

MS: Ještě bych se zeptal na význam dialogu. Jak jste spokojen s dialogem ve veřejném prostoru u nás? 

Jsou lidé, kteří konstatují, že se u nás dialog nevede, jelikož jsme k tomu ještě nedospěli. Spíše se 

vedou monology. Je to snad dialog, který podporuje slušnost? To znamená, že člověk přijímá názory, 

dokáže je zvážit, dokáže ustoupit, když vidí, že druhý má lepší postoj.  

MD: Vím, že výjimky jsou. Pořád si myslím, že se dialog v Čechách vede, byť často slyším, že se 

nevede. V politice jej spíše vedou tak, aby mohli za dialog schovat monolog. To znamená, aby mohli 

prosadit pouze to, co chtějí. Podobná manipulace se však děje všude, pouze v jiném měřítku.  

MS: V Rusku známe příklady: Chodorkovskij -  nehodil se nám, našli jsme na něm stopy špíny, raději jej 

zavřeme. Grigorij Javlinskij v Rusku také není žádanou osobností. Takové případy v Čechách nemáme. 

Na druhé straně - vést dialog znamená zpochybňovat. Tážete se, nutíte vykračovat do neznáma.    

MD: Dialog je nepříjemný. Monolog by byl z tohoto hlediska lepší. Pokud se vrátíme k České 

republice, ano, občas jsou snahy dialog ovlivnit nedobrým způsobem. Vnímám to jako součást života. 

Dialog se vede, ba čím dál tím více. Možná to není ideální stav, protože některé projekty musí mít 

podporu obyvatelstva.  

MS: Můžete se do dialogu v jistých úrovních zapojit?  

MD: I jako cizinec, vím, že se zapojit lze. To, že se lidé nechtějí zapojit, je dáno tím, že se nechtějí 

ušpinit. Když zde však člověk žije od narození, musí vidět, že možnost zde existuje, že když se mi něco 

nelíbí, mohu se do dialogu zapojit, mohu si postěžovat nebo vyjádřit svůj názor. Sám jsem byl 
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překvapen, když mi na jisté podněty bylo odpovězeno úředníky. Byl jsem velice potěšen z hlediska 

vývoje této společnosti a tohoto společenského zřízení. Samozřejmě v každém státě jsou nedostatky, 

jsou plusy a mínusy, ale člověk to musí oddělit. Jedna věc je to, co člověk žádá, druhá věc je objektivní 

pojetí. Zlepšovat lze vždy vše.  

MS: Sám Masaryk říkal: „Chci demokracii větší a větší.“  Viděl v ní progres.  

MD: Říká se, že je zde „blbá“ nálada. Jsem přesvědčen, že lidé musí získat větší rozhled a podívat se, 

jak to funguje někde jinde. Nemusíme kvůli tomu jezdit do Severní Koreje, ale musíme si přečíst 

nějaké knihy, vzdělávat se. Pak najednou člověk uvidí, že kritika je zdravá, že to tady není tak špatné a 

není nutné mít „blbou náladu“.  

... Kapitalismus ...  

MS: Zastavme se ještě u budování kapitalismu. Československo bylo zemí, která byla bohatým státem 

ve střední a východní Evropě. Byli jsme prosperující částí i Rakouska - Uherska. Měli jsme velké 

podniky, které dominovaly v hospodářství. Jak vnímáte tento hospodářský řád? Když jsem mohl 

hovořit s jistým profesorem Milanem Zeleným, jenž se zabývá systémem Baťova podnikání, mi říkal 

cosi v tomto duchu: „Kapitalismus je něčím přirozeným. Lidé obchodují. Někdo má nápad, prosadí se. 

Někdo je šikovný v této oblasti a společnost využije jeho schopností. Díky tomu bohatne. Lidé 

akumulují kapitál. Díky staletí se zajistil rozvoj společnosti, a proto je na takové úrovni. Kde tento 

proces začal? Bylo to v různých časových obdobích a podle toho jsou společnosti bohaté.“ Souhlasíte 

s tím, že kapitalismus je čímsi přirozeným, byť má chyby, na které upozornil Marx? Jedná se o jediný 

možný způsob hospodářského řádu, který umožňuje blahobyt pro většinu?  

MD: Se všemi plusy a mínusy kapitalismu souhlasím. Vnímám jej jako nejpřirozenější hospodářský 

systém, který dnes můžeme mít. Samozřejmě, co bude za 200, 300 let nevím. Když se bavíme o 

kapitalismu, je tomu tak, co vámi zmíněný profesor Zelený říkal. To je přesně podstata kapitalismu, 

avšak v každém státě, kde kapitalismus existuje, má pokaždé jinou podobu. Ovlivňuje jej místní 

mentalita, místní kultura, požadavky společností na sociální jistoty. 

... Srovnání systémů ...  

MS: Kdybychom využili možnost srovnání. My Češi jsme byli nejvíce etatistickou společností. Lidé zde 

nemohli mít živnosti. Po roce 1989 se tedy obnovilo to, co bychom mohli nazvat kořením 

hospodářského řádu. Postupně docházelo k privatizaci. Mohl byste srovnat zkušenost z Ruska? Nač 

byste rád poukázal? Např. v Rusku vznikli bohatí lidé, říká se jim „noví Rusové“.  

MD: Víte, jsem přesvědčen, že to, co se dělo v počátku devadesátých let v Československu, probíhalo 

i v Rusku. Hlavní rozdíl byl v měřítku. Rusko je obrovská země s mnohem větší populací. Přesně podle 

toho to vypadalo. Privatizace byla větší, neboť se procesu účastnil větší počet podniků. Větší počet 

lidí na tom nezákonně, podvodně zbohatl právě v oné první době, byť dnes kvůli tomu, co se dělo 

v Československu, kritizujeme Václava Klause, Tomáše Ježka. Pochopitelně, nikdo toto před tím 

nedělal a lidé zabývající se transformací nevěděli, jak na to.  

MS: Mnohé se zestátnilo, ...  
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MD: ... což bylo jednoduché, ale nikdo neměl zkušenost s opačným procesem. V tom s Tomášem 

Ježkem absolutně souhlasím. Například kuponová privatizace v Československu byla podobná jako 

v Rusku. 

MS: Tuším, že ruským poradcem byl Jeffrey Sachs.  

MD: Ano, vím, že to byli Američané.  

MS: Sluší se říci, že je obtížné radit lidem. Jinak hospodářský řád vnímá Američan, který v systému 

vyrostl.  

MD: Radit je jednoduché. Je však nutné, aby rady byly dobré. Myslím si, že v té době to bylo 

nemožné. Pochybuji, že americký poradce znal přesné fungování socialistického systému. Pochybuji, 

že znal mentalitu obyvatel. Na první pohled je jednoduché kapitalismus popsat, jednoduché je jej 

také zlikvidovat, rozebrat, zničit jako systém, ale budovat jej je těžké, neboť je založen na osobní 

svobodě, ...  

MS: ... odpovědnosti.  

MD: Proto je to velmi obtížné. To proto, že lidé osobní svobodu a odpovědnost neměli. My jsme 

Rusku ještě věděli, jak systém funguje z doby Nové ekonomické politiky. Tam se jednalo o 

ekonomickou svobodu. Avšak kromě ekonomické svobody najednou lidé dostali i politickou 

svobodou. V tu chvíli nikdo nevěděl, jak dál.  

MS: Právě ekonomická svoboda je pro mnoho lidí důležitější než politická svoboda.  

MD: Souhlasím. Když nevíte, jak funguje kapitalismus, byť znáte teorii, nevíte, jak fungují 

hospodářské vztahy, neumíte v tom chodit, nevíte, jak fungují podniky, nevíte, jak fungují peníze, ...  

MS: … protože vše bylo plánované. Ceny byly umělé.  

MD: Co se stalo? V Rusku nastala absolutní anarchie. Nikdo nevěděl, jak na to.  

MS: Toho využili lidé, kteří měli napojení na minulý režim.  

MD: Přesně tak. Všichni, kdo hodně zbohatli, byli napojení na minulý režim jak zde, tak i v Rusku.  

... Dohánění Západu a kontexty ...  

MS: Někdo si myslel, že rychle doženeme vyspělé západní země.  

MD: Přesně tak! Vůbec jsme nechápali omezení systému. I dnes v novinách čtete: „Lidé nemají 

finanční gramotnost.“ Ta je též součástí výbavy člověka žijícího v kapitalismu. Lidé 

z postkomunistického prostoru neumí zacházet s penězi dodnes. Nejde o to pouze zaplatit, něco 

koupit. 

MS: Jde také o to rozvrhovat budoucnost. 

MD: Tuto skutečnost neumí lidé do dnešních dnů. Za prvé je to problém vzdělání, problém 

zkušenosti, tradice. Dále se jedná o problém politického systému, protože stačí, že politický systém je 
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nestabilní. Nemusí se jednat o komunistický systém. Lidé z nejistoty neplánují do budoucna. Bojí se 

plánovat, protože vidí, že to nemá smysl. Žijí dnešním dnem. Pro kapitalismus je velmi důležitý ...  

MS: ... jistý výhled, ...  

MD: ... investice, úspory, rozložení v čase.  

MS: Sluší se poukázat na Švýcary. Tam máte rodinné společnosti. Není tam existence pouze pro 

dnešní den, ale pro budoucnost. Zároveň když mám nějaké bohatství, nejsem odpovědný jen k rodině, 

ale také ke společnosti, poněvadž majetek je požehnání, a nemá sloužit pouze mně.  

MD: Tato teze je příliš vyspělá. Vidím to i v Čechách a v Rusku je to markantnější. Mohu říci, že 

v Čechách je režim stabilnější, byť se vlády střídají. Máte tak mnohem jistější výhled do budoucna, ale 

je pěkné vidět, jak lidé plánují do budoucna, jak nakládají se svým majetkem.  

MS: Zde je dobré zmínit tezi, kterou používá jeden z autorů privatizace Tomáš Ježek: „Plánovat, ale 

nebýt plánován.“ Mnozí z nás v minulosti byli plánováni, ale sami neplánovali.    

MD: Toto přesně pasuje do dnešního režimu. Lidé byli plánováni, ale sami nemohli plánovat, protože 

to také nemělo smysl. Dodnes to působí v mentalitách lidí. Je to také jeden z nejsilnějších důvodů, 

proč v Rusku je stav, jaký je. Putin sice dnes nemá takovou podporu, jakou míval, ale dal Rusům 

stabilitu. Lidé potřebují někam cílit, směřovat. To, že často slyšíme a vidíme v novinách, ve zprávách, 

že ruští turisté utrácejí v Čechách tolik a tolik peněz, má to svůj důvod. Pro ekonomiku je to fajn, ale 

když budeme přemýšlet, proč se tak chovají, zjistíme, že je to proto, že mají „v krvi“ pocit, že majetek, 

který mají, je pomíjivý, byť život může být dlouhý.  

MS: Opět akcentujete mód „užít si“. Je to ono „carpe diem“.  

MD: Lidé to musí utratit za něco, mít památku, koupit si nějakou věc. Ta věc má pro jednotlivce větší 

hodnotu, třebaže se jedná o hloupou věc. Bude mít větší hodnotu právě proto, že vám ji možná 

neodcizí.          

... Hodnoty ...    

MS: V našem druhém setkání nad otázkou transformace bych se zabýval otázkou hodnot. Jaké 

hodnoty podle vás podporují demokratický a kapitalistický řád? Jakou hodnotu byste zmínil v kontextu 

vaší životní zkušenosti?  

MD: Jedná se o osobní svobodu, ze které také vyplývá osobní odpovědnost. Bez toho kapitalismus či 

to, co se snažíme zde v České republice vybudovat po tolika letech bývalého komunistického režimu, 

nemůže být. Když o tom někdo z politiků hovoří, možná to zní pro lidi neseriózně, je pro ně politikem, 

který „kecá“, ale skutečně si myslím, že bez osobní svobody a odpovědnosti nelze vybudovat 

kapitalismus ani demokracii a nebudeme v ní spokojeně žít.  

MS: Řekl jste, že člověk, jenž hovoří o svobodě, nemusí být přijímán, ale sluší se říci, že by to měl být 

politik, který by říkal: „Občané, jste to vy, kdo mají osud v rukou. Vaše konání bude ovlivňovat 

společnost.“ 
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MD: Myslím si, že občané velice citlivě vnímají, že existují politici a státníci. V tu chvíli, když státník 

hovoří o této věci, určitě bude přijímán dobře. Většinou politiku vykonávají politici, a proto lidé jsou 

na ně alergičtí a vnímají je pochybně.  

MS: Zkrátka pozor na lidi, kteří se zaštiťují vyššími hodnotami?  

MD: Ano, určitě. Mohu srovnat politiku několika zemí, o které se zajímám. Buď tam žiji, nebo jsem 

tam žil. Jedná se o Českou republiku, Rusko a Izrael. Všude je cítit, když politik pro občany není 

důvěryhodný. Jeho tvrzení, i pokud jsou dobrá a správná, nikdo nevnímá. Jedině lidé, kteří mají 

dobrou pověst, jsou vnímaní jako státníci, jejich tvrzení, jejich vyjádření se vnímají jinak.   

MS: Je zřejmé, že lidé rozlišují politika a státníka. Jinak byla brána slova Václava Havla, a jinak 

Václava Klause a jeho nástupce Miloše Zemana. U svobody bych se pozastavil. Svoboda má různé 

odstíny. Co tím myslím? V kapitalismu můžeme hovořit o ekonomické svobodě. Člověk si vytyčí nějaký 

cíl a realizovat je, měl by se například o sebe postarat. To je rovina ekonomické svobody. Politická 

svoboda? Jedná se o participaci na obci, aby se proměňovala. Mohu ji využít. Tam míra aktivity není 

taková. Lidé užívají především ekonomické svobody.  

MD: Máte pravdu, jelikož pro spoustu lidí politická svoboda není podstatná, ale i když není 

podstatná, je podstatná, protože mohu-li podnikat, je též jedna věcí vztahují se k politické svobodě. 

Je velice důležitá, že mohu hovořit a říkat, co chci, vyjadřovat své názory - to je druhá věc. I když 

řeknu, že nepůjdu volit, je to též politický postoj. V tom můžeme vidět politickou svobodu. Jen si 

vzpomeňte, jak to bývalo za starého režimu. Vyjadřovat se, že nepůjdu k volbám, a pak ještě nejít, by 

mohlo mít velice palčivé důsledky. 

MS: Před rokem 1989 jsme v Československu měli povinné volby, a proto volební účast byla velmi 

vysoká. Ještě bych zmínil jednu důležitou skutečnost týkající se svobody. Jedná se mi o svobodu 

vnitřní. Jedná se o stav mysli. Ačkoliv je člověk v systému, který mu nepřeje, přesto se může od okolí 

abstrahovat a soustředit se na své nitro. Díky tomu může říci, že má svobodnou duši.  

MD: Určitě, ale samozřejmě toto nedokáže udělat každý. Jedná se o lidi určité intelektuální úrovně, 

vývoje. Většina lidí nedokáže oddělit svobodu vnitřní od té, která je venku. Když o tom tak uvažuji, 

nejsem si jist, zdali bych já osobně dokázal mít vnitřní svobodu ve starém režimu. Osobně bych se 

s tím nespokojil a nestačilo by mně to.  

MS: Zmínil jsem to také proto, že například věřící lidé, kteří se dostali do spárů minulého režimu, jej 

snášeli jinak. 

MD: Vnímám to jako rezignaci něco změnit, ovlivnit. Člověk se uzavírá sám do sebe. Nalezne svobodu 

sám v sobě, ale myslím si, že hovoříte o lidech nábožensky založených. Ne každý, který je věřící, se 

dokáže vnitřně osvobodit.  

... Spravedlnost ...  

MS: Co například význam spravedlnosti? Pokud lidé pracují, a nejsou za to odpovídajícím způsobem 

odměněni, také mohou cítit nespravedlnost. Někdo k penězům přijde jako slepý k houslím, bez 

velkého přičinění, a někdo v potu tváře získá pár korun. Tato skutečnost může být považována lidmi 

za nespravedlnost.  
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MD: Velice dobře rozumím, co máte na mysli. Často říkám na tuto tezi, že žádná spravedlnost 

neexistuje. Nemyslím všeobecně, ale především mluvím o ekonomické spravedlnosti. Záleží na vývoji. 

Sám hledám odpověď na otázku, kde je spravedlnost. Sám se tážu, co je spravedlnost, a myslím si, že 

se jedná o velice subjektivní záležitost. Jeden ji vnímá tak a druhý jinak. Jako zaměstnanec jste 

pracoval dobře, vykonal jste více, než jste měl, než máte v náplni práce, ale majitel podniku řekne: 

„Mám větší riziko, více jsem dělal.“ Člověku, jenž pracoval, je zaplaceno tolik a tolik bez prémie. 

Majitel třeba řekne, že jsme na prémii nevydělali dostatečně. Pro majitele je spravedlnost taková, pro 

vás jako zaměstnance jiná. Opět se tážeme: „Kde je spravedlnost?“ Když říkám, že spravedlnost není, 

tvrdím, že pro každého je jiná. Každý na spravedlnost nachází jiný pohled. Následně vzniká mezilidský 

konflikt, co je a co není spravedlivé. Nalézt správnou cestu je obtížné. Slyšel jsem, že to může 

fungovat lépe v jiných zemí. Zatím jsem to já osobně nezažil.  

MS: Proč jsem otázku spravedlnosti otevřel? Je z toho důvodu, že pocit nespravedlnosti podkopává 

společenský a hospodářský řád. Lidé například rezignují.  

MD: Kdybych měl recept na spravedlnost, použil bych ho, všude bych o něm vyprávěl. Kdysi jsem si 

myslel, že vím, jak to má být, ale během života člověk získává zkušenosti a více perspektiv pohledu na 

věc. Najednou zjišťuje, že není nic objektivního ani u spravedlnosti.  

MS: Pěkně je to vyjádřeno v Bibli v Novém zákoně, když pán Ježíš najímá na vinici. Jeden pracovník 

dostane za jeden den denár a druhý dostane denár za hodinu. Někdo si řekne: „Kde je spravedlnost?“ 

Jedná se o subjektivní vnímání. Sám pocházíte z Ruska, kde během transformace došlo k velkému 

přerozdělení majetku.  

MD: Z všeobecného pohledu, je Rusko dobrým příkladem pro hledání spravedlnosti zvláště ve 20. 

letech, kdy probíhala občanská válka. Nádherným příkladem je všem známý román “Doktor Živago“. 

Stačí si jen přečíst tento román a najednou zjistíte, že na otázku spravedlnosti můžete mít různý 

pohled. Lidé umírali za různou pravdu. Občas se spravedlnost otočila proti nim. Za to, co bojovali, byli 

potrestáni. V Rusku je to dobrý příklad, poněvadž spousta lidí, kteří šli do gulagu, byli tam posíláni 

těmi, kteří je pak následovali. Ti bojovali a ospravedlňovali chování státu, režimu. Tvrdili, že je to 

správné, že to tak má být, a nakonec se ocitli ve stejném gulagu a nevěděli, jak k tomu přišli, a proto 

říkám, že spravedlnost je subjektivní.   

MS: Sluší se říci, že pro mnohé z nás je spravedlnost u Pána Boha.  

MD: Snažím se v to věřit, i když spravedlnost v židovství je vnímána tak, že musí přijít ještě za života. 

Pochopitelně, pokud se to nestane, čekáme, že se realizuje v budoucím světě, v životě po životě. 

Pokud se vrátíme k naší době a bavíme se o devadesátých letech, kdy probíhala privatizace, tedy 

rozdělování majetku v Rusku i zde. Jediný rozdíl byl jen v rozsahu privatizace. Možná, kdybych se tím 

hluboce a seriózně zabýval, zjišťoval, určitě bych našel nějaké rozdíly, ale člověku, který to pozoruje 

zvenčí, proces privatizace přijde absolutně podobný, byť měřítko bylo jiné, a proto to, co bylo v Rusku 

nespravedlivé, prostě více křičelo do nebe. Víte, společnost se sama musí se snažit být spravedlivá, 

pokud chce, aby zůstala celistvá a v míru, ...   

MS: ... aby tam byla jistá koheze. 

MD: Je nutné, aby sami politici vycházeli lidem vstříc v otázce, co je spravedlivé, a poskytli odpověď 

na křivdy, které lidi vnímají, a bylo by dobré, kdyby se pokusili zmíněné křivdy zahojit. Opravdu vidím, 
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že v každém státě, v každé společnosti se toto liší, i když pocit nespravedlnosti z nerovnoměrnosti 

příjmů existuje všude. Jen si vezměte, někomu stačí přidat tisíc korun a bude spokojen. Někdo toho 

potřebuje nesrovnatelně víc. Jsou lidé, kteří to nevnímají prostřednictvím peněz, ale usilují mít 

výhody od státu. Například v Rusku mnoho lidí vnímá, že je velice důležité získat od státu byt 

„zdarma“. Často lidé neuvažují v měřítku, že by si byt pořídili v jistém místě, jelikož je tam byt natolik 

drahý, že průměrný občan na něj nedosáhne, pokud jej nezdědil nebo jej nezískal od státu. Jedinou 

záchranou pro ně je stát. Po státu nechce peníze. Žádá pouze ubytování, střechu nad hlavou.     

... Pravda ...  

MS: Co například význam pravdy? Václav Havel řekl v roce 1989 to slavné: „Pravda a láska zvítězí nad 

lží a nenávistí.“ Člověk, který respektuje pravdu, má vztah ke skutečnosti, je i svobodný.  

MD: Tato slova pana Havla mám velice rád, jelikož hovoří z duše. Pokud se však snažím na svět dívat 

objektivně, žádný objektivní pohled ve skutečnosti neexistuje. Rád bych řekl, že stejně jako jsou různé 

pohledy na spravedlnost, totéž platí o pravdě a z toho pohledu je pravda velice subjektivní záležitost. 

Chceme, aby pravda byla velice objektivní, vždy chceme, aby zvítězila. Možná je to asi věcí víry. Velice 

rád bych věřil, že můj pohled, pohled pana Havla byl správný, že pravda i láska zvítězí tak jako tak.  

MS: Sluší se říci, že například Havlova slova v době převratu v lidech silně rezonovala.  

MD: Bylo to proto, že v období, v němž to řekl, měl na mysli konkrétní režim. Z mého pohledu všichni 

vnímali lež, nepravdu minulosti. Taková byla realita, ale dnes by to vnímali jinak.  

... Úcta k člověku ...  

MS: Co například úcta k člověku? Ta nebyla výsadou minulého režimu. Jsou lidé, kteří člověka 

nevnímají jako cíl, ale jako prostředek. To znamená, že za vším hledají peníze.  

MD: Rozdělil bych to na dvě věci. Respektování lidí, jejich osobní svobody je jedna skutečnost. Toto je 

strukturální problém a zároveň ideologický. Druhou věcí je vykořisťování, používání lidí, zneužívání 

lidí z merkantilních důvodů. Můžeme říci, že se jedná o povahu lidí.  

MS: Člověk by se s tím ale neměl smířit, a proto by se měl snažit proti tomu vystoupit.  

MD: Podle mého názoru je to téměř legrační. Často lidé, kteří jsou využíváni, to zneužíváni nevnímají, 

nechápou, protože nacházejí-li se od narození v prostředí, kde je zneužívání praxí, vnímají to jako 

samozřejmost. I ti, kterým se to nelíbí, když pak získají možnost, začínají se chovat obdobně. Lidé, 

kteří to vnímají, chápou, že by měli se proti tomu nějak postavit, ale myslím si, že je to v člověku 

mnohem hlouběji zakořeněno. Toto je v lidské povaze. Dobře vím, o čem hovoříte. Jsou lidé, kteří to 

nedělají, neboť cítí, že by tím škodili a vykořisťovali druhého. Pak je absolutní většina lidí, která to 

prostě dělá úmyslně, neboť vůbec nechápe, že takové konání je čímsi špatným. Tak svět stojí a 

funguje.  

MS: Odvážní by na to měli správně upozornit.  

MD: Víte, v každém národě by měla být elita. Nyní se nebavím o nějakých celebritách. Nebavím se o 

nějakých lidech, kteří mají mnoho peněz nebo obrovskou politickou moc. Bavím se o duchovní a 

morální elitě. Že tito lidé mohou být na místech vysokých politických činitelů nebo vlivných 
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obchodníků, je to možné, ale elita v každém národě musí existovat. Elita se nesmí bát, couvat. Má za 

povinnost vyjadřovat se, kritizovat, říkat, jak to má být. Má vytyčovat, co je špatné, co je dobré. 

Například mohu říci, že například v Izraeli je dobrý příklad elit. Pochopitelně existují náboženské elity, 

které se k těmto věcem vyjadřují. Tam to bereme jako přirozenou věc. Avšak obrovský vliv mají 

v Izraeli spisovatelé.  

MS: Elie Wiesel, Amos Oz?  

MD: Samozřejmě někteří spisovatelé mají pochybnou pověst ve smyslu kontroverzní pověst. 

V každém případě tito lidé mají obrovský vliv na mínění lidí. Mají postavení, které jim to umožňuje, 

jelikož známý spisovatel má obrovské společenské postavení. Na jejich názorech záleží, jsou důležité, 

čemuž napomáhají média. Myslím si, že tato věc je přirozená. Pro někoho, kdo není zbožný, tvrzení 

náboženské autority není nějak závazné. Lidé jako spisovatelé mohou ovlivnit i občany, kteří nemají 

blízko k náboženství.  

... Člověk ... 

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak vnímáte význam proměny člověka? Václav Klaus razil tezi: 

„Měníme systém, neměníme lidi.“ K proměnám dochází postupně. Není dobré vychovávat lidi a 

direktivně je směrovat, jak se mají chovat. Důležité pro vývoj společnosti je mít slušný herní rámec, 

který lidi navede, jak se mají chovat. Jak toto vnímáte?  

MD: Bezpochyby, když se mění společenský systém, v systému to ovlivní chování lidí a postupně a 

jistě to bude směřovat k jejich proměně. Jak bude chování změněno, záleží na tom, jak dobře bude 

systém nastaven. Záleží, jestli systém bude včas reagovat, jak se bude korigovat. Samozřejmě nemám 

žádné pochyby, že se lidé mění a budou měnit, i kdybyste řekl jak pan Klaus, že měníme pouze 

systém. Když se mění pravidla, hráči se začínají chovat jinak.  

MS: O to šlo. Převýchova je chápána jako sociální inženýrství.  

MD: Je mi těžké uvěřit, že Václav Klaus nevěděl, že dojde ke změně lidí. Říkal to asi z toho důvodu, 

aby nevystrašil lidi. Je přirozené, že většina lidské populace se měnit nechce. Že jsou mezi námi 

jedinci, kteří se rádi mění, jedná se spíše o výjimku, ale absolutní většina lidské populace vždy 

preferuje status quo. Neusilují o změnu společnosti, pravidel hry, jelikož se nechtějí znovu 

přizpůsobovat.  

... Politika ...  

MS: Dobrá, dostáváme se k významu politiky. Jak na ni sám nahlížíte? Dříve byla politika doménou 

lidí, kteří měli vztah ke straně. U nás se jednalo o komunistickou stranu. Lidé byli straníky, ale pouze 

proto, aby z toho měli výhody pro rodinu a mohli realizovat svou kariéru. Čím je pro vás politika? Sám 

jste politický člověk?  

MD: Jistě mně na politice záleží. Myslím si, že politiku nesmíme všeobecně zavrhovat. Tím, že nějaké 

politikaření odrazuje lidi od účasti v ní, chápu to, jelikož to znechutí každého, ale všeobecně je velice 

důležité se politiky účastnit. Jedná se o chození k volbám aj. Mohu na rovinu říci, že jsem přesvědčen, 

že kdyby všichni ti, kteří politiku zavrhují, jednou přišli k volbám, voleb by se neúčastnilo 60 procent 

obyvatelstva, ale přes 90 procent. Politická scéna by určitě mohla vypadat jinak.  
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MS: Musel by zde být zákon o účasti ve volbách. Takový zákon platí například v Singapuru.  

MD: Také je v Řecku. Nerad bych, aby tento zákon u nás existoval. Lidé ve společnosti musí vyzrát a 

pochopit, ...  

MS: ... že se jedná o právo i povinnost.  

MD: Pokud dlouhodobě nevyjadřujete svůj názor, váš hlas propadne. Nikdo vás neslyší. Vím, že jeden 

hlas z miliónu je velmi málo. Když se takových hlasů nasbírá více, můžete prosadit i změnu. 

Samozřejmě, že v české politice je další problém. Je to otázka lidí – lidského faktoru. Můžeme říci, že 

kvalita lidí není taková, jakou by očekával průměrný český volič, ale proces je pomalý, i když lidé 

říkají, že vše se rozpadá. Jedná se o pomalé, ale jisté budování společnosti. Čím dál více se budou 

objevovat lepší a lepší politici. Vím, že možná ideálu docílíme až za několik generací, ale bohužel se 

jedná o pomalý proces.  

MS: Jelikož jste v počátku devadesátých let v České republice nebyl, je vhodné připomenout 

skutečnost, že například největší účast ve svobodných volbách byla v roce 1990. Ano, ale to se jednalo 

o plebiscit proti komunistům. Zvolíme si Občanské fórum, což je platforma pro ty, kteří vystupují proti 

režimu. Pak se politická scéna začíná dělit a začínají vznikat standardní politické strany, jako je 

Občanská demokratická strana, ODA, třebaže šly v souběhu s Občanským fórem. Ještě je zde jedna 

důležitá skutečnost. V počátku se do politiky dostali lidé, kteří měli nějaké zásady. Čím si to 

vysvětlujete, že tito lidé v ní nepokračují? Někdo může říci: „Tito lidé odvedli kus své práce, napomohli 

ke změně systému a nyní je čas pro ´profesionály´.“  

... Svoboda od politiky, chartisté, procedury ...  

MD: Myslím si, že lidé například nechodili k volbám, protože mohli nechodit. Lidé měli volbu, 

svobodu, právo tak konat, právo volit, či nevolit.  

MS: Churchill uvádí takzvanou svobodu od politiky. Člověk se politiky nemusí účastnit, ba ani se o ni 

zajímat. 

MD: Po letech povinné politiky si lidé chtěli odpočinout. Velký počet lidí tuto skutečnost neřeší, 

jelikož žijí ve svobodném státě. Myslím si, že se jedná o chybu, ale je to lidská normální reakce. Co se 

týče kvality politiků. Politika vyjadřuje stav společnosti. Lidé, kteří se do ní dostali a začali vládnout 

v tomto státě, se tam nedostali jen tak. Spousta lidí jim dala své hlasy. Proč jim dali své hlasy? Je to 

proto, že společnost nebyla dostatečně zralá. Někdo přišel, něco nasliboval a nebyl důvod mu 

nevěřit.  

MS: Problém je, že lidé spojení s Chartou z politiky odešli.  

MD: Být dobrým disidentem neznamená být dobrým politikem. To jsou absolutně odlišné 

skutečnosti.  

MS: Můžeme říci, že tito lidé splnili svou funkci?  

MD: Že část z nich šla do politiky, proč ne? Že pak udělali svůj kus práce? Vynikající. Jsem rád, že se 

tak tady stalo. V Rusku bohužel disidenti společnost neovlivnili. Zkrátka, funkci splnili. Každý v životě 

má svou funkci. Někdo je například úspěšný v jedné činnosti, ale neúspěšný v jiné.  
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MS: Jak se má společnost bránit proti všehoschopným lidem?  

MD: Bohužel si nevzpomenu na autora těchto slov, ale říkal: „Každá společnost si zaslouží takovou 

vládu, jakou má.“ Lidé, kteří vládnou, jsou zrcadlem společnosti. Je vždy nemalé procento lidí, kteří 

s tím nesouhlasí.  

MS: Můžeme říci, že nemáme spoléhat na osobnosti typu Masaryka. Je nutné, aby ve společnosti byly 

zabudovány mechanismy, které společnost, byť nedokonale, ochrání od gangsterů v kravatách a 

oblecích.  

MD: Přesně tak. Československá společnost s tím objektivně nemohla nic dělat. Historicky všechny 

země, státy, národy přecházely z jednoho režimu do druhého, vždy se jednalo o periodu nepokoje, 

neklidu, morálních a ekonomických konfliktů atd.  

... Srovnání s jinými státy ...  

MS: Kdybyste měl srovnat naši politiku s politikou Izraele a Ruska, co byste uvedl?  

MD: Raději bych ji srovnával s něčím lepším než s něčím horším. Velice dobře znám a sleduji 

izraelskou politiku. Samozřejmě v žádném státě není politika dokonalá, ať vezmeme Spojené státy, 

Švýcarsko nebo Británii. Tady politika ještě není zralá, není dospělá, ale dospívá. Politiku v České 

republice sleduji od roku 1998, i když občas žasnu, co se to děje, ale pokrok zde je. Sice je bolestivý, 

složitý, neustále vznikají problémy, ale to je normální. Občas, když slyším vyjádření různých politiků 

ohledně zdejšího politického systému, jejich slova mi přijdou komická, a to z toho důvodu, že jej 

vnímají velice katastroficky. Ano, není to tak, jak by si to přála většina lidí, ale v normálním 

demokratickém státě je to běžné. Řekl bych, že zde musí být vůle a přání to změnit. V Izraeli je také 

mnoho politických krizí, mnoho změn. Strany vznikají a zanikají. Tam se o politiku zajímá každý. Lidé 

vědí, že ji mohou nějakým způsobem ovlivnit, a proto k volbám chodí velké množství lidí. Rád bych 

vám řekl, že situace v České republice není tak hrozná. Když se podíváte na některé generace, 

například generace tzv. Husákových dětí velice hojně chodí k volbám, neboť chápe, že je to důležité a 

jejich děti zde budou růst. V Praze jsem dlouho bydlel v jedné čtvrti, ale i když nesmím chodit 

k volbám, vždy jsem toto dění sledoval, jelikož politika mi není lhostejná. Kde jsem tam bydlel, kolem 

byly novostavby a absolutní většina jejich obyvatel byla narozena v sedmdesátých letech. Po volbách 

jsem se zajímal o volební účast. V daném okrsku byla přes 90 procent. Pamatuji si, že se sousedé mezi 

sebou hecovali, aby šli k volbám, aby šli odevzdat svůj hlas. Z toho pohledu si nemyslím, že situace je 

u nás špatná, ale starost o politiku zabírá čas a lidé pochopitelně chtějí vidět výsledek. Bohužel 

společenská změna neprobíhá nikdy rychle, pokud nechcete udělat další revoluci.  

... Vize v politice ...  

MS: Soudíte, že nám Čechům chybí formulovaná vize, co chceme dosáhnout?  

MD: Chybí představa, kam má společnost směřovat. Můžeme ji formulovat primitivně, že chceme 

zbohatnout o tolik a tolik procent, nebo chceme docílit, aby se lidé dožívali tolik a tolik let. Všeobecně 

si myslím, že musíme mít nějaké priority směřování, aby lidé, státní úředníci, obyčejní občané byli 

účastni dialogu, z něhož vyplyne, že chceme jako společnost dosáhnout určitých cílů.   

MS: Představitelé státu, kteří jsou v čele, mají svůj volební program, jenž je pouze na 4 roky.  
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MD: Dobrá, ale mohl by vzniknout nějaký dialog ohledně toho, kam chceme, aby tento stát, tato 

země směřovala. Ať se zvolí jakákoliv cesta, ale je dobré mít sdílenou vizi. Možná to není důležité pro 

obyčejný život, ale stanovení cíle je samo o sobě důležité, aby i politici ve svých rozhodnutích, které 

mají na 4 roky, na to pamatovali. Není dobré, když ignorují možný další vývoj svých rozhodnutí. Je 

tomu tak možná proto, že jsou smířeni s tím, že nebudou znovu zvoleni. Musí zde být nějaké 

směrování. Možná by bylo ideální, kdyby směřování v ekonomických otázkách bylo dáno zákonem, i 

když asi bez konkrétních termínů.    

MS: Ke stanovení směřování může napomoci občanská společnost.  

MD: Určitě, ale znovu opakuji, že po čtyřiceti letech toho, co se zde dělo, budeme na nápravu 

potřebovat dalších 40 let, aby se tato společnost rozhoupala k dalšímu skutečnému pokroku, vývoji. 

... Náboženství, církve ...  

MS: Jelikož jste pracoval pro židovskou obec, rád bych se zeptal, jak vnímáte význam církví ve 

společnosti? Ty byly před rokem 1989 nechtěnými institucemi. Přesto se mnozí z nás k nim hlásili. Víra 

pomohla lidem k přežití totalitního režimu.  

MD: Jako věřící člověk mám k církvím kladný vztah. Myslím si, že když veškerá pomoc od společnosti 

skončí, člověk má tendenci se obrátit k poslední instanci, k Bohu. Dobře víme a zvláště ti, kdo věří, 

jakou má víra obrovskou sílu. Umožní vám zvládnout jakoukoliv těžkou zkoušku. Samozřejmě, co bylo 

u vás před rokem 1989 nebo v Rusku do roku 1991, byla obrovská rána pro církve včetně židovské 

kultury, židovských obcí. U nás to bylo složité i kvůli holocaustu, který zdecimoval židovské 

obyvatelstvo a velice silně zasáhl do další existence židovské společnosti, kultury a do dalšího 

židovského vývoje v Evropě. Pokud nebudeme řešit tuto věc, neboť se jedná o kapitolu samu o sobě, 

a vezmeme pouze poválečné období do změny režimu, bohužel státní zásah komunistického režimu 

byl velice mocný a silný. Spoustu lidí od církví odradil. Také zasáhl církve jako instituce, neboť lidé 

Státní bezpečnosti působili také v církvích v Československu. V Rusku to byli spolupracovníci KGB, 

před tím NKVD, atd. Jedná se o velký problém, který zde byl, ale pořád si myslím, že působení církví 

v dnešní době, nemluvě o minulosti, bylo vždy pozitivní, i když docházelo k různým problémům. Moje 

všeobecné hodnocení církví je pozitivní.  

MS: Václav Klaus jako premiér v polovině devadesátých let řekl o církvi, že se jedná o zahrádkářský 

svaz. Z jeho strany to bylo nepochopení.  

MD: Myslím si, že se jedná o nepochopení církví. Možná se jedná o laický pohled. Pronesl to člověk, 

který asi tomu nerozumí zvenčí. Někdy i chápu, proč to tak řekl. Vždy se nalezne nějaké procento lidí, 

kteří církev využijí čistě z merkantilních důvodů. Nemyslím si však, že se jedná o globální problém. 

Jsou jedinci, kteří se skryjí pod Klausovu charakteristiku, ale všeobecně tomu tak není a nesouhlasím 

s tím. 

MS: Soudíte, že církve dostatečně využily možnost, kterou měly? Církev byla jako zakázané ovoce a 

mnozí hodnostáři v tomto postavení viděli naději. Jednalo se o katolickou církev, evangelickou církev, 

husitskou aj. Najednou to, co bylo dříve zakázané, po roce 1989 nepřitahovalo. 

MD: Víte, 40 let zakazování církví musí společnost ovlivnit. To, že církve nepřitáhly více lidí, je fakt. 

Například židovská obec přitáhla hodně židů, kteří se do společenství vrátili, ale mnoho lidí nemá tu 
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potřebu, a to i z duchovního hlediska, i když jsou věřící. Nemají potřebu někam patřit, být členem 

nějakého rámce, i když věří v Boha. Všeobecně lze říci, že se jedná o věřící lidi. Víru mají možnost 

projevovat. Nikdo je k tomu nenutí, jak tomu bylo v jiných časech, kdy náboženská příslušnost musela 

být povinná. Z jistého úhlu pohledu se jedná o pozitivní věc. Mně se například líbí, že v Čechách církve 

vyloženě nenutí věřící, aby věřili. Církve jim podají pomocnou ruku, ale aktivisticky je nenutí 

k samotné víře, což by dnes bylo kontraproduktivní.  

... Majetkové vypořádání církví ...  

MS: To byla otázka péče o ducha. Nyní bych se zaměřil na zdejší realitu. Jak vnímáte skutečnost, že 

církev žádají o majetek a daná jednání se táhnou téměř čtvrtstoletí?  

MD: Myslím si, že se jedná o obrovskou křivdu. Ani neřeším Benešovy dekrety, neboť s nimi to nemá 

nic společného. Zde je to založeno na absolutně jiných věcech než na těch dekretech, jimiž se všichni 

zaštiťují. Pro mě je jedna věc podstatná. Co je ukradeno, má být vráceno. Neřeším to. Jsem nerad, 

když slyším, jak se to řeší po volbách. Vím, kolik let se to řešilo absolutně neskutečným způsobem. Je 

jedno, jestli se tyto záležitosti dotýkají právě církví. Zkrátka, co bylo ukradeno, má být vráceno.  

MS: Vidíte, jaké vášně jsou ve společnosti. Argumentuje se, že například nový papež František je tím, 

kdo hlásá chudobu. Církev by neměla usilovat o majetky.   

MD: Pokud od církve očekáváme, aby poskytovala službu společnosti žijící v materiálním světě, 

v němž žijeme, nelze pomáhat, jestliže nemáte dostatek finančních prostředků. Je to těžké. 

Skutečnost, že papež to tvrdí, z toho však nevyplývá, že nyní majetek církve rozdáme. Domnívá se, že 

tento majetek církev použije pro potřebné. Neznamená to, že majetek použijeme pro chudé lidi, 

nebo jej dáme komukoliv. Musíme si upřímně říci, že chudý člověk, který se o majetek nikdy dříve 

nestaral, o majetek hned přijde. Kdo na tom pak vydělá? To si můžeme jen domyslet. O to zde 

v tomto sporu také právě běží.  

MS: Souhlasíte s oddělením státu od církví?  

MD: Ano.  

MS: Někdo řekne: „Dobrá, stát by měl alespoň platit duchovní. Vždyť oni jsou službou společnosti.“ 

MD: Myslím si, že kdyby církve nebyly okradeny za minulého režimu, kdyby jim vrátilo všechno, co by 

se jim mělo vrátit, a ne, co vrátí, byť jsem přesvědčen, že se vrátí pouze zlomek, určitě by 

nepotřebovaly žádat od státu almužnu. Stát do nynějška nedával církvím dost peněz. Dával církvím 

směšné příspěvky na platy. Lidé, kteří o tom nic nevědí, si představují, že každý duchovní dostává 

milióny ročně, ...  

MS: ... což je hloupost. 

MD: Jednalo se pouze o směšný příspěvek církvím. Pro slušné živobytí by to ani nestačilo, když stát 

církve podporoval. Ani když je nebude podporovat přímo, církve se tak budou muset postarat o to, 

jak zaplatí duchovního, aby měl důstojný příjem. V každém případě člověk nemůže pomáhat 

ostatním, když sám potřebuje pomoc.  

MS: Někdo by mohl říci, že sám stát potřebuje pomoc.  
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MD: Stát nepotřebuje pomoc. Stát potřebuje, aby nedocházelo k plýtvání prostředků, aby státní 

úřednický systém využíval prostředky státu šetrně. Myslím si, že stát opravdu pomoc bude 

potřebovat, ale z mého pohledu se musí změnit systém, jak se s prostředky nakládá.  

... Omyly transformace ...  

MS: Je vhodné se zeptat, jaký omyl či omyly transformace vnímáte? Co přijde jako zásadní, byť jste 

zde žil od roku 1998?  

MD: V Čechách jsem trvale od roku 2000, ale od roku 1998 jsem zde každý rok několik měsíců 

pobýval. V rámci transformace došlo k různým hospodářským omylům. Těm se však nedalo předejít. 

Jsem přesvědčen, že se to nedalo udělat jinak. Dnes můžeme říci, že toto se dalo udělat tak, toto se 

dalo udělat jinak, ale bohužel jsme chytřejší post factum. Myslím si, že je škoda, že došlo k rozpadu 

Československa. Nakonec, když se podíváme, že lidé jsou spokojeni, Slováci jsou spokojeni, jelikož 

mají vlastní stát a o něj dlouhou dobu usilovali, doufali v něj, a proto z toho důvodu rozdělení není 

omyl. Já však z historického hlediska vnímám, že je škoda, že došlo k rozdělení. Je taková lidská 

moudrost: „Lámat je jednodušší než budovat.“ Rozpad Československa byl domluven mezi pár lidmi a 

z jistého úhlu pohledu se nám může jevit jako správný, ale nedošlo by k němu, kdyby se lidé tehdy 

měli vyjádřit v referendu.  

MS: Díky rozlišnému směřování by mohlo dojít ke třenicím mezi postoji politické reprezentace a 

národním smýšlením lidí.  

MD: Omyly v tomto ohledu nejsou omyly. Jedná se o životní zkušenost, ...  

MS: ... kterou jsme si museli projít, ...   

MD: ... a proto zde nevidím principiální nedostatek procesu transformace. Vše, co se stalo, mělo se 

stát. Jinak si nedokážu představit jiné směřování. Samozřejmě nyní můžeme říci, že toto a toto se 

mohlo udělat jinak, ale v onen moment to nikdo nevěděl.  

MS: Jakou budoucnost vidíte v této zemi? Žijete zde, vybral jste si ji.  

MD: Jsem velký optimista, i když se občas chovám jako pesimista. Opravdu věřím v pozitivní vývoj 

v této republice. Kdybych nevěřil, asi bych zde nebyl, byť také nadávám. Tážu se, co to kdo udělal, 

jelikož se jedná o hloupost, proč je něco tak a tak. Nevidím objektivní důvody, proč by moje děti, 

které se zde narodily, zde nemohly dobře žít. Tento stát dle mého pohledu má tak vynikající 

geografickou polohu, geopolitickou polohu. Pokud jí nevyužije, bude to průšvih, škoda. Pořád 

doufám, že časem tato společnost nezůstane na jednom místě, i když to tak může někomu připadat. 

Naše děti, ne my, se dočkají lepší a hezčí společnosti, v níž budou žít.  

MS: Děkuji vám za kritické postoje.  

                   

 

     

    



 
 

40 
 

Dialog o transformaci s Richardem Kauckým5,6:  

MS: Náš dialog bych zahájil prostým subjektivním dotazem. Čím je pro vás rok 1989? Jak jej vnímáte v 

časové linii? Byl to mezník ve vašem životě? Vkládal jste do něj naděje, a pokud ano, jak se naplnily?  

RK: Je to nesmírně těžká otázka.  

MS: Proto je též kladena.  

RK: Situace v roce 1989 byla pro většinu lidí poměrně setrvalá. Všichni si říkali: „Takto to dál nejde,“ 

ale nikdo neviděl konec. Řekl bych, že málokdo si dokázal představit, že deset měsíců po Palachově 

týdnu bude pohyb takový, že obruče režimu z ničeho nic prasknou a nic je nezadrží. Očekávání v roce 

1989 do doby, než se události daly do pohybu, byla z hlediska času nepredikovatelná. Nepochybně po 

Palachově týdnu, kdy člověk na Václavském náměstí viděl to, co viděl, se začaly u aktivnějších lidí 

odehrávat procesy, kdy tam byla jistá naděje, že se cosi dokáže posunout dopředu.  

MS: Patřil jste k aktivním občanům, nebo jste spíše vyčkával?  

RK: Kdo je to aktivní občan? V disentu jsem nepůsobil. Iniciativu Několik vět jsem podepisoval v době 

režimu, ale nemůžu říci, že bych byl její důležitou součástí. Zkrátka aktivní odpor kladl výhradně 

disent. Tato skutečnost je zcela neoddiskutovatelná. To způsobilo posun, kdy se začali přidávat 

aktivnější lidé, ti pak vyvolali odpor podpisem Několika vět. Jednoduše naděje zde byla …  

MS: Jistě člověk mohl cítit úlevu z toho, co se děje, když mohl vidět, jak se režim bortí.  

RK: Ano, pamatuji si, že jsme se se ženou byli podívat na Národní, kam často chodíme. Přijížděli jsme 

z chalupy. Pustil jsem si Hlas Ameriky, kde jsem se dozvěděl, že došlo k tomuto incidentu. Nasedl 

jsem do metra, dojel jsem tam. Na místě jsem se potkal s Benem Frágnerem z Technického magazínu, 

kde jsem kooperoval na zavádění počítačů. Na ulici jsme viděli krev a zážitek byl pro nás strašný. V tu 

chvíli jsem věděl, že došlo k překročení mezí a dál to již nepůjde.  

MS: Režim měl sílu, ale ideologie, kterou hlásal, byla vyčpělá. Představitelé režimu kriticky uvažujícím 

lidem byli pro smích. Příměr Milouše Jakeše o pomyslném „kůlu v plotě7“ byl pádný. Lze uvažovat, že k 

roku 1989 přispělo uvolnění v Sovětském svazu.  

RK: Nepochybně, ale myslím si, že klíčový byl vývoj v disentu. Začalo to Palachovým týdnem. Události 

kolem nás ve střední Evropě, i na Východě, to urychlily.  

 

                                                           
5 Richard Kaucký *1960, český podnikatel a spoluzakladatel společnosti Software602, spoluautor prvního 
českého textového editoru Text 602 (T602).   
6 Dialog byl natočen odpoledne v pondělí 23. září 2013 v pracovně Richarda Kauckého, sídle společnosti 
Software602, Hornokrčská 15, Praha 4.   
7 Známý výrok Miloše Jakeše o stavu komunistické strany ve vztahu ke společnosti. Projev z Červeného Hrádku 
byl nahrán, poslán do Svobodné Evropy a odvysílán. Jeho projev díky pádnosti a komičnosti se zapsal do myslí 
lidí https://www.youtube.com/watch?v=cKoQQo8gdPM.  

https://www.youtube.com/watch?v=cKoQQo8gdPM
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… Komunismus …  

MS: Nyní bych si dovolil přejít před rok 1989. Jak byste charakterizoval režim? Čím pro vás byl tak 

zásadní? Snahou bylo uskutečnění ideologie.  

RK: Režim byl pro mne naprosto absurdní. Žena je katolická věřící a pamatuji si, že jsem se ocitl na 

táboře turistického oddílu, do kterého se transformoval původní skautský oddíl. Lidé tu fungovali 

v oné naprosto absurdní situaci, a já jako jediný nekatolík jsem byl obklopen neuvěřitelnou spoustou 

osob se světonázorem, který člověk znal pouze z knih. Bylo to v roce v 1981, kdy jsme se ženou 

potkali. Situace byla protismyslná, ačkoliv svět kolem nás byl zcela opačný, ocitl jsem se ve zcela nové 

pozici. Člověk si tam začal uvědomovat to, že život je jako kouzelná obálka. Nikdy nevíš, co si 

vytáhneš. Toto je samozřejmě drobný osobní zážitek. Režim byl nepřátelský vůči jakékoliv aktivitě, 

kterou lidé byli stavu generovat. Tato skutečnost s sebou nesla nebezpečí přenosu idejí, myšlenek.  

MS: Jinými slovy - ti, kteří byli aktivní, ohrožovali …  

RK: … nehybnost balvanu, který na nás na společnosti ležel. Pochopitelně informační technologie, 

počítače, se pro budoucnost staly nebezpečné.  

MS: Dobrá, soudíte, že východiska vládnutí komunistické ideologie jsou v něčem ospravedlnitelná? 

Říkali: „Budujeme spravedlivou společnost, vytváříme nového člověka.“ Ano, můžeme se těmto 

záměrům usmívat.  

RK: Z mého pohledu je takový přístup neudržitelný. Je dobré užít slova Churchilla: „Jsi-li mlád a nejsi-li 

vlevo, nemáš srdce. Jsi-li stár, nejsi-li vpravo, nemáš rozum.“ Ideologie je chytlavá zejména pro ty 

mladé lidi, kteří do strany vstupují a pod rouškou hesel si neuvědomují, co znamená osobní svoboda. 

Mám čtyři děti a těchto diskusí jsem účastníkem - obzvláště nyní.  

MS: Můžeme říci, že lidé, kteří byli příznivci tohoto režimu a jeho východisek, reflexi osobní svobody 

řádně nevnímali. Raději dali hlavu do chomoutu, než aby šli vlastní cestou, kriticky systém nazřeli a 

tím se od něj osvobodili … Můžete říci, že šli cestou davu.  

RK: Pro režim byla nejhorší individualita. Vždy to tak bude. Zkrátka zploštění do průměru a davu je 

pro tento typ režimu nejvýhodnější. Osobní svoboda jednotlivce do toho nezapadá a nebude 

zapadat. Problém u mladých lidí je ten, že svobodu dýchají plnými doušky a neuvědomují si, že je 

nutné o ní bojovat ze dne na den a že o ní mohou také přijít.  

MS: Ztráta svobody jistě souvisí s osobním prožíváním. Ostatně i v totalitě člověk může být vnitřně 

svobodný. Dobrá, jako kriticky uvažující člověk vnímáte také klady minulého režimu? Mezi námi jsou 

ti, jež si vybaví slovo jistota.  

RK: Myslím si, že pro mladé to byla základní vojenská služba, neboť každý mladý muž má zkouškou 

dospělosti projít.  

MS: Jistě to říkáte s nadsázkou.  
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RK: Ano, jelikož „ozdobou“ knihovny každého intelektuála je modrá knížka. Též jsem jejím 

vlastníkem.  

MS: Nyní vážně.  

RK: Na režimu nemohlo být nic …  

MS: Zkrátka k němu přistupujete jako k ničení potenciálu člověka, umu lidí, tedy i toho, co zde…  

RK: Ideologii je nutné brát vcelku. Ideologie jako celek je pochybná, vadná, invalidní, špatná, a proto 

se nedají vytrhovat věci z kontextu.  

MS: Rozumím vám, ale někdo může říci: „Dobrá, pokud by bylo vše špatné, nedalo by se v zemi žít.“  

RK: Tak se to nedá říci. Člověk si zvykne i na šibenici. Vždy vše závisí na míře.  

MS: Soudíte, že události, které předcházely roku 1989, pomohly k vyvrácení jak režimu, tak ideologie, 

nebo můžeme říci: „Dobrá, člověk vždy bude usilovat o utopii …“  

RK: Došlo k vyvrácení režimu, ale ideologie nikoliv.  

MS: To znamená, že zde vždy budou lidé, kteří si neuvědomí nebezpečí a budou volat po 

paternalismu.  

RK: Zcela určitě. Tato skutečnost je jednoduše dána.  

… Jak dále? …  

MS: Režim skončil, ale vyvstávala otázka o postupu v budoucnosti. Lidé v minulosti byli proti něčemu, 

měli společného nepřítele, a to je spojovalo. Závažnou otázkou ale bylo - jak dále? Je přirozené, že 

názory byly v počátku ještě shodné, ale otázka jakou formou dosáhnout změny, lidi rozdělovala. Též 

to vycházelo ze stavu společnosti. Jak jste tuto skutečnost vnímal?  

RK: Byl jsem nesmírným optimistou a očekával jsem, že do dvaceti let se ocitneme v pozici, v níž bylo 

Československo před válkou.  

MS: Zkrátka, že navážeme na svůj předchozí vývoj.  

RK: Pokud bych to měl říci obecně. Budeme v pozici mladé demokracie, která jde dopředu a má svou 

váhu. Poté by zde byly otázky, zdali půjdeme k anglosaským principům, nebo zdali půjdeme směrem 

k Francii.  

MS: To znamená, že budeme více liberální, více sociální …  

RK: Přesně tak. Z mého pohledu to nebylo kruciální. V průběhu času jsem pochopil, že „čtyřicet let na 

poušti“ není pouze pro nic za nic a že nás ještě těch čtyřicet let na poušti čeká.  
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MS: Zkrátka po přešlapování, zde bude další hledání našeho směřování.  

RK: Vše proto, abychom se usadili do stacionárního stavu, kdy věci fungují standardně. Opravdu si 

myslím, že nás čeká čtyřicet let na poušti, jelikož to má své opodstatnění.  

MS: Po dvou generacích ztráty, dvě generace nového hledání.  

RK: Ano, po této periodě budeme moci dosáhnout kýženého stavu. Takové je mé přesvědčení.  

MS: Zkrátka, z optimisty se stal realista.  

… Demokracie …  

MS: Navrhoval bych, abychom to mírně subtilněji rozebrali. Jak uvažujete o demokracii? Definice, 

kterou známe ze slovníků, je jednoduchá. Jedná se o vládu lidu. Je ovšem otázkou, jak se lid definuje, 

jakou má moc. Ostatně i minulý režim si říkal, že je lidovou demokracií. Z toho vyplývá, že slova jsou 

záludná. Toto zdůrazňuje i Konfucius, jenž tvrdí, že neznáme-li obsahy slov, ztrácíme svou svobodu. 

Dobrá, čím pro vás je politický řád? Sami jsme si jej vybrali, ač jsme řádně nevěděli, co slovo plně 

obnáší. Demokracii jsme měli spíše jako ideu. Ti, kteří zažili demokracii v prvorepublikovém vydání, 

byli v pokročilém věku. Zkušenost se obtížně předává.  

RK: Co jsem očekával? Byla otázka, jestli půjdeme k větší odpovědnosti … a nyní bych prosil o 

omluvu, jelikož je to zjednodušení … Byla otázka, jestli zde bude „pseudovětšinový“ systém jako v 

Británii, kde je odpovědný buď konzervativec, nebo labourista. Britským občanům je to drahnou 

dobu jedno.  

MS: Tradice demokracie je tam více jak tři sta let.  

RK: Minimálně může činit toho, kdo vykonává vládu na základě voleb, odpovědným za to, kam země 

v daném období půjde.  

MS: Namísto většinové koaliční vlády složené z více stran …  

RK: Strany fungují v Británii jako kdekoliv jinde. Vzhledem k tomu, jak je u nás nastaven volební 

systém, vadí mně v něm kolektivní neodpovědnost.  

MS: Říkáte, že vláda parlamentní demokracie je založena na koalicích, jež v Británii nejsou běžné a 

generují …  

RK: … neodpovědnost. Mám rád, když se člověk neskrývá za to, že by býval byl realizoval svůj 

program, kdyby mu v tom koaliční partner nezabránil. Je jedno, jestli k tomu dojdeme většinovým 

nebo poměrným systémem s většinovými prvky. Byl bych rád, kdyby odpovědnost politických stran … 

a parlamentní demokracie je opřena o politické strany … zde byla přítomna. Tiše doufám, že k tomu 

nějakým způsobem doklopýtáme.  
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MS: Jde zde přece o odpovědnost jednotlivce. Demokracie je založena na člověku. Když uvažuji nad 

vašimi slovy, akcentujícími nutnost odpovědnosti, nebyl byste též pro přímou demokracii? Ostatně ne 

nadarmo se říká, že hlas lidu, hlas boží. Je tam nutnost větší účasti, tedy i větší odpovědnosti.  

RK: Ne, reprezentativnost, kterou máme, je správným modelem.  

MS: Zmínili jsme člověka. Ten v sobě nesl zátěž dvou generací.  

RK: Ano, tak tomu je. Očekávám, že se lidé historické zátěže dokážou zbavit a Česká republika 

nalezne lídra, který řekne: „Půjdeme touto cestou.“  

MS: Vaše slova o nutnosti periody hledání jsem vnímal v tom smyslu, že se občanství obrodí v 

jednotlivci.  

RK: Vnímám to jako spojené nádoby. Lídr nevznikne bez skutečnosti, kterou zmiňujete. Ten vznikne 

na základě toho podhoubí, které má vizi a dokáže vést a přesvědčit, že správná cesta vede tímto 

směrem.  

… Demokracie a demagogové …  

MS: Když jsem vedl dialog s českým investorem Danielem Gladišem, on mi říkal: „S demokracií mám 

obtíž, jelikož dává prostor demagogům.“ To znamená lidem, kterým jde více o popularitu, než o 

skutečný prospěch společnosti. Souhlasíte?  

RK: Demokracie má spoustu chyb, ale slovy Churchilla: „Člověk nic lepšího pro vládnutí nevymyslel.“ 

Jednoduše, tak tomu je. Čím je společnost slabší, tím je i demokracie slabší. Vytváří se větší prostor 

pro demagogy. Schází-li vám lídr v pozitivním slova smyslu, objevují se náhražky tohoto typu. Zkrátka 

se nám objevuje efekt spojených nádob.  

MS: Objeví-li se demagog ve veřejném prostoru demokratické společnosti, rychle vznikne odezva, 

která upozorní: „Lidi, toto je člověk, který je nebezpečný pro demokracii.“ Z vašich slov mohu číst, že 

jste pro aktivní občanskou společnost. Jsou však lidé, kteří se k ní staví skepticky.  

RK: Z mého pohledu zde je opět efekt spojených nádob. Havel nikdy nezpochybňoval princip 

politických stran. O občanské společnosti uvažoval jako o skupině aktivních občanů, kteří se spojují 

podle nejrůznějších zájmů a dokážou provést tuto korekci. V tom vidím symbiózu, která je správná, 

má takovým způsobem fungovat a v konečném efektu vede ku prospěchu věci.  

… Demokracie a dialog …  

MS: Co význam dialogu? Slova jsou příčinou pohybu věcí kolem nás. Slova nesou energii. Přeneseme 

se do zjitřeného období roku 1989 a krátce poté. Obsahy slov lidem po dlouhé době přestaly být 

„skryté“. V tomto časovém období byl dialog produktivní - ve srovnání s tím, co vidíme dnes. Dialogy v 

současnosti jsou spíše monology či dialogy hluchých.  
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RK: Je nutné projít čtyřicetiletým období. Zkrátka se musíme vrátit zpět … Dialog je projevem důvěry 

a úcty v partnera.  

MS: Lidé budou s vámi souhlasit. Na druhou stranu - demokracie, právě díky četným dialogům, se 

může lidem zdát neproduktivní.  

RK: Domnívám se, že je nutné oddělit dialog, který ztělesňuje parlament - zde to končí třetím čtením. 

Dialog je tím uzavřen. Poté přichází výkon zákona. To však jsou dvě odlišné věci. V okamžiku, kdy se 

uzavře diskuse, má se konat, abychom se k tomu cíli dostali. Z tohoto pohledu je proces legitimní.  

… Demokracie a nebezpečí …  

MS: Pokročme dále. S demokracií jsou spojené i obavy. Jak je vnímáte? Jsou to lidé, kteří jsou bohatí 

nebo akumulují moc, a proto může být demokracie v ohrožení.  

RK: Z mého pohledu je neslučitelné být byznysmen a zároveň politik. Jsou to dvě odlišná řemesla. Věc 

se nedá sloučit.  

MS: Ano, zkrátka buď máš zájem sloužit lidu, nebo děláš obchod.  

RK: Ano, většina politických stran jsou „občanskými sdruženími“, které mají zcela jiné principy, než 

podle jakých se řídí firma. Zkrátka neslučitelné věci.  

MS: Ohrožení naší demokracie nevidíte?  

RK: Vzhledem k tomu, že jsem si zažil minulý režim, spatřuji ho na každém rohu.  

MS: Optimismus je jistě v tomto ohledu důležitý.  

RK: Demokracii jako systém vnímám jako nesamozřejmou.  

MS: Mnozí lidé ji za samozřejmost považují, jsou pasivní, čekají na svého „spasitele“. Nicméně tento 

přístup je čistě jejich rozhodnutím. Je to rozhodnutí každého z nás.  

… Kapitalismus …  

MS: Navrhoval bych, abychom se obrátili k hospodářskému řádu. Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, 

že obnovovat kapitalismus v zemi, v níž v první půli dvacátého století již existoval, a ona prosperovala, 

bylo logické. Nebo lidé chtěli mít stejný či modifikovaný systém, ale ne kapitalistický řád, nicméně 

usilovali mít možnost stejného blahobytu, jako země na západ od nás?  

RK: Z mého pohledu jsou věci naprosto neslučitelné. V okamžiku, kdy je volná soutěž idejí, je volná 

soutěž obchodních a podnikatelských příležitostí, aktivit. Tyto věci se od sebe nedají oddělit. V 

okamžiku, kdy je jedno, nemůže existovat druhé. Nechci se pouštět do poměrně složitých úvah, jak 

věci fungují v Číně. Jsme v Evropě a zde jsou jiné přístupy k hospodářství i společnosti.  
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MS: Jinými slovy - Západ je postaven na kapitalistickém řádu a pluralitní demokracii. Pokud bychom 

chtěli mít jiný systém, sami bychom se z kulturního a hospodářského prostředí vyčleňovali.  

RK: Vyobcovali bychom se.  

MS: Lidé mohou říci, že s obnovením kapitalismu bylo spojeno …  

RK: Nevím, jestli původní Marxovo slovo je to správné. Systém vnímám jako volnou soutěž idejí a 

příležitostí.  

MS: Marx se ale postavil proti kapitalistickému řádu.  

… Cosi přirozeného …  

RK: S významem idejí souvisí i soukromé vlastnictví. Zkrátka jsou to nedělitelné věci.  

MS: Někteří intelektuálové to chtěli oddělit a došlo k úpadku. Vlastnictví můžeme chápat jako cosi 

apriorního, a pokud lidé budou užívat svých znalostí, majetku, vytvoří kapitalismus. S hospodářským 

řádem přichází nejistota zaměstnání, vzrůst příjmové diferenciace, …  

RK: Neznám lepší příměr než Formanův. Jde o to, jestli chci být tygrem v zoologické zahradě, nebo v 

džungli.  

MS: Vybral si džungli. Byl schopný, emigroval a prosadil se.  

RK: To pouze definicí minulého režimu a tohoto režimu. I v džungli žiji na kraji, ve vesnici, nebo se 

pouštím do hloubky na vlastní riziko.  

MS: Džungle je však velkou nadsázkou.  

RK: Je příměrem.  

MS: Někdo by vás mohl chytit za slovo.  

RK: Samozřejmě otočí slovo džungle do pejorativního smyslu. Konotace tam může být. U nás je 

právní, ekonomická džungle.  

… Možnost navázat …  

MS: Hovořil jste o navázání na dvacetiletí první republiky. Byly zde firmy, které měly tradici, byly 

součástí trhu, ale většina z nich vyvážela na Východ. Jinými slovy jsme byli společností, která 

doplácela na to, že byla součástí Východního bloku. Byli jsme západem Východu a cílem změn bylo, 

integrovat nás na Západ. To znamená, abychom se stali východem Západu, pokud to tak můžeme říci. 

Jde o navazování, o ducha. Neměli jsme zde podnikatele typu Baťa, a lidé, kteří řídili společnosti, byli 

spojeni s minulým režimem. Jak vnímáte ono navazování? Nebyla to pouhá iluze?  
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RK: Myslím si, že to byl pouze historický kontext, kdy většina lidí nostalgicky vzpomínala na první 

republiku. Říkali: „Byli jsme osmí na světě, budeme opět.“ Svět v době roku 1989 byl definitivně 

jinde. Myslím si, že jsme plavali, jak jsme uměli.  

MS: Každý začal, jak uměl. Velmi se mi líbí příměr podnikatele Dalibora Dědka, jenž řekl o stavu 

společnosti a hospodářství roku 1989: v zoologické zahradě se otevřeli mříže, každý dělal, co uměl. 

Bylo to neřízené, spontánní, dělaly se i fauly, na které mnozí ti, kteří je dělali, nedoplatili. Na druhou 

stranu - střízlivý pohled řekne, že se za to nějak muselo zaplatit. Vydáváme se, mnohdy bez kompasu, 

na neznámou cestu …  

RK: Řekl bych, že příměr je opravdu správný. Otevřely se zde dveře. Někdo v zoologické zahradě 

otálel. Někdo se okamžitě vydal na cestu. Události šly touto cestou.  

… Transformace hospodářství …  

RK: Jakou cestou má dojít k transformaci, se vědělo v daném okamžiku málo. Postupně se to 

formovalo. Zdali se však měly vybrat jiné způsoby, je diskusí.  

MS: Dobrá, jak vnímáte dynamiku změny hospodářské soustavy? Přivítal jste její rychlost, nebo jste se 

spíše klonil k pozvolným krokům.  

RK: Proběhla strašlivě rychle právě díky tomu, že ekonomická transformace předbíhala transformaci 

práva.  

MS: Kritický pozorovatel může říci, že právě architekti ekonomických reforem byli připraveni. Pozoruji, 

že nesouhlasíte …  

RK: Dovolil bych si zdvořile zapochybovat, že někdo v roce 1988 byl připraven na to, jakým způsobem 

transformovat Československo z komunistické, centrálně plánované země, na fungující demokracii s 

volnou soutěží na trhu. Možná, že někdo takový byl, že měl naprosto jasno. Teoretické modely byly k 

dispozici, ale praktický návod jak to provést, zde nebyl. Hlavně šlo o provedení transformace. Bylo 

jasné, jak funguje systém ve stacionárním režimu. Dynamika změny byla neočekávaná. Pochybuji, že 

by někdo měl v šuplíku, jakým způsobem to celé má proběhnout. Jsem přesvědčen, že nikoliv. Kam se 

má dojít, se vědělo… ale jak?  

MS: Lidé, kteří přistoupili k reformě hospodářství, sledovali doporučení nadnárodních institucí, jakým 

byl třeba Mezinárodní měnový fond.  

RK: Jak nám jej mohla nadnárodní instituce navrhnout, když se nemohla o nic opřít? Z mého pohledu 

byla reforma, díky vývoji, absolutně nová disciplína. V obnovení kapitalismu a demokracie jsme určitě 

průkopníky. Tuto skutečnost si nikdo neuvědomuje.  

MS: Ex post si člověk uvědomuje chyby, jelikož po bitvě je každý generál. V oblasti privatizace, 

možnost koupit nemovitost, udělat si z ní provozovnu, byla … To přispělo k budování českého 

kapitalismu. Na druhou prodávat velké státní podniky, které mnohdy byly molochy? Necháme procesy 

spontánnímu vývoji a možná se podniky neudrží na trhu a zkrachují? Budeme provádět nákladnou 
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restrukturalizaci? Pustíme sem zahraničního investora, nebo vytipujeme klíčové podniky, které jsou 

páteří našeho hospodářství?  

RK: Podívejte se, mohu mít tisíc nejrůznějších námitek, připomínek, ale v okamžiku, kdy se vydáte na 

Mount Everest cestou, kterou nikdo nešel, jste postaven před spoustu nových problémů, s nimiž si 

musíte poradit v běhu. Jestli se měla nejprve provést transformace práva a až poté ekonomiky, je 

otázkou. Nikdo neví, jak dlouho by lidé byli ochotni čekat.  

MS: Rozumím vám. Sám máte nad tím otazníky.  

RK: Pouze pochybuji, že byl někdo připraven, jakým způsobem přejít z jednoho systému na druhý.  

… Otázka nespravedlnosti …  

MS: Zkrátka jsme objevovali již objevené, a s tím souvisí i omyly, které se staly. Při této příležitosti je 

vhodné říci, že i v akademické obci jsem se setkal s postojem, jenž transformaci redukuje na krádež. Je 

to zkratkovité vidění. Nicméně pachuť nespravedlnosti pociťujeme.  

RK: Historie nám říká, že velké změny přinášejí i velké příležitosti. V rámci Gaussovy křivky máte na 

jedné straně pozitivum, na druhé negativum. V tomto smyslu statistika funguje …  

MS: … a působila i během transformace.  

… Kapitalismus bez kapitálu? …  

MS: Dobrá, když se obnovoval kapitalismus, byl zde nedostatek kapitálu. Můžete však slyšet námitku, 

že zde byli lidé. Jak uvažujete o kapitálu? Již jsem zmiňoval, že zahraniční společnosti, které vidí 

potenciál na našem trhu, mohou svým vstupem do podniků přinést své know – how, zajistit trhy.  

RK: Jako společnost prodáváme transformované know – how. Naše technologie nejsou ničím jiným 

než tím, co vymyslí naši lidé. Jistě to byla pouze část obrovského problému.  

MS: Přivítal jste, že vlivem mezinárodní spolupráce sem přijdou zahraniční podnikatelé, kteří přinesou 

to, co hospodářství chybělo, tedy prodejní a výrobní know – how, technologie, kulturu podnikání?  

RK: Prvních pět let jsem, jako každý, kdo začal něco dělat, sál prostředí zvenčí jako houba. Učil se tisíc 

nových dovedností. Kdo zde byl připraven dělat marketing, služby? Bylo to v nulové fázi. Na nás jako 

na vývojáře technologií, konkurenční tlak dolehl velmi brzy. Poprvé jsme se setkali s tím, co je to 

marketing nadnárodní firmy.  

MS: Jinými slovy – učilo vás to uvažovat globálně.  

RK: Najednou jsme se ocitli v situaci, kdy trh vše sál jako houba a největší problém byl něco vyrobit v 

situaci, kdy jsme se museli vyrovnávat s tvrdým tlakem profesionálně vedených firem.  

MS: Tuším, že Klaus opakovaně zdůrazňoval, že není problém vyrobit, ale prodat.  



 
 

49 
 

RK: Byli jsme pod tlakem, ale zaplať Bůh, jsme se udrželi. Například společnost Seznam.cz reálného 

nadnárodního konkurenta neměl. Za tu dobu stihl akumulovat kapitál, lidi, a mnohem lépe se může 

stavět na odpor než ostatní. Je natolik silný na tomto lokálním trhu, že velkým hráčům nestojí za to 

s ním o něj bojovat.  

… Národní kapitalisté …  

MS: Nevadí vám, že během dvacetiletí se nevytvořila třída národních kapitalistů?  

RK: Oni pouze nejsou vidět. Vezměme si příklad AVAST. To je až dosud česká společnost, třebaže je 

tam podíl zahraničního kapitálu. Je to globální společnost, která dokáže mít přes sto milionů 

uživatelů, jež jsou po celém světě.  

MS: Též je společnost Grisoft – AVG.  

RK: Ano, ty jsou druhou takovou společností. Nyní je již AVG Technologies. Společnost není v českých 

rukou, zatímco AVAST stále drží Eduard Kučera s Pavlem Baudyšem. Společnost bude neustále dělat 

to, co oni řeknou. Nebo si vezměte společnost Linet. Je úspěšnou firmou právě proto, že dokázala jít 

na zahraniční trhy a tam uspět!  

MS: Je však registrována v Holandsku.  

RK: Z mého pohledu to nevadí, protože v současnosti mohu mít firmu, která je evropská a volit každé 

dva roky daňový domicil podle toho, která z evropských zemí mi nabídne stabilní podmínky. Lidé jsou 

zaměstnáni v České republice, platí se za ně zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnanci zde utrácejí, 

odevzdávají zde DPH. Skutečnost, že mají afilace po celém světě, je jiná píseň. Vybudovat impérium, 

jako vybudoval Baťa, je opravdu hodně těžké a složité. Dokážete přes tržní hodnotu ohodnotit, jak si 

stál Baťa za první republiky vůči tomu, jak si dnes stojí firmy budované na zelené louce? Míním tím 

firmy, které nevznikly převzetím nějaké polostátní organizace v rámci privatizace - udělal někdo 

srovnání?  

MS: To je výzva pro akademiky. Zkrátka si myslíte, že je podružné, komu společnost patří, ale důležité, 

zdali kapitál, jež společnost má, prospívá.  

RK: To není přesné. Jiný pohled na Baťu má řadový pracovník, který musel za směnu nasadit dva a půl 

tisíce tenisek, jak ostatně krásně popsal Ota Pavel v životopisné povídce „Jak to tenkrát běžel 

Zátopek“, a jiný pohled má makroekonom a historik. Nicméně většina velkých firem se postupně 

transformuje na veřejné společnosti a nezůstávají výhradně v rukách původních zakladatelů a 

vlastníků, takže otázka vlastnictví se skutečně stává spíše podružnou …  

MS: Nemyslíte si, že přílišný kapitál, jeho akumulace, může podrývat základy demokracie? To je jeden 

rozměr. Druhý je, že kapitalismus opustil hranice, je globální, a demokracie je lokální. 

RK: Asi nejlepší odpovědí je výsledek finanční krize z roku 2008. Paradoxně stát zachránil obrovský 

kapitál akumulovaný do největších soukromých amerických bank a pojišťoven. Otázkou zůstává, zda 
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se oslabil, neboť velcí se stali ještě většími, nebo posílil, protože začal konat kroky k větší regulaci 

kapitálového trhu. Z mého pohledu nejsou jednoduché odpovědi ani na jednu z těchto otázek …  

… Hodnoty …  

MS: Jak demokracii, tak hospodářský řád ovlivňují hodnoty. Zmínil jste důležitost svobody. Ostatně 

svoboda byla slovem, které se skloňovalo na demonstracích. Lidé, kteří byli, užijeme-li termínu 

„puštěni z klecí“, hledali skutečný význam onoho slova. Když je člověk v kleci, touží být na svobodě a 

někteří z nás zažívají dokonce obdobný pocit, když jsou na svobodě. Dnešní člověk svobodu vnímá jako 

samozřejmou. Někdo ji vnímá pouze bez druhé strany mince, bez odpovědnosti. Naznačil jsem, že 

v souvislosti s pravým významem této hodnoty existuje pojmový chaos.  

RK: Jsou to opět těžko oddělitelné věci. Chci-li mít svobodnou soutěž idejí, chci-li mít přístup k 

informacím, jsem minimálně odpovědný za to, že se v situaci orientuji, dojdu k volbám, abych vyjádřil 

svou vůli.  

MS: Nyní hovoříte o odpovědnosti.  

RK: Ano, je to odpovědnost, kterou člověk má a co vše může pro dobrou věc udělat.  

MS: Nyní jste hovořil o politické svobodě. Člověk volí a tím pečuje o svou obec. Jsou lidé, kteří to raději 

opomíjí a primárně se orientují na ekonomickou svobodu. Starají se, čím budou zaměstnáni, jak budu 

realizovat svůj život, jaký spotřební standard si vyberou.  

RK: Vnímám, že politická svoboda je s ekonomickou svobodou nedílně spjata. Vytváří se soutěž, kdy 

člověk vstupuje na startovací čáru. Pochopitelně, že jej formuje jeho okolí, rodina. On se rozhoduje, 

kterým směrem se vydat a má svobodu volby. Třeba usiluje být akademikem. Nemusí být, probůh 

podnikatelem. Má svobodu volby se rozhodnout, do čeho bude investovat svůj čas. Ten je jeho 

kapitále, či případně vlastní kapitál, který vydělal na studiích, nebo zdědil … To je svoboda 

ekonomické volby. Pochopitelně se těžko hovoří o svobodě volby, když je ve Španělsku přibližně 

padesát procent nezaměstnaných vysokoškolských absolventů. Jistě je to hodně obtížné.  

MS: Pro některé lidi je to výzva, aby opustili svou vlast.  

RK: Je to další rozměr spjatý se svobodou. Ano, mohu se sebrat a odjet vyučovat český jazyk do 

Španělska, byť je tam taková nezaměstnanost, jelikož je to nika, o kterou může být zájem. Též člověk 

může jet do Francie, do Německa. Jednoduše se mohu rozhodnout a mohu se realizovat po celé 

Evropě.  

MS: Jsou lidé, kteří tímto způsobem k tomu nepřistupují. Místo práce mám volný čas a „státe, plať“!  

RK: I takové uvažování …  

MS: … je svobodou.  

RK: Vnímáte to jako volbu jednotlivce, …  
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MS: … ale stát, potažmo hospodářství na to doplácí. Jakou jinou hodnotu byste zmínil? Převrat byl 

veden Havlovým „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Ostatně pravda je také spojena se 

svobodou. Poznej pravdu a ta tě osvobodí. Disidenti v tomto smyslu konali. Jak jsou tyto hodnoty 

důležité pro řád, který zde máme, a jakou jinou hodnotu byste zmínil? Spravedlnost? Té jsme se již 

dotknuli.  

RK: Slovy ekonoma - Havel byl vynikající marketér. Vymyslet takový jednoduchý headline! Má to úzký 

vztah k politice. Tato země potřebuje lídry.  

MS: Havel v počátku lídrem byl.  

RK: Nerad bych se vyjadřoval k obsahu. Je však nesmírně obtížné dokázat podstatu zformulovat do 

jednoduchého a úderného sdělení. Soudím, že Havlův slogan je podobným příměrem jako Masarykův 

nebát se a nekrást. V současnosti potřebujeme další nápis, …  

MS: … který by lidi motivoval …  

RK: … a jenž by sloužil i pro posttransformační dobu. Tím nechci říci, že výše uvedené slogany nejsou 

univerzálně platné. Každá doba má své lídry. V současnosti na něj čekáme a doufáme, že se objeví.  

MS: Jako občané nesmíme čekat na Godota, neboť víme, že on nepřichází.  

RK: Tímto způsobem jsem neuvažoval, a proto říkám, že věřím čtyřiceti letům na poušti.  

MS: Nesmíme si říkat: „Dobrá, jsme v polovině, můžeme čekat …“  

RK: Samozřejmě záleží na jednotlivcích. Děti formuje rodina. Z některých dětí se lídr bude rekrutovat. 

Následně rodinu formuje další okolí, instituce, spolky …  

MS: … představitelé státu, autority.  

… Člověk …  

MS: Postupně jsme přešli k otázce člověka. Člověk se může tázat, jestli je sám vystaven velkým 

změnám. Vnímáte posun před rokem 1989 a po roce 1989? Otázku kladu proto, že právě on je tím 

určujícím subjektem pro systém, v němž žijeme. Je tím, kdo má řídit systémy, a ne ony jeho.  

RK: Řekl bych, že se člověk nemění. Mění se úroveň jeho znalostí.  

MS: Čím si vysvětlujete rozdílnost naší republiky a západních zemí? Máme odlišné fungování 

hospodářství a státu, ale člověk stejný …  

RK: Zcela určitě, ale principálně zůstává pořád stejný. Jsou lidé, kteří jsou dychtiví. Jsou lidé, kteří jsou 

pasivní. Nepochybně ten, kdo vynalezl oheň, respektive jeho opakované rozdělávání, mohl být stejně 

dychtivý jako lidé, kteří spustili vědeckotechnickou revoluci v devatenáctém století.  
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MS: Pouze měli jiný objem znalostí …  

RK: Ano, ale základní princip tvořit, je člověku dán a zůstává stejný. Mění se vnímání přístupu člověka 

k člověku. To proto, že lidský život dnes znamená mnohem více než v šestnáctém století. To však je 

dáno úrovní poznání.  

MS: Nemohu opomenout slova pana Václava Klause: „Měníme systém, ne lidi.“ Jinými slovy nebudu 

vytvářet systém sociálního inženýrství. Minulý režim jej dělal, my jej nebudeme dělat.  

RK: Opakuji, člověk zůstává stejný. Snažit se změnit lidi …  

MS: … vede ke katastrofám.  

RK: Myslím si, že lidem je zapotřebí otevřít oči a dát jim možnosti, aby mohli realizovat svůj potenciál 

…  

MS: Jinými slovy nepřevychovávat, ale pomocí osvěty napomáhat evolučním změnám.  

… Politika …  

MS: Navrhoval bych, abychom hovořili také o politice, třebaže jsme se jí nepřímo dotknuli, neboť výše 

uvedené je předmětem politiky … Jednoduchá definice říká, že politika je správou věcí veřejných.  

RK: Sousloví není v současné době příliš šťastné, ale tak tomu je.  

MS: Vnímáte, že lidé, kteří v počátku devadesátých let přicházeli do politiky, se lišili od těch 

současných? Dostávají se do ní ti, kteří nemají ochotu realizovat obecné dobro a jsou tam pro své 

vlastní zájmy? 

RK: Vnímám to dlouhou dobu. Impuls v roce 1989 znamenal, že lidé, kteří se v politice ocitli, chtěli 

primárně změny. V okamžiku, kdy se z politiky stalo řemeslo jako každé jiné - a politika je řemeslem, 

přináší to průvodní jevy.  

MS: Máte na mysli i průvodní jevy degenerace?  

RK: Máte známou křivku dojitého W. Potřebujeme se dostat na úroveň západních zemí, ale v rámci 

procesu a logiky křivky W jsme na sestupné linii. Věřím, že jako bájný pták Fénix se dostaneme 

nahoru.  

MS: Snad nespoléháte na stát …  

RK: Díky státu se to nestane. Někdo říká, že volby v roce 2013 byly zlomové, kruciální. Představa, že 

po čtyřiadvaceti letech by zde měly hýbat naší politickou scénou strany s tichou podporou komunistů, 

je pro mě obtížně představitelné, a proto říkám, že jedeme směrem dolů. Věci si musí sednout. Lidé si 

to musí uvědomit. Do politiky se musí dostat ti, kteří změnu chtějí a měli by to být lídři, …  
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MS: … kteří budou vnímat veřejnou službu ve svém srdci.  

RK: A to buď z toho důvodu, že je jim to dáno, anebo mají majetek, a nechtějí jej rozmnožovat. Oni 

realizaci vidí právě v této službě.  

… Stát …  

MS: S politikou souvisí i stát, jakožto složka výkonu moci. Zastavme se u něj. Jak se na něj díváte?  

RK: Nahlížím na něj jako na instituci, která se nám vymknula z rukou. Náklady na správu státu se 

zvyšují astronomickým tempem.  

MS: Vede to k zadlužování.  

RK: Je to naprosto nepochopitelné. Normální rodina, když má ročně deficit sto tisíc či méně, každý 

rok asi nebude nabírat stejný deficit, ale bude se snažit celkový dluh snížit. Správa státu se nám 

neúměrným způsobem zdražuje. Nemyslím pouze mandatorní výdaje.  

MS: Stát nám jednoduše kypí a mnozí lidé tuto skutečnost ignorují.  

RK: Potřebujeme …  

MS: … „odtučňovací kůru“ a schopné, odvážné politiky, kteří by vysvětlili nebezpečí růstu státu.  

RK: Nemyslím, že by úředníci nekonali. Ve věcech informačních technologií, které jsme prosazovali, 

jsme byli pět let před Evropou, bez těchto lidí by věci nebyly možné, ale nevyužili jsme příležitost. 

Navíc spletitá houšť všemožných paragrafů klade větší nároky, protože úředník musí konat podle 

zákona. Nekoná-li, může být postižen. Jednoduše si sami na sebe pleteme bič. Stát v tomto směru je 

pak drahý na provoz. Není to o důchodech nebo o zdravotním pojištění. Nyní hovořím o funkci státu.  

MS: Je vhodné připomenout, že v rámci funkce státu, státní správy, jsme na nižších a nižších pozicích. 

U nás je stát nefunkční. Jestliže chápeme politiku jako službu, …  

RK: … měla by být vykonávána. Z mého pohledu je věc nepochopitelná. Všechny evropské státy jsou v 

deficitu.  

MS: Ano, zkrátka charakter západní civilizace.  

RK: Nikoho nevzrušuje, že celá Evropa staví své rozpočty jako deficitní.  

MS: Je ještě více zvláštní, že část dluhu zemí západní civilizace drží Číňané.  

RK: Stav jde proti logice rodinného hospodáře. Dříve se soustavně deficitně nehospodařilo. Spíše se 

spořilo nebo investovalo a splácelo.  

MS: Díky tomu jsou lidé do dnešních dnů považováni za drobné střádaly, třebaže jedním z důvodů je, 

že neumí investovat.  
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RK: Stále k tomu přistupujeme jako k aktivu. Deficitní hospodaření je pro mne nepochopitelné. 

Evropané se neptají, jak to? Možná jsou zvyklí si brát stále více hypoték, kreditních karet a všech 

možných instrumentů. Chování státu samozřejmě vede i k tomu, že se podobným způsobem může 

začít chovat i základní jednotka, bez které stát vůbec nemá význam.  

MS: Neměli bychom opomíjet, že český stát v počátku devadesátých let byl na tom ve srovnání s 

dneškem lépe.  

RK: Neřekl bych.  

MS: Myslím na otázku dluhu.  

RK: Ano, ale deficit investic, které jsme museli provést, byl značný. Z mého pohledu byl stav 

nezměřitelný. Nikdo nedokázal vypočíst, kolik musíme investovat do infrastruktury, kterou jsme 

nechávali celou dobu být. A to je filozofická otázka disputačního charakteru; jak je možné, že všichni 

sborově bez jakéhokoliv uzardění staví své deficitní rozpočty, postupují rok co rok stejným směrem. 

Všichni si tleskají, že plní Maastrichtské kritérium na místo toho, aby bily poplašné zvony. To proto, že 

se neustále kumuluje dluh. Tento přístup mi přijde zvláštní.  

MS: Jsou ekonomové, kteří význam deficitu nevnímají jako varovný. Dokonce se říká, že v jistém 

ohledu, i když je stát zadlužen, může užít deficitu.  

RK: Jde to proti všem principům malých jednotek hospodaření. Dříve stát nebyl, jednotky fungovaly a 

chovaly se racionálně. Možná větší celky generují větší neodpovědnost.  

MS: Můžeme na fenomén dluhu nahlížet z toho úhlu, že u státu nedojde k potrestání. Když mladý 

člověk, malá jednotka, je v prodlení, nesplácí …  

RK: Myslíte, že když ministr financí postaví deficitní rozpočet, měl by být vláčen na Staroměstské 

náměstí a hnán k odpovědnosti? Řekl bych, že v tom je vidět otázka kolektivní neodpovědnosti.  

MS: Demokratická politika vede k tomu, že nahoru jsou vynášeni ti, kteří říkají líbivá hesla. Reformy, 

které vedou k redukci zbytečnosti, jsou pouhou exhibicí slov. Vnímáte skutečnost, že stát je entitou, 

která během transformace hospodářství a společnosti nakypěla. Měl by přijít lídr, který by byl schopen 

ustát hlasy, jež budou volat pro zachování současného status quo …  

RK: Pouze říkám, že provoz státu byl levnější. První skutečností je, že provoz státu se nám zdražil, 

přestože máme k dispozici technologie na to, abychom stát mohli provozovat levněji. Druhou 

skutečností je, že náš stát se chová v rámci evropského kontextu. To znamená, že se kumulují dluhy 

po celé Evropě. Tento fakt chápu selským rozumem obtížně. Správa státu bude vyžadovat takové 

změny, které nepochybně nebudou úplně populární. Na druhou stranu nebudou dramatické z 

pohledu budoucích výnosů. Skutečnost je taková, že je zapotřebí se rozhodnout, zdali odložíme 

spotřebu ve prospěch budoucích výnosů.  

MS: Je nutné, aby spotřeba byla zároveň investicí, ale kdo u nás tímto směrem uvažuje?  
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RK: Myslím si, že to je jednou z věcí, kterou by měl budoucí lídr srozumitelně vysvětlit. Nebude vadit, 

když řekne: „Utratím naprosto nestoudné množství peněz s účelem dostat se do optimální 

rovnováhy.“ V okamžiku, kdy děláte takzvanou restrukturalizaci či dáváte něco do pořádku, musíte 

investovat. Najednou vám náklady vyskočí nahoru proto, aby mohly dlouhodobě klesat. Musí to však 

být celkový koncept. Jednotlivé kroky z něj nemohou být vytrhovány.  

MS: Vámi zmíněný koncept by měl mít dlouhodobý charakter.  

RK: Zkrátka přístup musí být dlouhodobý a jednoduše pochopitelný.  

MS: Cosi podobného jako: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí … Nebát se a nekrást.“  

RK: Vizi dokázal zformulovat i Kennedy. Poletíme na Měsíc ne proto, že je to snadné, ale proto, že je 

to obtížné. Byl to desetiletý záměr. Vůbec nemohl vědět, jestli v té době bude ještě prezidentem. 

Nemohl vědět, že bude zabit, nicméně postavil vizi.  

MS: Hovoříme-li o státu, prozraďte, prosím vás, jak se vaše společnost snaží napomáhat 

efektivnějšímu a levnějšímu státu. Daří se vize naplňovat?  

RK: Například vyvíjíme technologie chytrých hybridních formulářových aplikací, které mají tu 

vlastnost, že je lze integrovat s libovolnými informačními systémy, doplnit je o chybějící potřebné 

procesy včetně interakce s občany, třeba přes mobilní zařízení. Výsledkem nasazení této moderní 

technologie je úspora času na straně státu i občana, kterou lze převést pochopitelně na peníze. 

Mimochodem jedna hodina ekonomicky aktivního občana, měřena tvorbou hrubého národního 

produktu je okolo tři sta šedesáti korun, a jak známo, občan ve frontě žádné hodnoty nevytváří …  

... Omyly a otázka budoucnosti ...  

MS: Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

RK: To je příliš obecná otázka, myslím, že řada oněch neuralgických bodů byla zmíněna v diskusi.  

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

RK: Budoucnost vytváří naše současná dychtivost se zlepšovat, výchova našich dětí a smělost v našich 

rozhodnutích, kterým směrem se vydat.  

MS: Děkuji vám za podnětná slova …  
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Dialog o transformaci s Helenou Langšádlovou8,9:  

MS: Co pro vás znamená rok 1989? Jestli se nepletu, tak vám bylo 26 let. To znamená ve věku, kdy 

člověk je plný elánu. 

HL: Pro mě stejně jako pro všechny to byla výjimečná doba. Byla trochu ovlivněná tím, že jsem měla 

velmi malé děti. Můj mladší syn se narodil v roce 1989. Přesto jsem snažila zúčastňovat nějakých akcí 

a zapojit se do toho, co se kolem nás dělo. Koncem roku 1989 jsem vstoupila do KDU – ČSL. Tenkrát 

strany, která mně byla nejbližší. Byla jsem oslovena, ovšem bylo to z takového nutkání, že do nové 

situace by se každý z nás měl aktivně zapojit. To se stalo takovým výchozím postojem, že demokracie 

není cosi, co by nám zde bylo dáno nám odněkud z venku. Demokracie je nabídka, je dlouhá cesta. 

Funguje pouze tehdy, když se aktivně zapojíme.  

MS: To znamená, že je to výzva, kterou bychom mohli shrnout do věty: „Člověče, přidej se!“ Proč jste 

neměla zájem vstoupit do Občanského fóra?  

HL: Dlouhodobě jsem zastáncem přístupu, že v rámci parlamentní demokracie mají fungovat 

standardní politické strany, jež mají ideový základ a jasně definovaný rozměr. Nejsem příznivcem 

toho, aby v parlamentu zasedala široká, všeobjímající hnutí, protože si myslím, že to dlouhodobě 

nemůže fungovat. Samozřejmě, Občanské fórum bylo pochopitelnou reakcí na přelomové období, ale 

z dlouhodobého hlediska je naprosto přirozené, že se vyprofilovaly politické strany.  

MS: Dobrá, rok 1989 je pro vás spojen s nadějemi, že Československo se vydá vlastní cestou, osvojí si 

demokratický řád a začne se přičleňovat k západnímu světu, kam během první republiky patřilo.  

HL: Určitě. Považuji demokracii stejně jako mnozí z nás, za nejlepší formu správy společnosti, byť to 

má svá rizika. To, jak vypadá demokracie, záleží na každém z nás, na každém členovi společnosti.  

… Krize …  

MS: To jsme hovořili o politických východiscích, ale v jakém stavu jste nacházela společnost v roce 

1989? Představitelé, tvůrci programu Občanského fóra se shodují, že to byla společnost, která trpěla 

hospodářskou, politickou, sociální, duchovní, ekologickou krizí. Zkrátka byl zde velký prostor pro 

reformy. Minulý režim jakoby společnost a hospodářství zhuntoval.  

HL: To máte bezesporu pravdu. Myslím si, že dvě bolesti, které jste zmínil, jsou charakteristické a 

podle mého názoru nejvíce ovlivňují i budoucí vývoj. Jedním z bodů je pro mě otázka mimořádné 

uzavřenosti. Lidé se uzavřeli před veřejným životem, uzavřeli se do svého soukromí, do svého světa. 

Tudíž dlouhodobě nebyli schopni a ochotni se zapojit v široké míře do veřejného života. To je velký 

kontrast mezi tím, jak se chovají například mí přátelé v Holandsku, kteří jsou dlouhodobě po 

generace vychováváni k tomu, aby nesli spoluodpovědnost za komunitu, za společnost, ve které žijí. 

Druhá veliká bolest je hodnotová vykořeněnost. Myslím si, že je to skutečnost, na kterou narážíme 

během následného období.  

                                                           
8
 Helena Langšádlová *1963, česká politička, politoložka, členka strany TOP 09.    

9
 První část dialogu byla natočena ve čtvrtek 4. dubna 2013 dopoledne v prostorách pracovny Heleny 

Langšádlové Malostranské náměstí 7/19, Praha1, Malá Strana.  
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MS: Komunisté na hodnotové desorientaci pracovali, a tak se nemůžeme divit. Mnoho lidí se k nim 

hlásilo, jelikož byli součástí vládnoucí strany, ale víme, že to bylo i z čistého pragmatismu.  

HL: Ano, na hodnotové dezorientaci dlouhodobě pracovali. Jsem přesvědčena, že v posledních 

desetiletích byl vliv samotné ideologie - jako motivace - malý. 

… Komunismus …  

MS: Nyní bych naši pozornost upřel před rok 1989. Co pro vás znamená komunistická ideologie a 

ideologie jako taková? Když se člověk mohl podívat na vývoj po roce 1989, mohl zaznamenat: „Pryč 

s komunistickou ideologií a ideologiemi jako takovými.“ Důvodem bylo, že nám to pokřivuje pohled na 

svět, v němž žijeme.  

HL: Celé dvacáté století bylo mimořádně vážně poškozeno těmi dvěma ideologiemi, a to 

komunismem a nacismem. Myslím si, že ideologie respektující lidská práva samy o sobě nejsou ničím 

zlým, protože pomáhají v orientaci jednotlivců ve společnosti. Tyto ideologie, které byly 

dominantními ve dvacátém století, však měly mimořádně tragické důsledky, protože jedna z nich – 

nacismus - vychází z nadřazenosti jedné rasy nad dalšími. Komunismus vychází z nadřazenosti jedné 

třídy nad zbytkem společnosti. To jsou ideologie, které - když se uplatňují v reálné politice - mají 

mimořádně zhoubné dopady.  

MS: Říkáte, ideologie ano, jelikož jsou kompasem člověka v politické realitě, ale ne ideologie, které si 

dělají patent na pravdu, což má destruktivní důsledky.  

HL: Když se podobně zhoubné ideologie začnou promítat do reálné politiky, vznikají z toho zoufalé 

projekty sociálního inženýrství, které můžeme vidět po celé dvacáté století, ale ještě i dnes. Například 

Severní Korea je klasickým příkladem. Jistě bychom našli i jiné země.  

MS: Kuba …  

HL: Určitě.  

MS: Vůči minulému režimu máte negativní vztah, ale je podle vás tato ideologie něčím 

ospravedlnitelná? Snažila se vybudovat „spravedlivou společnost“. Můžete říci, že i na Západě se snaží 

vybudovat spravedlivou společnost, nicméně na to jdou jiným způsobem.  

HL: To, co se stalo, to, co zoufale ovlivnilo životy desítek milionů, je neospravedlnitelné.  

MS: Bohužel, někteří lidé stále věří v ideu, která podle nich byla špatně vyložena.  

HL: Osobně tento pohled nezastávám. Jsem přesvědčena, že ideje nacismu i komunismu jsou ve 

svých kořenech zkrátka špatné, neboť nadřazují ve společnosti některou skupinu lidí. 

MS: Považujete komunistickou ideologii za cosi, co vede ke zmaru, ničení společenských, 

hospodářských hodnot? 

HL: Vede to určitě k obrovským ztrátám ve společnosti, a to jak v oblasti materiální, tak morální. 

V konečném dopadu jsme mohli vidět, kde se nacházely východní společnosti, které se touto 

ideologií řídily, a kam z hlediska hospodářského došly západní země. Větší a závažnější dopady však 

vidíme v hodnotovém vykořenění a deformaci člověka.  
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MS: Etika byla považována za pouhou nadstavbu. Základem byly hospodářské vztahy. Díky negativní 

zkušenosti se lidé domnívali, že tato ideologie se „vytratí“, protože rok 1989 byl vítězstvím liberálního 

konceptu společnosti. Vidíte, jsme v době, kdy někteří lidé volají po jistotách, které jim například 

minulý režim nabízel.  

HL: To záleží na tom, jak každý z nás vlastně vidí společnost, jak by měla fungovat. Určitě k hodnotám 

evropské společnosti patří i vámi zmíněná solidarita. Země, jako je Česká republika, nebo země 

západní Evropy jsou solidární. Více jak polovinu státního rozpočtu vydáváme na sociální výdaje.  

MS: Je zde velká redistribuce.  

HL: Musíme hledat míru solidarity a nabízet pomoc těm, kteří jinak nemohou, kteří opravdu pomoc 

potřebují a potřebují i solidaritu těch druhých. Vždy je otázkou míra tohoto přerozdělování, míra 

společenské solidarity. Na tom se musí hledat celospolečenská shoda. Měli bychom si umět opravdu 

otevřeně říkat, jestli je vše přiměřené a únosné, že téměř půl milionu lidí pobírá invalidní důchod. 

… Demokracie … 

MS: To jsme však skočili do žhavé současnosti. Rád bych se zeptal, jak vnímáte obnovování 

demokracie a kapitalistického řádu. Můžeme říci, že demokratický pořádek je nedílnou součástí 

našeho historického vývoje.  

HL: Soudím, že demokratický pořádek není cosi automatického. Demokracie je hodnota, za kterou je 

nutné neustále bojovat. Měli jsme specifické výhody, že v meziválečném období byla u nás 

demokracie na poměrně vysoké úrovni, byť měla hodně slabých stránek. Kromě jiného proto, že 

velkou část parlamentních stran tvořily strany antisystémové a nemohlo docházet k alternaci. To 

znamená, že se neměnily strany, které byly v koalici a následně v opozici tím, že zde bylo právě 

množství antisystémových stran. Tento model z dlouhodobého hlediska demokracii deformuje. 

Nesmíme zapomínat na to, že poměrně demokratické prostředí zde bylo i posledních padesát let 

existence Rakousko – Uherské monarchie. V české historii máme mnoho dalších etap, kdy byly 

uplatňovány demokratické prvky. Můžeme říci, že na určitou tradici lze navázat, byť nejsme v pozici 

Velké Británie, která buduje demokratický systém a demokratické instituce již po staletí. 

MS: Ano, před rokem 1918 jsme navazovali na Rakousko a v roce 1989 jsme bohužel navazovali na 

nedemokratický režim. Byl zde velký deficit.  

HL: Velký omyl je, když si namlouváme, že období roku 1945 – 1948 bylo demokratickým obdobím. 

V tomto období byl velmi omezený počet politických stran. Již zde nefungoval podle mého názoru 

demokratický systém, a proto toto období za demokratické nepovažuji. Ano, deficit byl de facto po 

50 letech opravdu propastný.   

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jestli si myslíte, že zdejší lid má o demokracii zájem. Mít demokracii 

znamená využívat politickou svobodu.  

HL: Přesně. Mám pocit, že někdy máme strach ze svobody, že máme strach z odpovědnosti za sebe 

sama. To je jedna věc, ale se strachem ze svobody souvisí i jistoty, které jste zmínil. Mnozí ve 

společnosti volají po tom, aby stát poskytoval jistoty. Jinými slovy: „Státe, zařiď!“ Je to právě dáno 

deformací desetiletí totality, kdy stát „zařídil“, kam děti mají jít na školu, kdy stát zařídil, kam kdo 



 
 

59 
 

bude umístěn po skočení školy. Lidé měli pocit, že je povinností státu zařídit mnoho věcí a nyní si 

s prostorem demokracie a svobody neumíme poradit.  

MS: Zanedlouho to bude čtvrtstoletí od počátku změn.  

HL: To je právě ten paradox. Toto období bude již delší než celé období první republiky.  

MS: Ano, ale Rakousko bylo pro mladé Československo živnou půdou a na jejím základě vyrostla první 

republika. Přechod k ní byl postupný. V roce 1989 byli lidé v jiné situaci. Mezi demokratickými režimy u 

nás bylo téměř 50 let, tedy 1939 – 1989. To máte dvě generace. Zkrátka návyky byly vykořeněny.   

HL: Mám obavy, že lidé mnoha demokratickým principům, demokratického systému, kompetencím 

jednotlivým prvkům - ať již hlediska vertikálního, či horizontálního, nerozumí.  

MS: Pro ně je to složité, ale demokracie není banalita. Nedorozuměním, nepochopením, vzniká hněv a 

odpor k systému.   

HL: Někdy i odpor k politice, je to dáno i vnímáním politiky nebo chybami, které v politice děláme. 

Sama se velmi často setkávám s voliči, intenzivně jezdím po Středočeském kraji a moje zkušenost je 

taková, že lidé nerozumí tomu, co je odpovědností obce, odpovědností kraje, co je odpovědností 

centrální vlády, pokud se podíváme na vertikální rozdělení.  

… Demokraté …  

MS: Dobrá, ještě by bylo dobré zmínit skutečnost, že se v našem národu neobnovil demokrat. To 

znamená, že máme demokratické instituce, ale demokratický duch zde není.  

HL: Ještě se ukazuje, že k tomu, aby demokracie fungovala, nestačí, že máte demokratickou ústavu, 

založíte demokratické instituce. 

MS: Demokracie tak odvisí od produktivní síly lidu, kde je v úctě brán člověk. Lidé, kteří si uvědomují 

širokou problematiku - měli by napomoci těm, kteří procesu nerozumí. 

HL: Ano, tady je i veliký prostor pro budování a kultivaci široké občanské společnosti. 

… Občanská společnost …   

MS: Trochu jsme se toho dotkli ve vztahu k Občanskému fóru. Součástí demokracie je i občanská 

společnost. Jak vnímáte její důležitost?  

HL: Občanská společnost je naprosto nezbytnou součástí dobře fungující demokracie. Rozvoj 

občanské společnosti, její aktivita v každodenním životě jsou nezbytné.  

MS: Myslíte si, že občanská společnost pomáhá nastavovat politikům zpětná zrcátka?  

HL: Nejen to, setkáváme se s tím denně, jelikož se na nás obrací různé iniciativy a občanská sdružení. 

Iniciativy zvenčí jsou něčím velice užitečným.  

MS: Jak vidíte kvalitu naší demokracie, když posuzujete devadesátá léta a současnost?  
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HL: Jsem přesvědčena, že k demokratickému životu musí patřit i idealismus a nadšení. To je však 

jedna z věcí, která se postupem času z naší politiky vytrácí. Z mého pohledu je to velká škoda, protože 

naplňování demokratických mechanismů a principů nemůže být pouhou technologií moci. Vždy za 

tím musí být hodnoty a ideály.  

… Kapitalismus … 

MS: Já bych nyní opustil oblast politikou, ale přešel bych k oblasti hospodářské, tedy obnově 

kapitalismu.   

HL: Mně trochu zaskočí ten výraz, neboť pochází od Marxe.  

MS: Díky jeho slavné a vlivné knize Das Kapital.  

HL: Proto bych nemluvila o kapitalismu, ale o přirozených hospodářských vztazích. 

MS: Tržní hospodářství.  

HL: I to tržní hospodářství má mimořádně pochroumanou pověst. Myslím si, že tento výraz je velmi 

zabarvený.  

MS: Soudíte, že slovo tržní hospodářství je pomyslným hadrem na býka?  

HL: Pro někoho to může být hadr na býka, a proto bych to nazývala přirozenými hospodářskými 

vztahy, přirozenými včetně toho prvního principu, a to je respekt k soukromému vlastnictví. Právě 

k tomu jsme se vrátili. Jsem přesvědčena, že nefunguje jiná ekonomika než ekonomika založená 

především na soukromém vlastnictví. Mě úplně děsí některé úvahy, které dnes můžeme zaslechnout 

právě od zástupců levicových stran, že bychom se měli vrátit k vlastnictví státních společností a 

podobně. To je přehnaný projev důvěry v politiky a úředníky, kteří by takové firmy řídili.  

MS: Stát před transformací dominoval. Soukromé vlastnictví zde nebylo, ale přišlo s hospodářskou 

proměnou. Je dobré připomenout, že příklon ke státu přišel po druhé světové válce a existoval i u 

vyspělých kapitalistických zemí jako je Velká Británie.  

HL: Přirozené je, že se v každé společnosti hledají cesty …  

MS: … k optimálnímu uspořádání.  

HL: Ale ono se přece i v západních zemích ukázalo, že státní firmy nefungují jako soukromé. To však 

neznamená, že lze ve stávající společnosti a stávajícímu uspořádání úplně všemu nechat volný 

průběh.  

MS: Máme stát, a ten je určen k regulacím.  

HL: Hospodářská činnost má zde druhotné dopady. Klasickou oblastí je životní prostředí, kde víme, že 

musíme nějaké regulace nastavovat, a proto se to dělá.  

MS: Vnímala jste, že obnovení trhu je návratem do přirozeného stavu?.  

HL: Ano …  
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… Doporučení ze zahraničí …  

MS: Obnovení tržního řádu bylo doprovázeno Washingtonským konsensem, jenž byl vytvořen pro 

země Latinské Ameriky, nadnárodními institucemi jako byl Mezinárodní měnový fond, Světová banka, 

ale figuruje tam i americké ministerstvo financí. Desetibodový návrh mimo jiné zahrnoval liberalizaci 

cen, privatizaci, rozumnou fiskální politiku. Možná to bylo logické, jelikož centrální hospodářství 

selhalo, a tak země východního bloku tento koncept v některé míře aplikovaly.  

HL: Samozřejmě to mohou být rady, které nám byly dány zvenčí. Ale reálná aplikace poté byla 

v rukou jednotlivých zemí a jejich představitelů.  

… Znaky budování tržní společnosti …  

HL: Charakteristické pro období po roce 1989 je nedostatek kapitálu. Dnes na to, co se zde odehrálo, 

a proč se to odehrálo tak a ne jinak, můžeme pohlížet různými způsoby, i kriticky. Můžeme mít velké 

pochybnosti o kuponové privatizaci a z činností fondů, které s tím souvisejí a s tím, jakým způsobem 

bylo naloženo s majetky. Můžeme mít velké otazníky nad tím, jak proběhla velká privatizace, mnohdy 

do rukou bývalých komunistických nomenklatur. S tím souvisely problémy bankovního systému, kde 

státní banky mnohdy dávaly nezajištěné a pochybné úvěry a vyvrcholilo to bankovní krizí koncem 

devadesátých let. Tyto všechny pochybnosti mít můžeme, ale také je dobré si připomenout, že zde 

byl nedostatek vlastního kapitálu a současně velká nedůvěra ke kapitálu cizímu.  

MS: Jinými slovy, zde se objevoval skrytý nacionalismus.  

HL: Přesně, ten zde existoval. Všichni si pamatujeme na devadesátá léta, kdy každý příchod investorů 

ze zahraničí vyvolával napětí. Známe příběh privatizace Škody – Auto Mladá Boleslav, kde každý 

podobný návrh vedl k tomu, že se zde zvedal odpor. Objem kapitálu je omezený, vlastní kapitál nebyl. 

Byly zde ne úplně ideální cesty malé privatizace, kuponové privatizace, velké privatizace, které 

v jistém směru zapříčinily i bankovní krizi. Byla zde možnost využití zahraničních investic, ke kterým 

však byl značný odpor. Myslím si, že to byla těžká doba.  

MS: Byl také požadavek na rychlost, aby nedošlo k samoprivatizaci majetku, aby majetek nebyl 

„rozkraden“ vedením společností.  

HL: V rámci transformace 90. let proběhlo mnoho kroků, které můžeme nazvat minimálně za 

nemravné. Do dnešních dnů z toho existuje ve společnosti veliká trpkost. 

MS: … pocit nespravedlnosti, …  

HL: … rozčarování …  

MS: … a také nedůvěra k institutu trhu.                    

HL: Tam jsou hluboké kořeny i našich dnešních problémů, a to jak z hlediska hospodářského, tak i 

z hlediska důvěry ve fungování demokratického systému. Pak se otázka důvěry v zahraniční kapitál 

začala vyvíjet pozitivně až po roce 1998, za vlády Miloše Zemana, která sem začala hrnout zahraniční 

investice za velmi deformujících podmínek. 

MS: Máte na mysli zahraniční pobídky … 



 
 

62 
 

HL: … a právě to vytvářelo nerovnou konkurenci pro české investory. To má také své slabé stránky 

například v tom, že poté ty výnosy z kapitálu odchází do zahraničí.  

MS: Nádherně je to vidět u českých bank.  

HL: Přesto to nebylo špatné období, byť zde vládla levice. Došlo k velkému přílivu zahraničních 

investic a současně k privatizaci velkých státních bank.  

… Demokratický kapitalismus …  

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte vzájemný vztah a vzájemné podmiňování kapitalistického řádu a 

demokracie?  

HL: Pro mě je přirozeným stavem z hlediska správy společnosti demokracie, a přirozeným stavem 

z hlediska hospodářství jsou přirozené tržní stavy. I v řízené společnosti tržní vztahy fungují. Jsou jako 

zemská přitažlivost, prostě fungují, ať se nám to líbí, či ne.  

MS: Důkazem toho je, že za komunistického systému fungoval černý trh.  

HL: Tak se vlastně tržní vztahy vytváří i tam, kde je stát nenastavuje. Je to - mimo jiné - zákon nabídky 

a poptávky.  

MS: Ano, jsou pomyslným gravitačním zákonem.  

HL: Přesně.        

MS: Otázku vztahu demokracie a kapitalismu jsem položil z toho důvodu, že vlastníci majetku – 

kapitálu, mohou snáze ovlivňovat demokratický proces. Ti, kdo zastupují lid, jsou do jisté míry 

loutkami těch, kteří mají majetek.  

HL: Takto bych to vůbec nevnímala, každý má jen jeden volební hlas. Díky tomu dochází k velkému 

přerozdělování, obecně se dá říci, že třetina „nejbohatších“ dotuje zbytek společnosti, Ale 

samozřejmě existují i výjimky. 

… Zpět k transformaci …   

HL: Když jsme hovořili o hospodářské transformaci devadesátých let, tak jsem zapomněla zmínit 

jednu důležitou etapu, a to byly restituce. To byl velmi dobrý a přirozený způsob, jak tyto základní 

vlastnické vztahy nastavit a částečně narovnat zvěrstva, která zde byla učiněna. To znamená, že 

docházelo k navracení majetků rodinám, kterým patřily po staletí a vracely se majetky rodinám, které 

vybudovaly firmy. Myslím, že bychom našli spoustu příkladů, kde se tito restituenti stali pozitivními 

jádry fungování ekonomiky. Vidím to i na příkladu našeho pana předsedy, když je někdo zvyklý na to, 

že nese odpovědnost za rodinnou tradici, za rodinné majetky a je k tomu po staletí existence rodu 

veden. Nejedná se jen o přístup, je to nezastupitelný postoj nejen k majetku, ale i k lidem, se kterými 

spolupracuji. Myslím si, že podobných pozitivních příkladů lidí, kterým byly vraceny menší či větší 

majetky, bychom našli mnoho, opravdu to není pouze o materiální hodnotě majetku. Vždy je to o 

dlouhodobé odpovědnosti, vztahu k majetku. Soudím, že toto je zásadní otázka pro naši společnost, 

že na rozhodnutí nemůžeme pohlížet pouze úhlem pohledu dneška, co si zrovna dnes podle 

průzkumu přeje volič, ale měli bychom se zajímat, jaké dopady naše rozhodnutí bude mít v delším 
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horizontu. Tak bychom se měli naučit pohlížet na situaci a přizpůsobit tomu naše rozhodnutí, která 

danou situaci reflektují.  

MS: Nutno říci, že šlechtici mají jinou perspektivu vidění, a také je to na majetku vidět, že?  

… Hodnoty …  

MS: Hospodářský a politický řád nefunguje ve vzduchoprázdnu, ale podmiňují jej hodnoty. Rok 1989 je 

spojen s příchodem svobody. Asi správně jste poukázala, že někteří z nás svobodu neradi přijímají, 

protože se musí rozhodovat. Člověk si může říci: „Dobrá, ale to je z toho důvodu, že lidé nejsou vnitřně 

svobodní“. Člověk by měl usilovat o svou vnitřní svobodu nezávisle na tom, jaký režim vládne. Jak toto 

vnímáte?  

HL: Vnitřní svoboda je vlastně základem k tomu, aby člověk mohl žít ve vnější svobodě, i když je 

pravda, že vnitřní svoboda nemá mnoho společného s tím, v jakých vnějších podmínkách člověk žije. 

Vnitřní svoboda je dána něčím úplně jiným.  

MS: Pokud toto člověk nemá v hlavě srovnáno, je obtížné budovat svobodný svět, který je kolem nás.  

HL: Myslím si, že ve spoustě lidí zavládlo obrovské zmatení. Najednou otevřený prostor svobody 

mnozí z nás neuměli dobře přijmout.  

MS: K tomu také nebyli vychováni.  

HL: Určitě v tom směru předchozí režim mimořádně deformoval lidský přístup ke svobodě. Již jen to, 

že děti slyšely něco jiného doma a něco jiného od svých rodičů, prarodičů, příbuzných a něco jiného 

slýchávaly ve škole, to přece mimořádně deformuje každého mladého člověka. Báli se, a byli vedeni 

k tomu, aby raději nevyslovovali své názory. 

MS: Důležitou hodnotou je pravda. Ostatně Václav Havel toto slovo včlenil do sloganu sametové 

revoluce: „Pravda láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Díky tomu společenská přeměna dostala patřičný 

étos, byť někdo se tomuto spojení vysmívá.  

HL: Pravda určitě a také bychom měli dbát na pravidla. Řeknu to asi velmi stroze, ale každý z nás by 

se měl pokoušet o to, abychom ta základní pravidla a hodnoty ve společnosti dodržovali. Musí být 

nějaká shoda na tom, jaké hodnoty a jaká pravidla to mají být. Po staletí v evropském prostoru to 

byla pravidla a hodnoty, které vycházely z křesťanství. Je otázkou, kolik lidí v české společnosti je 

ukotveno v křesťanství, kolik lidí respektuje práva vycházející z křesťanských principů jako je 

DESATERO či pravidlo z Nového zákona – Láska k bližnímu, jestli jsme ochotni plnit základní pravidla 

jako je nelhat, nekrást, …  

MS: … chovat se slušně …  

HL: Ukazuje se, že to nejde dohnat žádnou legislativou, žádnými zákony. Je to skutečnost, na kterou 

neustále narážíme.  

MS: Jestliže to chceme dohnat legislativou, vznikají takové problémy, s nimiž společnost nepočítala. 

Legislativa měla zajistit hladké fungování systému, ale nakonec způsobila zatuhnutí procesů, které 

sama měla regulovat. Nádherným příkladem je i zákon o veřejných zakázkách. Nemuselo to však být, 

kdyby jistí lidé či skupiny ve společnosti respektovaly majetek druhých a neměly zájem se obohacovat.    



 
 

64 
 

HL: To je velmi dobrý příklad, protože každý takový zákon, který se zde připravuje, prochází 

důkladnou diskusí o tom, jak jej napsat, aby nemohl být zneužíván nebo obcházen. Zkušenost je 

taková, že cokoliv je v české společnosti kodifikováno, vzápětí se hledá způsob, jak to obejít, a tak se 

zákony stávají mimořádně komplikovanými a mnohdy těžko použitelnými.            

MS: Pokud lidé nebudou respektovat konstitutivní hodnoty, hodnoty, které se obtížně popisují, 

protože jsou abstraktní, pak nebudou fungovat zákony, které se snaží negativní vlivy eliminovat.  

HL: Jakmile to nevychází ze členů společnosti, tak to nikdy nefunguje. Dám příklad, jak lze pohlížet na 

otázku lidských práv. Kdysi jsem psala úvahu Kořeny lidských práv v novozákonních textech. Když se 

na to podíváte, lidská práva, která byla formulována v průběhu dvacátého století, vychází z principu: 

„Já, člověk, mám právo na ochranu a různé svobody …“ Když se podíváme do novozákonních textů, 

tak tam se říká: „Ty člověče, ty jednotlivče, se máš chovat takovým způsobem k druhým, abys mu 

neubližoval.“ Pokud je toto součástí principů chování jednotlivce, může to fungovat. Jestliže je to 

dáno shora, aniž by to lidé, jednotlivci přijali za své, je to nesmírně obtížné. Jsem však přesvědčena, 

že je to právě na jednotlivcích … 

… Politika a kontexty …  

MS: Nyní bych přešel k tématu, které je vám blízké a navazuje na témata, o nichž jsme výše hovořili. 

Z hovoru vyplývá, že jste člověk politický, jak by řekl Aristoteles.  

HL: Ano, jsem skutečně člověk politický. Tato choroba se začala projevovat velmi brzy. Začala se 

projevovat tím, že v době dospívání jsem četla životopisy Beneše, Churchilla, začala jsem se zajímat o 

politiku, která zde byla za první republiky, zajímala jsem se o novodobé dějiny. Měla jsem prastrýce, 

který strávil 12 let v uranových dolech. S ním jsem vedla dlouhé debaty o politice, jelikož on byl také 

člověk politický, byť v jeho případě to skončilo smutným „pobytem“ na dvanáct let. Zajímala jsem se 

o politiku, jak fungovala v době komunistického režimu. Hodně mně zajímalo, jak funguje společnost, 

jak fungují demokratické systémy. 

MS: Je dobré se zeptat, co bylo podle vás charakteristické pro politiku před rokem 1989? 

HL: Byl to totálně deformovaný systém postavený na komunistické ideji sociálního inženýrství. Byl to 

systém zvrhlý, mající až znaky panoptika.   

MS: Tážu se též proto, že každý desátý obyvatel Československa byl členem komunistické strany. To 

znamená, že lidé měli stranický průkaz a byli její součástí, byť třeba „papírově“ … 

HL: To je těžké soudit a posuzovat, jaké motivace kdo měl. Setkala jsem se s tím, že jsem na 

seznamech Státní bezpečnosti našla kněze, který křtil mé děti, a mnohé další. Pochopitelně, že je 

z toho člověk zaskočen. Nesouhlasím s tím, když někdo takto činil, nicméně se domnívám, že člověk 

není oprávněn odsuzovat druhé. Na to je hezké indiánské přísloví: „Člověk nechodí v sandálech toho 

druhého.“ To znamená, že neprochází stejným životem, neřeší stejné situace.  

… Po roce 1989 … 

MS: Dobrá, co jste poté očekávala od politiky po roce 1989? Bylo tam nadšení, ochota participovat, 

lidem nebylo jedno, co se děje. Pak po vzestupu přišel pokles.  
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HL: Asi jsme si již tenkrát měli uvědomit, že po vývoji, kdy zpočátku jsou lidé v podobných zlomových 

etapách nadšeni a mají velká očekávání, nastane zcela přirozeně ústup. Neměli bychom zapomínat, 

že míra našeho zklamání je vždy dána mírou našeho očekávání. Je otázkou, zda míra našeho 

očekávání je přiměřená. To, čím jsme si prošli, bylo zákonité, třebaže jsem si přála, aby spousta věcí 

bylo jiných, aby se vyvíjely lépe. Musíme přijmout zkušenost z našich minulých let, snažit se poučit 

z toho, co bylo, co se nepovedlo a pokusit se to napravit. Nikdo to za nás nezmění.  

MS: Jací lidé se v počátcích nového režimu dostávali do politiky? Myslíte si, že to byli idealisté? Někteří 

z nich vyšli z Chaty 77.  

HL: Určitě. Velká část lidí má pro mě velký morální kredit právě pro to, že byli stateční před rokem 

1989. Opravdu se dokázali aktivně vymezit vůči totalitnímu režimu. Jejich práce si nesmírně vážím.  

MS: Nemáte pocit, že se z politiky vytratili lidé, kteří měli ideály? Jsou tam spíše lidé pragmatičtí. 

HL: Jsem přesvědčena, že i v současné v politice jsou mnozí lidé, kterým závisí na ideálech, a mají 

ucelenou představu směřování společnosti, kterou chtějí prostřednictvím politiky naplňovat a konají 

v zájmu voličů, kteří sdílejí podobný pohled na svět. To je v pořádku. Česká politika se přiblížila 

modelu, který známe i ze západních zemí. Jednou věcí je první etapa ustavení demokratické politiky. 

To byla otázka Občanského fóra, kam se zapojili lidé z disentu. Zvláštní skupinou - myslím si, že by to 

bylo zajímavé, kdyby to někdo zpracoval - byli lidé, kteří přišli z Prognostického ústavu ČSAV, a 

působili v Občanské demokratické straně, Občanské demokratické alianci, …  

MS: … Komunistické straně Čech a Moravy …  

HL: To je záležitost Jiřího Dolejše. Nesmíme zapomenout na Miloše Zemana. Rozhodně je to zajímavý 

prvek naší politiky, který nevím, zda byl nějak zpracován. Jak je možné, že z tohoto jednoho centra 

vyšlo takové množství zajímavých lidí?  

MS: Byli to lidé, kteří něco znali, …  

HL: … byli „připraveni“.  

… Člověk a politika …  

MS: Člověk, jenž způsobí v politice, by měl být patřičně vybaven. Jakého člověka podle vás vyžaduje?  

HL: Myslím si, že člověk sám by měl být hodnotově ukotven, vnitřně svobodný tak, aby neměl nutkání 

reagovat na každý vnější podnět populisticky.  

MS: To znamená, že by měl přijmout fakt, že bude kráčet po cestě, která je klikatá, občas má srázy …  

HL: Přitom by měl být vnímavý. Určitě v naší politice hodně fouká!  

MS: Říkáte, že v politice je to jak na „větrné hůrce“.  

HL: Každý den fouká z jiné strany a někdy jsou větry dost ostré a nárazové.  

MS: Zkrátka lidé, kteří se v politice vyskytují, spíše podléhají náladám, než …   
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HL: … aby se na to dívali z dlouhodobého hlediska. Tím, že nesdílejí jisté hodnoty, mohou mít různé 

jiné motivace k zapojení se do politiky.  

MS: Čtyři roky je doba volebního cyklu, a tomu odpovídá i chování představitelů, nemyslíte?  

HL: Souhlasím. Přestože je volební cyklus čtyřletý, je jisté, že každá politická strana by měla vycházet 

z hodnot a měla by být ukotvena. Měla by pro společnost nabízet program s delší perspektivou, a ne 

se snažit působit jako „catch all party“, které se snaží před volbami chytit každý hlas, každého voliče.  

… Deklarace programu …  

MS: Je jistě problém, že jednotlivec, strana sice něco deklaruje, pak to ale neplní. Můžeme to vidět i 

během hospodářské transformace, že Václav Klaus se lidem představoval jako velký liberál. Poté se 

ukázaly nedostatky a některými lidmi je považován rétoricky za liberála, ale prakticky za socialistu.  

HL: Myslím, že v tomto máte pravdu. Kroky transformace byly obtížné, mnohdy nestandardní. Všichni 

víme, a to bylo mnohokrát opakováno, že v 90. letech hospodářské kroky předběhly utváření 

pevného právního rámce.   

MS: Pak se hovoří o právním nihilismu. Zde jde též o to, že člověk něco deklaruje, ale nakonec se 

stejně nic nedělá. Lidé si mohou říci: „Je sice hezké, co říkáte, ale podle činů je poznáte.“  

HL: Je nutné říci, že v současné době žijeme v mimořádně turbulentní době, opravdu se může stát, že 

když stojíte na počátku čtyřletého období před voliči, máte představu vývoje vycházející ze znalostí té 

doby, a poté vnější vývoj může být natolik dramatický, že na to musíte reagovat trochu jinak, než bylo 

úmyslem. Jsme zkrátka malá desetimilionová země uprostřed Evropy a není vše to, co se u nás děje 

ovlivněno jen námi samými.  

MS: S tím lze souhlasit. Jsme nejvíce otevřená ekonomika.   

… Znalost poslance …  

MS: Ještě bych zůstal u poslance. Co by podle vás reprezentant lidu měl znát? Jaká by měla být jeho 

výbava?  

HL: To nedokážu posoudit obecně. Mohu pouze říci, co je užitečné pro mě a čím jsem prošla. Působila 

jsem v komunální politice i v krajské. Šest let jsem byla členkou výboru regionů Evropské unie, 

poznala jsem i evropskou politiku. Jsem ráda, že jsem mohla vystudovat politologii, což je mimořádně 

zajímavý obor, kde člověk získá znalosti nejen z politologie, ale i ze sociologie, psychologie, ekonomie, 

geopolitiky a dalších oborů. Jistě je dobré, že jsem několik let studovala management. To je též 

oblast, která je přínosem. Pro politika je důležité, aby vyznával nejen hodnoty, ale také aby se 

k problematice stavěl věcně. Rozhodně by neměl užívat prázdné fráze. Když se setkám s problémem, 

který mám řešit, snažím se zorientovat v informacích, vybrat podstatné a poté vyhodnocuji, co pro 

věc mohu udělat.  

MS: Dobrá, ale setkáváte se s podobným přístupem u svých kolegů?  

HL: To nechci hodnotit. Každý politik, každý poslanec je originál, a nechci hodnotit, jakým způsobem 

kolegové ke své práci přistupují. Každý se musí nějak vyrovnat s tím, jak mandát pojme. Pro mě je 

stejně důležité být v kontaktu s voliči, a proto mám za sebou po Středočeském kraji stovky cest, 
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stovky setkání jak s komunálními politiky, tak i zástupci neziskového sektoru, podnikateli či s mladými 

lidmi.  

MS: Podle toho také politika vypadá. 

… Levice a pravice …   

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte dělení politické scény na levici a pravici? Jsou názory, že je to již 

zastaralé dělení.  

HL: Od počátku bylo mimořádně zjednodušující, protože všichni víme, že to není pouze dělení na 

levici a pravici. V rámci pravicové politiky nalezneme spoustu proudů. V nejjednodušším pojení jsou 

to konzervativní a liberální proudy. Plně bych se nevzdávala pravolevého dělení, ovšem jak jsem 

uvedla, je zjednodušující.  

MS: Využijme dialogu o pravici a levici ve vztahu k otázce státu. Jak nahlížíte na jeho postavení, 

důležitost. Politici jej svými kroky v oblasti zákonů a nařízení ovlivňují.  

HL: Stát je důležitou správní jednotkou, která je daná svým územím, obyvateli a svrchovaností, kterou 

uplatňuje na svém území.  

MS: Dobrá, ale takový francouzský liberál Frédéric Bastiat uvažoval o státu jako o fikci, kdy někteří 

z nás žijí na úkor druhých.  

HL: Nemyslím si, že stát je nějaká fikce. Nelze zjednodušeně říci, že jedni žijí na úkor druhých. Ono 

těch úhlů pohledu, jak pohlížet na sociální realitu, tedy i na stát, na ty kdo získávají a ztrácí, je celá 

řada.  

MS: Zmínila jste se například o velkém množství invalidních důchodů, které jsou státem přiznávány.  

HL: Netvrdím, že oni žijí na úkor druhých, ale pouze říkám, že je vždy potřeba jisté věci ve společnosti 

pojmenovat, otevřeně o nich hovořit, zda počet lidí pobírajících například invalidní důchod je 

přiměřený, zdali opravdu míra solidarity, která ve společnosti je, je přiměřená ...  

MS: … a odpovídá výkonnosti hospodářství.  

HL: Toto se vždy proměňovalo a do budoucna proměňovat bude. Je potřeba hledat takové cesty, 

které budou dlouhodobě udržitelné.  

MS: Na otázku státu jsem se tázal také proto, že lidé, představitelé reforem usilovali o malý stát, který 

bude efektivní. Vzpomeneme si na projev Václava Havla Rudolfínu v roce 1997. Tam říká asi toto: 

„Chtěli jsme efektivní a malý, ale je rozsáhlý, přebujelý a nefunkční …“  

HL: Zdráhala bych se používat výrazů, že máme nefunkční stát. Někdy si namlouváme, že stát vůbec 

nefunguje, že je to vše špatné. Myslím si, že zde máme spoustu věcí, které máme napravovat, 

zlepšovat. Ten, kdo používá výrazy, že tento stát je nefunkční, tak nikdy nevyjel za hranice střední 

Evropy. Jsem přesvědčena, že tento stát je velmi dobře fungující, ale s mnoha nedostatky. Máme 

ještě jednu zvláštní pozici. Ta vyplývá z toho, že jsme ve střední Evropě a že se často poměřujeme 

s Rakouskem, Německem, možná bychom tam mohli zařadit i Velkou Británii a jiné země. Tyto země 

jsou v rámci fungování států světové špičky. Je to dobře, že se s nimi poměřujeme, ale musíme si 
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uvědomit, že máme určitý handicap již zmiňovaných padesáti let. Rozhodně si myslím, že stát by měl 

fungovat lépe, měl by fungovat efektivněji, mělo by být méně úřadů, mělo by být méně byrokracie. 

To vše je pravda, ale zase to nemůžeme změnit mávnutím kouzelného proutku.  

MS: Více jak dvacet let zde něco budujeme a lidé srovnávají. Správně jste řekla, že kdo měl velká 

očekávání, je poté zklamán.  

… Rekonstrukce státu …  

MS: Ještě bych využil skutečnosti, že jste se nedávno přihlásila k projektu Rekonstrukci státu. Jako 

jedna z mála poslanců jste jej podepsala. Člověk se může setkat s postojem, že více jak dvacet let 

budujeme demokracii a najednou zjišťujeme, že se stát stal zajatcem zájmových skupin.  

HL: Takto to nevidím. Nemyslím si, že by stát byl zajatcem zájmových skupin. Jsme však v nějaké fázi, 

došlo zde k vyhodnocení: abychom se dostali dál a šli kupředu, bylo by dobré, aby se udělaly některé 

kroky. Je to impuls ze strany občanské společnosti. Myslím si, že právě tato část společnosti je i pro 

nás pro politiky velmi důležitá. Seznámila jsem se s těmi návrhy. Je třeba říci, že většina návrhů již ve 

sněmovně byla, nebo se projednávají, a já jsem pro ně hlasovala. Poté, co jsem se s nimi seznámila, 

podpořila jsem je. Ovšem je nutné hledat přesné formy toho, jak tyto návrhy pojmout, ne všechny 

jsou dopsány. Ale to, co už je připraveno, obsahuje důležité prvky, které by nás mohly posunout 

dopředu.  

MS: Inu, je třeba vyvést společnost ze scestí.  

… Politická strana …  

MS: Ještě bych zmínil jedno téma. Politiku dělají politici, a ti se sdružují ve stranách. Čím pro vás je 

politická strana i v kontextu toho, jaké praktiky byly užity. V minulých letech se hovořilo o 

„velrybářích“ praktikách, které stranictví poškozují.  

HL: Nebudu hodnotit to, co se dělo a děje v jiných stranách, jelikož o tom mám pouze vnější 

informace. Sama jsem velice ráda, že jsem ve straně, která vznikla na zdravých základech, která má 

několik tisíc členů, kteří v tuto chvíli působí na celostátní, krajské i komunální úrovni. Myslím si, že 

strana je taková, jací jsou lidé, kteří se na jejím budování podílí. Velice si vážím toho, že mohu 

spolupracovat jak s Karlem Schwarzenbergem, tak s Miroslavem Kalouskem, kteří naši stranu založili. 

Jsem též ráda, že TOP 09 od počátku stojí na hodnotových principech, tedy i na hodnotovém 

Desateru. Oba pánové jsou politiky, kteří se po dlouhá desetiletí pohybují v praktické politice, vědí, že 

pro dosahování politických ideálů je potřeba v politice zvládat i praktické kroky.  

MS: Tuto otázku jsem položil proto, že Češi nejsou moc ochotni se stát členy politických stran.  

HL: Je nutné říci, že období, kdy byly masivně budovány, je spojeno s koncem 19. století a počátkem 

20. století. Od té doby se takového počtu lidí, kteří by masově vstupovali do politických stran, již 

nedosáhlo. Navíc - pravicová strana, která je založena na konzervativních principech jako TOP 09, se 

nikdy nemůže stát masovou politickou stranou. K nám přicházejí jednotlivci, kteří jsou zkušení, 

jednotlivci, kteří mnohé dokázali. Zajímavé je, že mnohdy jsou to lidé, kteří pocházejí z velmi 

skromných poměrů. Většina lidí, s nimiž se v naší konzervativní straně setkávám, jsou lidé, kteří sami 

museli v životě bojovat a vybudovat si svou pozici.  
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MS: Zde jde o to, aby se strany nestaly prostorem pro ty, kteří chtějí zneužívat své postavení. Je nutné, 

aby strana měla patřičné mechanismy, které tyto lidi eliminují.  

… Žena a politika …  

MS: Ještě bych položil otázku, co ženy a politika? V České republice je účast žen v politice mizivá.  

HL: Myslím si, že to především záleží na ženách. Politika je prostředím, kde to hodně „fouká“, a které 

je mnohdy nepříjemné a agresivní. Je to činnost, která je mimořádně časově náročná - a to na úrovni 

komunální i celostátní. Účast v politické straně obnáší téměř denní setkávání se svými stranickými 

kolegy i voliči. Většinou v odpoledních či večerních hodinách nebo víkendech. Zkrátka je to činnost, 

která je mimořádně časově náročná, byť to pro vnější svět není úplně vidět, a proto si myslím, že pro 

ženu je velmi těžké rozhodnout se, zda se této činnosti věnovat.  

MS: Jaké impulsy přinášejí ženy do politiky? Racionalita je doména mužů.  

HL: Byť jsem žena, tak se považuji za velice racionální, současně ženy vnáší větší umírněnost, smysl 

pro spravedlnost, konsensus, větší vnímavost. To jsou hodnoty, které ženy mohou do politiky přinést.  

MS: Soudíte, že česká politika by byla o toto obohacena? 

HL: Ano, myslím si, že určitě. Politika by byla méně konfliktní, pokud by tam bylo zastoupeno více 

žen, ale rozhodnutí vstoupit do politiky je na ženách samotných. Domnívám se, že je nutné ženy 

povzbuzovat, zvláště ty, které mají chuť jít do politiky a mají k tomu předpoklady, aby se zapojily. 

Komunální úroveň je velmi dobrou a přirozenou příležitostí pro vstup žen do politiky. 

MS: Dá se říci: je startovací dráhou. …  

HL: Ano, dnes ženy mají příležitost jít do politiky. Jako žena jsem nezažila nějaká omezení, nějaký 

handicap, to že by mě kolegové eliminovali, protože jsem žena. Není možné, a bylo by pro ženy 

nedůstojné, kdyby zastoupení žen bylo dáno kvótami či jinými nepřirozenými nástroji …  

… Racionalita …  

MS: Rád bych se pří této příležitosti zeptal na význam racionality v politice.  

HL: Pro mě jsou racionalita, logika a věcné rozhodování mimořádně důležité.  

MS: Právně v politice se tento element nenachází.  

HL: Já se tímto přístupem v politice snažím hodně řídit, ale na druhou stranu se racionalita velmi 

přeceňuje … i při hodnocení politiky. Velkou roli v politice hrají osobní vztahy jednotlivých politiků, 

jestli si rozumí, či ne, zdali mají „zranění“ z předchozích setkání i to, jak se do toho promítají 

osobností vlastnosti jednotlivých politiků, jejich přístup ke světu. To jsou věci, které se při hodnocení 

politiky zvenčí podceňují. Na tom není nic špatného, ale je to lidský prvek v politice, který se nedá 

jednoduše pojmout při hodnocení politického systému.      

MS: Myslíte si, že kdyby toto lidé vzali v úvahu, dívali by se na politiku jako na prostor racionality? 

Říkáte, že cosi se nezohledňuje. 
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HL: Při hodnocení politiky se uplatňuje spousta metod. Je to například teorie her. Tam se vychází 

z toho, že se politik chová racionálně. Neplatí to však vždy. 

… Rozpočtový výbor …  

MS: Využijme příležitosti setkání a obraťme se k jedné z vašich parlamentních funkcí. Jste 

místopředsedkyní rozpočtového výboru.  

HL: Ano, kromě toho vedu stálou komisi pro rodinu a rovné příležitosti.  

MS: Jak se vám jedná o tématu rozpočtu, když český rozpočet je ve schodku, což vede k zadlužování 

země?  

HL: To je zvláštní paradox, s nímž se poslední měsíce setkáváme. Na jednu stranu - na nás opozice 

křičí, že stále ten stát zadlužujeme, ale v druhé větě říká, že příliš snižujeme schodek. Dokud zkrátka 

schodek máme, pořád se zvyšuje dluh. Je nezbytné schodek snižovat, jelikož náklady dluhové služby 

dnes již činní téměř 50 miliard korun a je to asi třetí nejvyšší položka státního rozpočtu. A to jsme na 

tom velmi dobře ve srovnání s jinými státy. Schodek nemůžete snižovat jinak, než že snížíte výdaje, to 

jsou ty hloupé škrty, nebo zvýšíte příjmy, a to je zvyšování daní. Žádný politik podobné kroky nečiní 

rád. Představa, že kdokoliv z nás přichází před veřejnost s nadšením a s požadavky, jako je snížení 

valorizace důchodů nebo zvýšení daně, je to mylná. Kdybychom nevnímali, že to je pro budoucnost 

nezbytné, tak bychom tak nečinili. Určitě velkou bolestí nejen České republiky, ale celé Evropy a 

mnoha dalších zemí zejména posledních dvaceti let je, že se říkalo: „Zadlužování je vlastně normální.“ 

Ve veřejnosti se vyvolává pocit, že se hodně „šetří“. Ale to je podobné, jako kdyby senior měl důchod 

10 tisíc korun měsíčně, každý měsíc vydal 11 tisíc, nevyšel s tím, a proto se každý měsíc zadlužil, a 

přesto měl pocit, že šetří. Nemám pocit, že šetříme. K tomu se připojuje myšlenka, že musíme 

obnovit hospodářský růst povzbuzením domácí spotřeby. To znamená, že se zase víc zadlužíme. Jsem 

přesvědčena, že každá dlouhodobě stabilní, prosperující ekonomika musí být postavena na úsporách 

a investicích, ne na dluzích, protože se úspory přeměňují na investice.  

MS: Bohužel minulá léta se rozpočty některých států projídaly - a to byl příklad i naší země.  

HL: Přesně, to je další otázka. Před nedávnem měl hezký komentář ministr financí Miroslav Kalousek 

na rozpočtovém výboru, když levici říkal: „Vy argumentujete „polovinou“ Keynese. Ten říká, že 

v době hospodářské krize můžete vytvářet schodky, můžete investovat do veřejných staveb, jak to 

dělal Roosevelt v rámci New Deal v Americe, ale již neříkáte, že se v době hospodářského růstu mají 

vytvářet přebytkové rozpočty.“ Ve chvíli hospodářského růstu měly být sestavovány přebytkové 

rozpočty nebo minimálně vyrovnané. To je ta bolest, na kterou nyní narážíme. Levice nám uplatňuje 

polovinu Keynese. V době svého vládnutí zemi zadlužovala, i když byl hospodářský růst 7 procent 

ročně. Zkrátka takto to dlouhodobě nejde.  

MS: Nicméně i pravicové vlády na tom mají svůj podíl. První přichází v roce 2006. To se našemu 

hospodářství dařilo, přesto rozpočty končily v dluzích. 

HL: Jistě víte, že reálně mohly ovlivnit rozpočet na rok 2008. To proto, že v roce 2006 byly volby, byla 

první Topolánkova vláda, poté druhá Topolánkova vláda, která připravovala rozpočet na rok 2008. Je 

veřejně známo, že první rozpočet, který sestavovala, byl skončen se schodkem pouhých 19 miliard 



 
 

71 
 

korun. To znamená, že kdyby trend pokračoval, a nezasáhla do toho krize, věřím, že dnes již máme 

přebytkové rozpočty.  

MS: Ano, to se dostáváme do polohy „kdyby“. Nutno říci, že dobrý hospodář je připraven i na špatné 

počasí, které přišlo po roce 2008.  

HL: To je sice pravda, ale hospodářská krize - tak jak vypukla v roce 2008, byla nečekaná a hluboká. 

Nedovedu si představit, že by Topolánkova vláda byla schopna udržet schodek v rozmezí dvaceti 

miliard korun a z roku na rok seškrtala obrovských 170 mld. Kč. To se u nás nikdy nikomu nepodařilo 

a navíc by to vyvolalo mnohem větší recesi. Nedovedu si představit, jaké by byly důsledky těchto 

zásahů.  

… Vyrovnání se s minulostí …  

MS: Na závěr se dotkněme otázky vyrovnání se s minulostí a existenci strany, která je označována za 

nesystémovou. O ní se říkalo, že zanikne, ale události nám nedaly zapravdu.  

HL: Myslím si, že mělo dojít k zákazu komunistické strany po roce 1989. To, že se tak nestalo, já 

osobně považuji za velikou chybu. Dnes je situace trochu komplikovanější, protože jsme komunisty 

„de facto“ 25 let akceptovali. Ona zde je, má své voliče. Nedovedu si představit, že bychom po 25 

letech přistoupili k jejímu zrušení. Myslím si, že je velikou škodou, že sama nebyla schopna takové 

reflexe, aby se alespoň v zásadních obrysech změnila svá ideologická hesla včetně názvu. Zde 

můžeme vidět i právní rozpor. Máme uzákoněno, že se nesmí propagovat komunismus, ale současně 

máme parlamentní stranu s tímto názvem. Vidím v tom rozpor až symbolický.  

MS: Soudíte, že společnost se dostatečně věnuje otázkám minulosti?  

HL: Ráda bych dokončila. Tato politická strana vystupuje v zajímavé pozici z toho důvodu, že se 

uplynulá období nepodílela na vládě a z tohoto důvodu se nemůže prokázat fakt, že to, co slibuje, je 

nerealistické. Komunistická strana nám vyplňuje prostor kolem patnácti procent hlasů, a dlouhodobě 

deformuje demokratický prostor i systém při uzavírání koalic. To znamená, že celý politický systém 

negativně ovlivňuje. Jsem ale také přesvědčena, že komunistická strana v tuto chvíli hraje roli strany, 

která sbírá protestní hlasy občanů, i v tomto můžeme vidět funkci strany v politickém systému.  

MS: Nový prezident Miloš Zeman si však přeje vládu levice s podporou komunistické strany.  

HL: Tato slova považuji za mimořádně nebezpečná. Považuji za riskantní, pokud by toto uskupení 

vzniklo, ale co považuji za zásadně demokracii ohrožující, je možnost, že by již v příštím roce získala 

levice Parlamentu ústavní většinu. Všichni víme, že Ústavu, ústavní zákony, ústavní systém lze 

ovlivňovat ústavní většinou, která je současně v horní i dolní komoře Parlamentu. Ještě nikdy se zde 

nestalo, aby měla ústavní většinu levice, ale nakonec i pravice v obou komorách Parlamentu a měla 

možnost zásadním způsobem ovlivňovat ústavní systém. V tomto vidím veliké riziko voleb v roce 

2014.  

MS: Někdo by mohl říci, „Pán Bůh s námi a zlé pryč! Dobrá, jaké neuralgické body vnímáte v rámci 

proměn společnosti?  

HL: Za neuralgický bod považuji hodnotové vykořenění, neznalost naší minulosti i historie vývoje a 

demokratických systémů v jiných zemích. 
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MS: Co Česká republika a její budoucnost v Evropě či globalizovaném světě?   

HL: Jsme vzdělaný národ s historií, na kterou můžeme být hrdí. Je nás však pouze 10 milionů, a pro 

naši budoucnost je nezbytné, abychom byli součástí Evropské Unie, pak můžeme uspět i v rámci 

dnešního globalizovaného světa.    

MS: Děkuji vám za vaše postoje …    

P.S.: 

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

 

HL: Již na konci roku 1989 jsem se zapojila do politiky. Dvanáct let jsem působila v komunální politice, 

osm let jsem byla krajskou zastupitelkou a šest let členkou Výboru regionů Evropské unie. Od počátku 

90. let jsem provozovala malý rodinný penzion a vím, jak nesnadné to mají malí podnikatelé. Tato 

etapa pro mne byla velmi přínosná i stovkami zajímavých setkání a diskusemi, zejména s obyvateli 

západoevropských zemí, při kterých jsem poznala jejich zkušenosti, jak z oblasti podnikání, tak i z 

politiky.  

 

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

 

HL: Ano, zúčastnila a snažila jsem se o vyvážené portfolio. Dala jsem přednost vlastní volbě před 

vložením do fondů. Je veliká škoda, že fondy byly u nás v rámci kuponové privatizace značně 

zdiskreditovány. Považuji je obecně za dobrý nástroj pro investice a v mnoha zemích i významný zdroj 

prostředků pro investice. Tedy i za nástroj hospodářského růstu a příspěvek ke vzniku nových 

pracovních příležitostí.  

         

MS: Co jste říkala na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou 

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

Visegrádského společenství a také k opětovnému setkání v Evropské Unii?      

 

HL: Na rozdělení nemůžeme být hrdí, jelikož jsme se nedokázali domluvit - a to znamená selhání. Hrdí 

však můžeme být na to, jak kvalifikovaně a technicky bravurně toto rozdělení proběhlo, což nemá ani 

z celoevropského hlediska obdoby. Slovenská historie je jiná než historie českého národa. U nás 

utvrzování národní identity proběhlo již v 19. století v době národního obrození. Slováci si svým 

způsobem tímto prošli až v 90. letech 20. století. Vliv na tuto skutečnost mělo i pojetí první republiky, 

kde se hovořilo o československém národu, ale to by bylo na širší diskusi. Je velice dobře a pro oba 

státy přínosné, že v tuto chvíli jsou naše vztahy vysoce nadstandardní, velice si tohoto vážím, stejně 

tak jako visegrádské spolupráce. Visegrádská iniciativa i Evropská Unie je tu pro státy, které spolu 

spolupracují, vzájemně se podporují, dokážou se dohodnout - a to považuji za vysokou hodnotu, za 

kterou musíme být i s ohledem na evropskou historii mimořádně vděční. 
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Dialog o transformaci s Janem Sedmidubským10,11:  

MS: Co pro vás jako občana znamená rok 1989? Byl jste mladý člověk, student …  

JS: Byl jsem na druhém ročníku na gymnáziu. To znamená, že mně bylo čerstvých 17 let. Ve třídě jsem 

byl asi jediný, kdo rok 1989 strávil u rádia, konkrétně u Hlasu Ameriky.  

MS: To proto, že tato stanice nebyla rušena.  

JŠ: Svobodná Evropa šla špatně chytat. Věděl jsem, kdo je Václav Havel, co se stalo o Palachově 

týdnu. Nevěděl jsem to ale dlouho - rozhlas jsem začal poslouchat v průběhu roku 1988.  

MS: Rodiče vás k tomu vedli?  

JŠ: Tatínek byl sice protikomunisticky zaměřen, ale nebyl to žádný disident.  Ale jako muzikant měl 

celý život jistý „strop“ a skončil jako korepetitor v libereckém divadle, ačkoliv si myslím, že byl 

talentovaný skladatel a i dirigent. Ale prakticky se k tomu léta nedostal. Pokud bych se vrátil k otázce:  

Věděl jsem, co se v Československu děje. Zajímalo mě to. Byl to i takový adrenalin. Ráno si pustit Hlas 

Ameriky ve čtvrt na sedm před odchodem přes kopec do školy do Liberce, protože jsme bydleli na 

vesnici.   

MS: Byl jste ve společenství studentů bílou vránou?  

JŠ: Bohužel asi ano, ale nechci to přeceňovat. Bylo to gymnázium v Liberci. Myslím si, že byl velký 

rozdíl mezi tím, co se dělo v Praze, a co se dělo v Liberci. 

MS: Je to také díky tomu, že Praha je centrem intelektuálů.  

JS: Mohu to srovnat díky tomu, že moje sestra učila na tehdejším gymnáziu Wilhelma Piecka. Dnes je 

to arcibiskupské gymnáziu. Učila tam němčinu a češtinu. Jejich studenti už jezdili na výměnu do tehdy 

ještě do západního Německa. Na druhou stranu také vím, že s třídou vycestovala kromě sestry i 

stranická zástupkyně ředitele a že na ni celou dobou dohlížela. V okamžiku, když zjistila, že má sestra 

je v podstatě rodilý mluvčí a nemá problém s těmi Němci komunikovat, nesla to velice nelibě. Mělo 

to málem svou dohru, kdyby nepřišla revoluce, kdyby má sestra neodešla na mateřskou … Tím jsem 

chtěl ilustrovat to, že mezi Prahou a Libercem mohl být velký rozdíl. Co si budeme povídat, do 

gymnázia v Liberci prioritně chodily děti ze stranických rodin. Jako nestranické dítě jsem tam sice měl 

přístup, ale to, že mě vzali, byla spíš klika. Však jsem taky zbaběle vlezl do pionýra v osmé třídě, abych 

měl vůbec šanci se tam dostat.  

MS: Je vhodné se zeptat, zdali vaši rodiče události „očekávali“ a případně si od událostí roku 1989 

něco slibovali?  

JS: Oni to nečekali. Tatínkovi bylo v té době 65 let, mamince šestapadesát. Otec v té době politiku zas 

tak moc nesledoval. Možná jsem jej tím Hlasem Ameriky pobídl k tomu, aby jej poslouchal též. A před 

nástupem Gorbačova vůbec nečekal, že se vůbec v tomto směru něco v jeho životě změní.  

                                                           
10

 Jan Sedmidubský *1972, český novinář, pracovník Českého rozhlasu Plus, vytvořil pro Český rozhlas 6 pásmo 
pořadů o normalizaci v Československu žijící v Poděbradech. 
11

 Dialog byl natočen v sobotu 6. dubna 2013 dopoledne v prostorách kavárny Viola na lázeňské kolonádě v 
Poděbradech. 
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MS: Lidé nevěřili ve velkou změnu, ale změny se děly kolem naší republiky.  

JS: Děly se, ale až v roce 1989. Ten byl rokem, který pojmenoval Timothy Garton Ash jako …  

MS: … rok zázraků. 

JS: Byl to skutečně rok zázraků, myslím si, že nic takového už nezažiju. Byla to obrovská smršť. Rok 

1989 bych z běhu času vyjmul, jelikož to bylo skutečně něco mimořádného. Když jsme u klíčových 

okamžiků roku 1989, tak 9. listopadu přišla naše paní učitelka na biologii  - a to byl jeden z mála lidí 

na gymnáziu, která byla normální i v tom politickém slova smyslu - a řekla: „Vážení, dnes padla 

Berlínská zeď.“ Ten den jsem ráno Hlas Ameriky zrovna nestihl, takže i pro mě to bylo překvapení. 

Klesla mně brada, protože jsem si uvědomil: „Toto je veliký zlom.“ Pravdou je, že od pádu Berlínské 

zdi to k převratu u nás byly pouze dny. Cítil jsem, že se musí něco změnit.    

MS: Zkrátka někde to šlo roky, někde měsíce, někde týdny a někdy dny. Vaši rodiče to nečekali, ale co 

s nadějemi? Kdo je nemá, mnohdy je ušetřen nepříjemného rozčarování. 

JS: Byl to zlom a pochopitelně, že si dělali velké naděje, zvlášť táta. Maminka byla politicky naivní a 

poměrně levicově založená. Sice nebyla v KSČ, ale za mlada jako Němka v Berlíně ve straně byla. 

V Čechách do ní naštěstí nevstoupila. To jí tatínek v šedesátých letech velmi rychle rozmluvil. Pravda 

je, že měla velkou kliku, že pracovala v nakladatelství a překládala pro děti. Tam ji politika skutečně 

nezasahovala. Táta si dělal velké naděje a vzhledem k tomu, že umřel v roce 1995, těch největších 

rozčarování se nedožil. Od roku 1990, kdy začaly regulérně vycházet Lidové noviny, tak jsme je denně 

odebírali. Skutečně nám to chodilo do schránky. Četli jsme je, rvali jsme si to z ruky. Až teď nedávno 

jsem ten svázaný ročník 1990 vyhodil.   

… Komunismus …  

MS: Pokud bychom se měli poohlédnout po minulosti, rád bych se zeptal, jak nahlížíte na 

komunistickou ideologii, komunistický režim? Možná by bylo dobré říci, jak vnímáte ideologii 

samotnou. Někomu usnadňuje orientaci ve světě. V minulosti ideologie byla takřka všeobjímající.  

JS: Oddělil bych dvě věci. Ideologii a touhu po spravedlivějším světě. To nemusí být jedno a totéž. 

Upozorňuji, že nejsem teoretik politických systémů ani ideologií. Řekl bych, že komunismus je systém 

fungující v komuně. Komunismus může fungovat v rodině či v kibucu, a to ještě jen po jistou dobu. 

Touha, která za ním stála, vyrostla z těch těžkých poměrů devatenáctého století i první půlky 

dvacátého století i z doby první republiky. Nedělal bych si nejmenší iluze o tom, že první republika 

byla nějaký ráj na zemi.  

MS: Bohužel my si to idealizujeme.  

JS: Když to velmi zjednoduším, tak komunismus pravil, že je třeba sociální spravedlnosti, že je nutné, 

aby nebyli páni a ovládaní. Ideologicky zaštítěné to bylo tím, že se změna musí udát násilím a že svět 

bude nutné „spasit“ klackem, jinak to nejde.   

MS: Marx jasně řekl: „Filozofové dříve svět vykládali, nyní je nutné ho změnit …“  
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JS: Nerad bych vám bral citáty z Marxe, ale pokud člověk toho Marxe nepřečetl, což je můj případ, 

měl by být opatrný, jelikož leccos může být jinak. Zrovna můj tatínek měl citát z Marxe zapsán 

v kalendáři. Ten zněl: „O všem se má pochybovat.“ To bylo přesně to, co komunismus nepřipouštěl.  

MS: Kritické myšlení mu bylo cizí.  

JS: Zde odkážu k chytřejším lidem, než jsem já. Když si člověk přečte sborník „Proč nejsem 

komunistou“, tak tam to vše je. Považoval bych za velmi užitečné být sociálním demokratem. V naší 

zemi v současnosti to je též pofiderní, z mnoha důvodů, které tu není čas rozebírat. Základní 

myšlenka: elementární spravedlnost a rovné šance pro všechny, je naprosto bez diskuse. Neumím si 

představit, že někdo řekne, že ne.  

MS: Komunisté přece budovali spravedlivou společnost tak, že těm schopným vzali, co mohli.  

JS: Spíše budovali mocenský systém. Tam se zaměřují na to, že revolucionář, když je revoluce 

provedena, je nahrazen stranicky nominovaným byrokratem, který se chtěl dostat na mocensky 

důležité místo. A z tohoto místa chce ovládat společnost. O tomto fenoménu píše mimo jiné 

jugoslávský reformní komunista a pozdější kritik tohoto systému Milovan Djilas píšící o výměně elit 

po revoluci ve své knize Nová třída. Po revoluci nastoupí byrokracie, často krvavá, nastoupí mocenská 

elita, které vůbec nejde o dělnickou třídu.  

MS: Cosi bylo deklarováno, ale poté se strukturální přeměna společnosti zastaví.  

JS: Jistě, protože když toužíte po sociální spravedlnosti, znamená to, že toužíte i po svobodě. Logicky, 

když část svobody získáte, když starý režim je pryč, tak chcete být svobodný dál a chcete do toho dál 

hovořit. To vám však není dovoleno.  

… Paradox přístupu …  

MS: Proto komunistická strana následně vzala lidem svobodu, proto byl systém jedné strany, diktát 

dělnické třídy, kterou se komunisté zaštítili.  

JS: Problém je, že to nebyl diktát dělnické třídy. Ta se v roce 1953 „naštvala“ a vyvolala povstání ve 

východním Berlíně, ale i u nás třeba v Plzni po takzvané měnové reformě. Takže nakonec ten režim 

dělnickou třídu pěkně potrestá.  

MS: Ano, ale zaštítil se jí.  

JS: To je však prázdná skořápka. Můžete se zaštítit, čím chcete. Můžete se zaštítit bojem za mír, ale ve 

skutečnosti zbrojit.  

MS: Shodou okolností římské přísloví praví: Chceš-li mír, připravuj válku. Zpět k minulému režimu a 

jeho budování. Spíše v něm nacházíte zmar, nebo ve vašem pohledu jsou jisté prvky, které byly 

pozitivní? 

… Smysl systému …  

JS: Pozitivní je myšlenka rovných šancí. Nejsem si však jist, že rovné šance vůbec byly v programu 

komunismu nějak zakódovány. Spíše tam byla zakódována myšlenka, že všichni dostanete to, co 
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potřebujete, a pokud ne, můžete si to obstarat násilím. Pokud se tážete, co z ideologie má smysl, 

domnívám se, že při konečné bilanci skoro nic.  

MS: Jinak by systém nebyl nahrazen a lidé by se nebouřili.  

JS: Ještě bych udělal takovou odbočku. Často se hovoří o reformních komunistech.  

MS: To se však píše 1968.  

JS: Zajímavé je, že když se často srovnává nacismus s komunismem, tak se nehovoří o reformních 

nacistech, ačkoliv také nějací byli. Řekl bych to takto: sociální spravedlnost vůbec nemusí mít nic 

společného s komunismem. Minulý režim selhal v tom, že sliboval něco, co absolutně nemohl 

dodržet.  

MS: Spravedlnost chtěl dělat skrze struktury …  

JS: … a také počáteční násilí. V tom spočívá paradox roku 1968, kde na jednu stranu komunisté jistě 

chvályhodně chtějí věci dělat jinak, ale již si nepoloží otázku, zdali na to vůbec mají právo poté, co už 

tolik věcí napáchali. Skutečnost, že máme právo to zkusit znova, je považovaná za samozřejmost. I 

mezi těmi největšími reformisty. Dívali se pouze na svou kolej, ale na to, co rostlo mimo ně, již ne. 

MS: Je to projev ignorance.  

JS: Řekl bych ještě jednu skutečnost, která je předpokladem spravedlnosti. Je to stav, kdy lidem 

necháte tvořivost, že jimi umožníte, aby byli aktivní. Zároveň jim však dáte zákonný rámec, aby jejich 

aktivita byla spravedlivě ohodnocena.  

… Skok do současnosti …  

JS: To je to, co se neděje dnes. V současnosti lidé mohou cokoliv.  

MS: To zase ne.  

JS: Pokud jsou lidé schopní, mohou se pustit do podnikání, mohou uplatnit své nápady, ale zase jim 

chybí stát jako garant toho, že se nebudou obcházet pravidla, že se nebude krást, že vynaložené úsilí 

nepřijde vniveč, že se daňové úřady nebudou zaměřovat pouze na malé ryby. Komunismus ubil 

tvořivost. To byl jeden z velkých zločinů. Dnes tvořivost má možnosti, ale je sešněrovávána jinými 

problémy. Chraň Pán Bůh, aby toto srovnání vycházelo ve prospěch minulosti. To, co je dnes, je 

daleko lepší.  

… Skok do nedávné minulosti …   

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že děje, které se odehrály před rokem 1989, přispěly 

k vyvrácení komunistické ideologie? Někdo může říci: „Dobrá, ideje žijí dál. Ale systém, který byl na 

základě idejí utvořen, ztratil svou legitimitu.“  

JS: Nevím, zdali jsem vám plně rozuměl, ale tážete se, zdali myšlenka i po roce 1989 je totálně 

zdiskreditovaná, nebo se může vrátit? Odpovídám s Ludvíkem Vaculíkem. „Nemáme tu komunismus, 

ale máme tu všechno, co k němu směřovalo.“ Asi toto je odpověď na vaši otázku.  

MS: Nejsou zde aktivní lidé?  
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JS: V politickém smyslu jich asi moc není, politika je totiž považována za svinstvo, což je pochopitelně 

špatně. Slušný člověk se politiky štítí, což je pochopitelně špatně. Je v tom také jistá pohodlnost, 

pohodlnost myšlení. Když jako občan hodnotíte politickou stranu, ne každý si člověk dá práci, aby 

rozlišoval ve straně mezi lidmi, kteří jsou naprosto nepřijatelní, kteří jsou průměrní, kteří jsou třeba 

v něčem vynikající. Vy stranu šmahem odsoudíte, že jsou to všichni zlodějové. Toto je špatný přístup, 

jelikož to ve vás vytváří špatný dojem o politice jako o řemesle.  

… Minulý režim nejen normalizace …  

MS: Dobrá, využil bych vaší znalosti minulého režimu, kterým jste se zabýval. Jaká období byl podle 

vás horší, když se podíváte na čtyřicetiletou komunistickou éru?  

JS: Jaká byla horší?  

MS: Ano, v počátcích se zabíjelo, po roce 1968 se lidem lámaly charaktery.  

JS: Na to se v podstatě nedá odpovědět. Je to stejné, jako byste se ptal, jestli je lepší celoživotní 

bolest hlavy, nebo jedna uříznutá noha. Pochopitelně záludnější byla normalizační éra. Podtrhuji, 

pouze záludnější, neříkám krutější. Asi se shodneme, že krutější byla léta padesátá. Výše jsem hovořil 

o reformních komunistech. Nacismus neměl čas se reformovat. Komunismus reformní šanci dostal, 

ale využít ji asi nemohl. To je však jiná věc. To proto, kdyby v roce 1968 došlo ke skutečně reformě, 

tak by to skončilo alternativní demokracií, kde by nějaká opozice byla připuštěna ke slovu. Možná by 

to byl model Polska roku 1989. K tomu nedošlo, a ani dojít nemohlo. Režim, usiloval-li se nazývat 

socialistickým a patřit do toho bloku, což musel, nemohl dělat nic jiného než zase utáhnout šroub. 

Nejsem sám, mnoho lidí na jaře 1968 bylo skeptických. Josef Škvorecký uvažoval v tomto duchu: 

„Proboha, lidi, které známe, nám chtějí cosi vykládat o demokracii …“ Myslím si, že byl v pokušení říci: 

„Proboha, přestaňte, nechte to tak, jak to je. Zlatý Tonda Novotný …“ Tady se režim pokusil o 

liberalizaci, což prostě nejde.  

MS: Je to oxymóron. Živý – mrtvý … tedy komunismus není neformovatelný?  

JS: Problém je v tom, že režim měl možnost ukázat svou vlídnější tvář, ale poté přitvrdil. Nastupuje 

Husák a ten je reformním stalinistou.  

MS: Myslíte si, že normalizace, která nastala po Pražském jaru, byla logickým vyústěním 

zkostnatělých struktur a ideologie?  

JS: Byla, ale nemusela proběhnout tak, jak proběhla. Je to věc Husákovy osobnosti a mohlo se to 

udělat jinak.  

MS: Pokud by tam byli lidé typu Dubčeka, tak by to dvacetiletí nebylo „šedé“? 

JS: Dubček byl hodný člověk, měl rád lidi, ale nebyl to dobrý politik.  

MS: A lidé měli rádi jeho.  

JS: To u politika minulé doby není samozřejmé.  

MS: Mohli bychom nalézt paralelu s Janem Masarykem.    
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JS: Shodou okolností taky špatným politikem. Občas jsem přemýšlel, jak by dopadl rok 1968, kdyby u 

toho Husák byl od počátku. Možná by dopadl lépe. Husák si zkrátka dal za úkol to s těmi Rusy 

„skoulet“. Dubčeka vynechejme. On nebyl schopen odolat tomu obrovskému tlaku.   

MS: Byl slabý …  

JS: … a nebyl sám. Josef Smrkovský, velký tribun jara 1968, se také sesypal.  

MS: Tito lidé byli odsunuti.  

JS: Neříkám, že to bylo veřejně viditelné, ale z mého pohledu selhal, že se bez větších protestů nechal 

odstranit. Tážete-li se, jestli normalizace šla udělat jinak, odpovídám, že ano. To by se Husák musel 

obklopit jinými lidmi. Poté by nesměl být držen v šachu Bilakem a spol. Mocenská konstelace 

v Moskvě by musela být jiná. On byl uprostřed mezi konzervativci. Nikdo liberálnější než Štrougal 

vedle něj prostě nebyl. A Moskvě status quo vyhovoval. Zde byl klid, zde se celkem nic nedělo, rostla 

trochu životní úroveň. Dokonce i při výměně Husáka za nového generálního tajemníka se v podstatě 

Moskva zachovala tak, že chce muže kompromisu.  

… Gorbačov a role … 

MS: Myslíte si, že klid, který zde byl, rozboural Gorbačov?  

JS: Samozřejmě, že ano. Na druhou stranu - Gorbačov jako politik se schopností myslet geopoliticky 

ke každé zemi přistupoval jinak. U nás byl klid, a proč jej nezachovat? Husák měl velmi omezený 

manévrovací prostor, ale za to si z části mohl sám. To proto, že nikdy neudělal nic, čím by se Moskvě 

sebeméně postavil, například zaintervenoval ve prospěch odchodu sovětských vojsk. Neudělal ani 

gesto. Úvahy o tom, že gestem za rok 1968 bylo vyslání Vladimíra Remka do vesmíru, se nepotvrdily.  

Je to spíše pouhá pověst.  

… Dopady normalizace …  

MS: Rád bych se zeptal, jaké jsou hlavní dopady normalizace na člověka, na společnost? Sám termín 

normalizace je zvláštní, jelikož to, co se v normalizaci dělo, nebylo normální. Tážu se také proto, že 

toto období předznamenalo vývoj po roce 1989. 

JS: To je velmi široká otázka a nevím, zdali na ni budu schopen odpovědět.  

MS: Ve svém pořadu uvádíte, že to bylo období, které člověka uspalo.  

JS: Kdybych to měl říci jedním slovem, tak to bylo mlčení. Můžete to nejčastěji zažít v rodině, můžete 

to zažít dokonce i dnes ve škole. Jde o to, že to bylo období hanby, ale zároveň pro mnoho lidí to bylo 

období pohodlí.  

MS: Pokud jste chtěl dělat kariéru, tak stačilo, že jste vstoupil do komunistické strany.  

JS: Většinou, ale někdy stačilo i mlčet. Nejhorší z hlediska lámání páteře byly stranické prověrky. Tam 

došlo k lámání chleba. Dobře je to vidět, když si člověk čte Kinematografii zapomnění od Štěpána 

Hulíka. Tam je to bezvadně vidět. Tam šlo o kontrolu kultury ze strany režimu, který byl ve své 

podstatě nekulturní. Jak psal ve svých denících Pavel Juráček: „Jim vůbec nešlo o kulturu, protože 
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vůbec netušili, co to je. Kdyby bylo po jejich až do důsledků, tak tu vůbec český film být nemusel, 

třeba pár let.“  

MS: Režim tedy lidi nasytil, dal jim průměrnou kulturu, ale ti, kdo usilovali o více, se museli zařídit 

jinak.   

JS: Ale jistě, občas se člověk setkal i s nadprůměrnou kulturou. Zkrátka normalizace byla dobou, která 

nám zlomila páteř, báli jsme se být trochu nekonformní a bít se za svá práva. Z tohoto hlediska má 

Charta 77 má obrovský význam; lidé, kteří ji podepsali, to byl jeden z mála hlasů, který se postavil 

proti.   

MS: Byl to hlas volajícího na poušti.  

JS: Měla svůj smysl.  

MS: Nebyli zde pouze disidenti, ale byli zde lidé šedé zóny, kteří nespolupracovali s režimem, ale zase 

nebyli těmi, kteří proti režimu vystupovali.  

JS: Těch byla většina. Ale na druhou stranu bych se jich trochu zastal. Záleželo zkrátka na tom, co 

konkrétně děláte a jak se chováte. Dokonce byli slušní i komunisté. O této skutečnosti krásně píše 

Marta Kubišová, jak komunistický ředitel v podniku, ve kterém pracovala, se za ni postavil, když bylo 

potřeba, když ji chtěli vyhodit i z toho kancelářského místa ve Výstavbě sídlišť. Takový komunista je 

mi svým způsobem milejší než nestraník, který když bylo potřeba, tak mlčel. Takže ono je mnohé 

sporné. Obrovská škoda je, že systém byl tak rigidní, že tu hru mezi občanem a státem, která 

spočívala v tom, že budeme předstírat, že vám občanům zvyšujeme životní úroveň, vy budete 

předstírat, že nás za to máte rádi, že se se systémem ztotožňujete, a všichni společně budeme 

předstírat, že je to jediná možná cesta, hrál. Zkrátka byla škoda, že hra nebyla trochu otevřenější a 

nebylo tam více ostrůvků „pozitivní“ deviace, ostrůvků svobody. Myslím si, že maďarský systém by 

nám vyhovoval daleko víc. U nás to bylo tak, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Tam to bylo tak, že 

kdo nejde proti nám, jde s námi. V Maďarsku revoluci začala dělat sama strana. Má to však také své 

úskalí, že rozchod s minulostí je o to těžší. Jenže u nás ten rozchod také vlastně neproběhl. Sám se 

tážu, co si z toho vybrat. Normalizace z dnešního pohledu mi vadí v tom, jak se lidé chovali hulvátsky, 

bez noblesy.              

MS: S jistou nadsázkou můžeme říci, že jsme z normalizace vyšli, nastalo oživení, a poté jsme se do 

jisté podoby normalizace dostali.  

JS: To je pravda. Na základě toho se můžeme ptát, co je národní povaha, a co je důsledek dvaceti let. 

To nevím, na to si každý musí odpovědět sám.  

… Utváření nového systému …  

MS: Nyní bych přešel do doby utváření nového systému. V jakém stavu byla podle vás společnost? 41 

let jsme zde měli komunistický režim, před tím jsme měli nacistický režim, třebaže mezi nimi byly tři 

„volné“ roky. Co charakterizovalo společnost?  

JS: K procesu jsme se dostali až poslední. Přidali jsme se v okamžiku, kdy bylo téměř „vyhráno“. 

Samozřejmě čest studentům.  
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MS: Takový Jan Sokol říká, že tomu příliš nevěřil.  

JS: Sám bych řekl, že společnost byla unavená a apatická. U nás nebyla vyložená bída jako v Polsku. U 

nás sice „vládla“ nasranost, ale nějaké konstruktivní představy, jak by měl vypadat ten nový režim, tu 

nebyly.  

MS: Lidé nadávali, …  

JS: … ale v podstatě si mysleli, že kdyby je režim lépe zabezpečil, bude klid a ta „společenská 

smlouva“ bude pokračovat.   

MS: Jinými slovy, pokud by komunisté měli propracovanější politiku, tak by nedošlo ke vzbouření lidu. 

Měli jsme tu výhodu i nevýhodu, že jsme sousedili s vyspělými západními státy.  

JS: Myslím si, že podceňujeme řeč symbolů. Kdyby v čele státu byl někdo jiný než Milouš Jakeš, kdyby 

oni se tak strašně nebáli slova přestavba, a proto používali zásadně spojení přestavba hospodářského 

mechanismu ... Kdyby nebyli v mnoha ohledech tak trapní, šediví a nezáživní … Kdyby trochu otevřeli 

hranice a byla tu větší možnost cestovat … Kdyby pustili více západních filmů, kdyby některé české 

filmy vytáhli z trezoru, a tak dále a tak dále, zkrátka si myslím, že při mírném povolení otěží by lidé 

ten stav nepociťovali jako palčivý problém. Oni s tou liberalizací začali, ale pozdě. Pamatuji si, že film 

Hoří, má panenko jsem viděl už někdy v létě 1989 v Praze. Například Svobodnou Evropu přestali rušit 

už před koncem roku 1988. Zřejmě mladší stranická garnitura cítila, že to tak dál nejde. Ale už tu 

liberalizaci v režii KSČ nestihli. Pokud se ptáte na stav, v němž jsme jako národ byli, je to strašně 

složité. Mám pocit, že jsme měli velká očekávání. Byl tam pocit: „Hurá, nyní nám nebude nikdo 

vládnout.“ Zde však nevládl konsensus, co chceme. Je to vidět i z toho, že slovo kapitalismus se 

několik let vůbec nepoužívalo. Mluvilo se o tržním hospodářství.  

MS: Chceme demokracii a obnovu. V roce 1989 s tím přišli lidé, kteří věřili v „třetí cestu“ a rok 1968?  

JS: Byli, ale nebylo jim popřáno sluchu. To však v některých případech byla i škoda.  

MS: Takový Ota Šik, tak ten si toho byl vědom?  

JS: Že je to pasé? Ano.  

MS: Svět je již někde jinde.  

JS: Ota Šik byl člověk schopný vývoje a sebereflexe. Když se ohlížím zpět, tak jsme byli příliš pasivní, a 

domnívali jsme se, že za nás někdo vnitřní transformaci udělá.  

… Umíme si vládnout? …  

MS: Zkrátka, zdejší lid není schopen si vládnout?  

JS: Asi bych to tak úplně neřekl, byť se tohle často používá, ta věta. Svým způsobem – ukažte mi 

národ, který si beze zbytku vládnout umí?  

MS: Možná Švýcaři. Máte tam přímou demokracii.  

JS: Stojí za to si přečíst úvahy spisovatele Karla Michala o Švýcarsku, jsou bezvadné. Ten Švýcary 

neměl rád a také věděl proč. Podívejte se, my jako národ jsme politicky pohodlní, ale na druhou 
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stranu jsme díky své skepsi odolní vůči extrémům. Nezvítězily zde ani nacionalistické strany jako 

v Maďarsku, není zde ani něco jako polské Právo a spravedlnost. 

MS: HZDS v devadesátých letech? 

JS: Ano, na Slovensku – to je hodně jiná kapitola. Řadu let držíme Klause na Hradě, na druhou stranu - 

zaplať Bůh, že jsme tam nedosadili někoho horšího. I když uvidíme, co bude po té nejnovější 

prezidentské volbě.  

MS: Vraťme se k tématu.  

JS: Z mého pohledu jsou to důležité důkazy toho, co jsem říkal. Nechuť k extrému, je pozitivní stránka 

národního charakteru. Rád bych, aby to nevyznělo jako paušální kritika národní povahy. Toho jsem 

dalek.  

MS: Český národ se v klíčových okamžicích umí vypnout k výkonu.  

JS: Poté to však rychle klesne.  

MS: To je rok 1989 a následný ústup.  

JS: A také se velmi na našem polistopadovém vývoji podepsal rozpad státu.  

… Příchod lidí z opozice …  

MS: Myslíte si, že společnost byla po roce 1989 zralá na změnu a bylo logické, že k přeměně budou 

využiti lidé z Charty 77? Jednalo se o skupinu lidí, která neusilovala během minulého režimu o moc, ale 

dostali se k ní.  

JS: Víte, to jsou strašně složité věci. Pokusím se je říci, jak to cítím. Mám pocit, že česká opozice 

nebyla připravena převzít moc ve státě. Jistě je těžká věc připravovat se na převzetí moci v totalitním 

režimu jako disident, na druhou stranu je třeba určité míry pragmatismu a schopnosti představit si, že 

budu tu moc chtít, až režim padne. Ta byla nezbytná a chyběla tam. Protestovat proti nespravedlnosti 

režimu je jedna věci, a druhá věc je to celé řídit. Petr Pithart je takový krásný příklad člověka 

slušného, respektování hodného, ale on se svým způsobem „štítil“ moci. Nebyl typem jako Klaus a 

mnozí další, kteří tu politickou moc chtěli. Na tom není nic špatného. Vůle usilovat o moc, abych mohl 

vládnout, není nic proti ničemu. Někdo vládnout musí. Musí za čtyři roky převzít odpovědnost. Ale 

ten mocenský tah na branku bylo přesně to, co mnoha bývalým disidentům chybělo. Obrovským 

problémem bylo také to, že jsme komunistickou stranu nepostavili mimo zákon.  

MS: Dobrá, ale k tomu se možná dostaneme.  

… Demokracie …  

MS: Posuňme se z otázky konkrétní, dějinné k otázce abstraktní. Jak vnímáte demokratický systém? 

Požadavek demokracie zde byl. Staneme se součástí západní Evropy, kde je demokratické vládnutí 

nedílnou součástí?  

JS: Nejraději bych odpověděl jednou větou. Demokracie bolí a vyžaduje odpovědnost.  

MS: Na to zdejší lidé nebyli připraveni.  
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JS: Nikdo jim to neřekl, ale je to tak.  

MS: Jinými slovy lidé usilovali o něco, o čem nevěděli.  

JS: Řekl bych, že jsme si mysleli, že kráčíme vstříc systému, kterému říkáme demokracie, ale pod 

kterým si představujeme plný švédský stůl.  

MS: Zkrátka blahobyt.  

JS: Nejenom materiální, i z hlediska výběru politiky, politických stran. Vyberu si, mám zde nějaké 

menu materiální a menu duchovní. Já si z něj vyberu to nejlepší a mohu jít domů.  Ale ono to tak 

není. Z hospodářského hlediska jsme přišli ke švédskému stolu v okamžiku, kdy se z něj začalo 

odnášet.  

MS: Chce se mi říci, že jsme si špatně definovali slova. Demokracii bez odpovědnosti?  

JS: Václav Havel to říkal dost často, byl považován za moralistu. Možná, největší zrada spočívala 

v tom, že máme Havla na morálku a Klause na ekonomiku a oni to za nás zařídí.  

MS: Zkrátka delegujeme moc a nechť konají druzí.  

JS: Je v pořádku, že moc delegujeme. Zároveň ji musíme také hlídat. Když jako šéf delegujete na 

druhé své úkoly, tak musíte jejich plnění průběžně kontrolovat. A musíte zadávat úkoly jasně.   

MS: To rozhodně. I zde platí, důvěřuj, ale prověřuj. Když se podíváme do minulosti, tak tato země má 

zkušenost s demokracií v první polovině dvacátého století. Soudíte, že navazování na první republiku 

bylo iluzorní?  

JS: Na první republiku se navázat mohlo, mělo a také navázalo.  

MS: Havel byl srovnáván s Masarykem.  

JS: Myslím si, že v českých zemích je mnoho šikovných, schopných, iniciativních lidí. A je to i díky daru 

improvizace. Tito lidé jsou schopni lecčehos dosáhnout. Nedávno jsem četl názor jednoho 

zahraničního ekonoma, který prohlásil, že naše zdroje a schopnosti jsou na úrovni Norska, ale přesto 

to nefunguje, protože se tu – jednoduše řečeno – prostě příliš krade. Ale kradlo se i za první 

republiky, a korupční prostředí tu asi bylo i za i za Rakouska – Uherska. Problém je, že část národa 

pracuje a část národa se veze. Je zde stále tatáž kultura přikrádání a toho, že zde není pocit loajality 

ke státu a systému. To je důvod, proč čeští politici jsou tak neodpovědní. To je tradice ještě z Vídně, 

kdy se jezdilo do parlamentu řečnit, nicméně nic podstatného se nemohlo změnit. Čeští politici a 

poslanci tam čeřili vodu, to byl jejich úkol, ale nic konstruktivního z toho většinou nevzešlo, a asi ani 

nemohlo.   

… Švejk v nás …  

MS: Jsme národ Švejka. To znamená, že jsme začali budovat demokracii, ale spíše věci karikujeme a 

nestavíme se k nim dostatečně odpovědně, čímž nevyužíváme svůj lidský potenciál. 

JS: Nevím, Švejk je úžasná postava. Je to symbol.  

MS: Cosi vypovídá o českém národě.  
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JS: Spousta lidí se tomu vymyká. Když řeknete, že jsme národ Švejků, tak je to pro mnoho lidí strašná 

urážka. To je, jako byste řekl, že jsme byli zbabělci, jelikož jsme se Mnichovu nebránili. Poté zjistíte, že 

v počtu popravených důstojníků jsme na jednom z předních míst světa. Ano, armáda stáhla pozice, 

protože prezident republiky k tomu dal příkaz. Na druhou stranu - spousta lidí to nevzdala a šla 

bojovat jinam.  

MS: Kde se bere nechuť k tomu, abychom demokracii přijali za svou?  

JS: Asi je to z toho, že si říkáme, že jednotlivec nic nezmůže, a s ostatními není schopen se spojit.  

MS: Problém je v komunikaci.  

JS: Chybí zde spolkový, občanský život, ale i politický život běžného občana.  

MS: Spolkový život zde byl před rokem 1918 a díky tomu se rozvinula česká demokracie. První 

republika byla stavěna na občanské společnosti.  

JS: To je ale celosvětový problém, kdy člověk se stará čím dále tím více o sebe a již se nestará o 

obecné věci. V posledních dvaceti letech je přece jenom posun k lepšímu. Opravdu se bojím 

paušalizovat.  

MS: Přesto lidé s demokracií vyjadřují nespokojenost. Politika neslouží lidem, ale určitým skupinám.    

JS: Musíte do politiky vstoupit a nenechat se zkorumpovat. Kdybych nebyl novinář, tak bych tam už 

byl. Člověk by si měl zachovat svou formální nezávislost, jistě, ale nemyslím si to, co Václav Moravec, 

že člověk jako novinář má programově nechodit k volbám. Z mého pohledu je to hloupost. To 

znamená neumět odlišit profesní stránku od občanské.  

… Charta 77 a demokracie … 

MS: Jak podle vás přispěl ideový odkaz Charty 77 k budování české demokracie? Charta 77 bylo 

sdružení založené na demokratických základech. Respekt, úcta k člověku. 

JS: Bylo to však dost nesourodé společenství.  

MS: Můžete říci, že to bylo společenství, jež spojovalo ty, kteří usilovali o lidská práva?  

JS: Pokud máme hovořit o významu Charty 77 při budování demokracie po Listopadu, podívejte se na 

bilanci jednotlivých lidí v polistopadové politice. To je přesně odpověď na vaši otázku.  

MS: Chartistů však bylo málo. 

JS: Ano, ale na to, aby obsadili hlavní státní funkce, jich bylo dost. Oni to ale neudělali.  

MS: V politice i ve veřejném prostoru působí Pavel Rychetský, působil tam dlouhou dobu Petr Pithart, 

Hana Marvanová. 

JS: Až na Pavla Rychetského jsou to v praktické politice lidé neúspěšní. Petr Pithart prohrál volby 

v roce 1992. Nebýt lidové strany, tak se do politiky nevrátil.  

MS: Působil 17 let jako senátor.  
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JS: Ano, jako člověk konsensuální, ale ne jako politický vůdce.  

MS: U nás to vyhrál Václav Klaus.  

… Kapitalismus …  

MS: Nyní bych se obrátil na vaše vnímání k budování hospodářského řádu. Centrální plán měl být 

nahrazen tržním systémem. Kroky, jak k němu dojít, byly založeny na odstátnění, deregulaci, 

liberalizaci … Poukázal jste, že normalizace svazovala aktivitu jedince. Lidé po Listopadu dostali 

ekonomickou svobodu, nechť se sami podílejí na utváření prosperity.  

JS: Vnímám to jako nesmírně těžký úkol. Po příčinách byste musel pátrat sám. Myslím si, že jedna 

z chyb byla nedůvěra k zahraničním zkušenostem, které byly ověřené. Je to vidět na privatizaci 

velkých podniků. Strach prodat takzvané „české stříbro“, které zde již nebylo, jak se to stalo v případě 

Škody Mladá Boleslav, tak ten byl z mého pohledu těžko oprávněný. Sám přístup měl v sobě hodně 

národovectví. Proto to dopadlo, jak to dopadlo. Zde peníze nebyly. Rozdaly se lidem formou 

kuponové privatizace, což dopadlo také špatně. Báli jsme si přiznat, že hospodářství je v poměrně 

špatném stavu, a proto bychom měli oslovit důvěryhodné zahraniční partnery převážně německé, 

abychom je prodali, jako se to podařilo v rámci privatizace Škody - Auto. To byl však opět červený 

hadr na býka; česká cesta privatizace, důvěra v to, že to vymyslíme nejlépe, to byla paradoxně třetí 

cesta. Ta však nevyšla. Na druhou stranu - všechno to mohlo dopadnout mnohem hůř.  

MS: V těch počátcích jste viděl ochotu ozkoušet si podnikatelské schopnosti?  

JS: To je v pořádku. Měl se vytvořit pevnější právní rámec. Mělo to jít o něco pomaleji. Měli jsme 

obrovskou výhodu ve srovnání s východními Němci, jelikož ti to museli udělat rychle, jinak by jim ti 

lidé utekli na Západ. My jsme měli víc času. Ale znovu zdůrazňuji, v letech 1990 - 1992 politickou elitu 

zaměstnával příšerným způsobem rozpad stát, ale přesto se tehdy urodila spousta dobrých věcí. 

Vznikl například Federální fond životního prostředí založený Josefem Vavrouškem. Obrovská chyba 

byla, že bylo dvouleté volební období.  

MS: Na toto upozorňoval Jan Vrba, ministr průmyslu Pithartovy vlády. Byly rozjednány privatizace.  

JS: Možná pár náhod a mohlo to být jinak.  

MS: Budování tržního hospodářství bylo silně ovlivněno dvouletým politickým cyklem.  

JS: Myslím si, že tam byly neoprávněné obavy z cest, které byly jinde vyzkoušené. Rozhodnutí bylo též 

ovlivněno kyvem kyvadla. Byla tam neoprávněná víra v jedinou možnou cestu …  

MS: … volného kapitalistického řádu.  

JS: Či lépe řečeno liberálního přístupu k právu a ideologická zaslepenost pravicově orientovaná. Na 

druhou stranu se leccos dalo napravit, ale ta zaslepenost trvala příliš dlouho.  

MS: Opět ideologické vidění. Kdo se v názoru odlišuje, tak je jeho vidění je chybné.  

JS: A není potřeba o něm diskutovat.  
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MS: Právě demokracie je diskuse. Ano, můžeme se setkat s pojmem, že přílišná diskuse může 

protahovat celkový přechod.  

JS: Může, a proto se zdůrazňovalo, že musíme jednat rychle. Byla to pravda, ale na druhou stranu … 

MS: … mohlo poté dojít k „autoprivatizaci“. Jsou lidé, kteří si přechod spojovali s růstem blahobytu.   

JS: Víte, to je přirozené. Obyčejný člověk se chce mít dobře, všichni se chceme mít dobře, ale ne 

každý přemýšlí o tom, co za to, že se má dobře, zaplatí jinde.  

MS: Máte svobodu politickou a svobodu ekonomickou.  

JS: Po politické svobodě mnoho lidí netouží. Politika je od toho, aby se o mě postarala. Ve skutečnosti 

je to obráceně. Musím se trochu starat o politiku, aby ona náš život neovlivňovala negativně, nebo 

nesprávně.  

MS: To je odkaz chartistů. Mnoho lidí toto pojetí nechápe. Zde se dostáváme k tomu, že Češi jsou 

plebejští, že spíše mají zájem o to hmotné, aby se měli dobře, ale kam se bude společnost vyvíjet, je až 

tak nezajímá. 

JS: V tomto bych byl opatrný. Plebejští jsme v tom, že o šlechtu jsme z různých důvodů přišli. Jestli 

chcete slyšet, kde začalo lámání charakterů, tak to opravdu asi byla Bílá hora, po které se stačilo 

přihlásit k té pravé víře, a mohli jste mít pokoj. V opačném případě jste taky mohli přijít o statek. Ale 

ono to s tou plebejskostí zase nemusí být jednoznačné. Jen si vezměte, jakou pozornost 

mimochodem vzbudil kníže Schwarzenberg. Ale k tomu zájmu o politiku obecně: v tomto se myslím 

nelišíme od běžného standardu. Ve světě se většina lidí o politiku nezajímá. Zajímá je výše daní, 

zajímá je míra blahobytu, a nelze jim to vyčítat. Tak to je.  

MS: Zájmy lidí končí tam, kde „končí“ rodina, přátelé … Co se budu starat!  

JS: Čím je boj o přežití těžší, tím méně lidi se zajímá, co se děje nahoře. Tím více jsou lidé znechuceni, 

co se tam děje. A ten pohled získávají často pouze skrz média.         

… Čína jako příklad …  

MS: Rád bych zdůraznil, že jsou jiné kultury, kde lidem je dána ekonomická svoboda, mají 

kapitalismus, ale jinak tam vládne jedna strana. To je například případ Číny. Můžete říci, že to nemá 

s evropskou tradicí spojitost.  

JS: Co z toho vyplývá?    

MS: Lidem stačí, že se budou starat jen o svou zahrádku. Politické otázky, nechť spravují „vyvolení“.  

JS: Soudím, že v otázce Číny nejsem schopen odpovědět. Sám systém Číny kombinuje komunistický 

systém a státní kapitalismus. To je cosi, co je z našeho hlediska těžce posuzovatelné. Řekl bych, že se 

tam odehrávají dvě věci. Jednak, že úroveň země stoupá, na druhou stranu, národ je drtivě …  

MS: … vykořisťován.  

JS: To není to, co bychom měli následovat.  
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MS: Netvrdím to, ale uvádím to jako možnost kapitalistického pořádku. Pouze jsem chtěl ukázat na 

fakt, že jistá míra nesvobody, autokracie může jít ruku v ruce s růstem prosperity, a naopak; třebaže 

v devadesátých letech demokracie a kapitalismus byly považovány za plně kompatibilní a vzájemně se 

podmiňující, dnes se to tak nemusí jevit. Západ, kam naše země patří, spojení demokracie a 

kapitalismu přijímá.   

… Čekalo se to? …    

JS: To nás tehdy nenapadlo. V devadesátých nikoho nenapadlo, že se Čína se spolu s Indií stane 

největším tygrem, že mnoho věcí bude vyrobeno v Číně. Toto by nás skutečně nenapadlo. Tehdy na 

špici z asijských zemí bylo Japonsko. Že z komunismu může vzniknout něco, co nás ekonomicky pohltí, 

to by si nikdo v životě nepomyslel.    

MS: Budoucnost je nepředpověditelná.  

JS: Právě proto je ošidné hodnotit z dnešního pohledu tehdejší stav poznání. Dnes jsme tzv. 

„chytřejší“. Víme více, ale k čemu nám to je? Tehdy jsme měli k dispozici vlastní hlavu, vlastní 

rozhodování, vlastní informace, či lépe informace, které jsme měli k dispozici. Hodnotit to zpětně, je 

ošemetná záležitost.  

MS: Lze se domnívat, že zpětné pohledy nám mohou pomoci vykročit na cestu nápravy.  

JS: Ony nám ukážou problémy tehdejší doby, ale nedávají nám návody na nebezpečí dnešní doby. 

Říkal to vždy Jiří Ješ, komentátor Českého rozhlasu 6, a myslím si, že měl pravdu. Myslím si, že je to 

pravda. Je dobré vědět o nebezpečí minulých, ale nemá cenu proti nim příliš zbrojit. Je potřeba se 

zabývat tím, co je nebezpečí dneška.  

… Hodnoty …  

MS: Ještě bych využil část našeho dialogu k zamyšlení nad významem hodnot. Význam svobody jsme 

již zmínili. Soudíte, že ta byla tou hodnotou, která lidem stála za to, aby se odhodlali k cestě změny?  

JS: Svoboda od něčeho, snaha osvobodit se …  

MS: … od nařízení, …  

JS: … od okovů. To je jedna věc. Svoboda k něčemu, to je věc druhá. Svobodu k něčemu jsme asi 

neměli. Závisí zase, jak kdo. Nerad bych to však zobecňoval, jelikož to zobecnit nejde.  

MS: Zde si musíme klást otázku, zdali je záměrem člověka být svoboden. Jsou to filozofické otázky, 

které s proměnou společnosti vyvstávají, ale které mnozí z nás odpoví pouze přitakáním.     

JS: Víte, jak kdo …  

MS: Jinými slovy, člověk, jenž usiluje být svobodný, bude svobodný i za totalitního režimu.  

JS: Jak kdo. Jsou příklady, že něco děláte takzvaně kvůli dětem. Jestliže vám záleží hlavně na mravní 

integritě, tak je do toho zatáhnete. Jestliže vám více zaleží na tom, aby měly normální život, jelikož 

víte, že by ten nátlak psychicky neunesly, tak se zachováte jinak. Oba postupy mají něco do sebe.   
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MS: Někdo by mohl říci, že přistoupíte na „ohnutí páteře“. Můžeme to formulovat takto: „Někdo chce 

být mravně integrovaný, klade důraz na hodnotu pravdy, jelikož ví, že je pravda osvobodí, tak bude 

preferovat první cestu, třebaže bude složitější.“   

JS: Neodvažoval bych se soudit chování jednotlivců v rámci jejich rodin, v rámci jejich zaměstnání. 

Bylo jasné, že se muselo lavírovat. Ať si každý z nás spočítá, uvědomí, za jakou cenu co dělal.  

MS: Soudíte, že svoboda je přijímaná ambivalentně? 

JS: Řekl bych, že systém prostě plodil zlo. Kdo aktivně podporoval tehdejší režim, jako například 

spolupracovník StB nebo člen Lidových milicí, prostě vytvářel zlo. Ale ten, kdo byl v područí toho zla, 

tak toho soudit je strašně těžká věc. A ta hranice mezi pachatelem a obětí je samozřejmě velmi 

propustná.  

MS: My nesoudíme, my se pouze snažíme popsat, zdali svoboda byla hodnotou, za kterou lidé byli 

ochotni se postavit. 

JS: Řekl bych, že měli svobodu jako hodnotu, která jim není a nebude dostupná, o kterou nemá smysl 

se snažit.  

MS: Až tak to došlo?  

JS: Myslím si, že ano. Když jste žil v systému, který byl na doživotí, což se týkalo let 1977, 1978. Jen 

blázni nebo snílci mohli doufat, že se cosi změní - tak v takové situaci jste se samozřejmě snažil vnitřní 

i vnější svobodu nalézt. Asi jste si stanovil hranice, kam již nepůjdete. To znamená, že jste se ukryl 

v ulitě, kde jste mohl být částečně svobodný, ale byla to svoboda omezující. Netvrdím, že jste se 

v tom nemohl zabydlet. To rozhodně ano.  

MS: U nás je svoboda čímsi samozřejmým?  

JS: Není. Zkuste si udělat anketu na ulici, co si lidé myslí pod pojmem svoboda. Asi se nic nedozvíte.  

MS: Pokud nějaké odpovědi budou, tak budou i protichůdné.  

JS: Buď člověk zbystří pozornost a řekne nějaké „moudro“, nebo řekne, že o tom nepřemýšlí, nebo 

mu to nechybí.  

… Svoboda a ekonomický systém …  

JS: Dnes jsme ve svobodě omezováni ekonomickým systémem, který je celosvětový, před kterým 

není úniku, z čehož někteří lidé vyvozují, že to je stejné jako tehdy. Tvrdím, že ne, že globalizační 

systém u nás nikoho neusmrcuje, nikoho nezavírá, nikomu nebrání se vyjádřit. Koneckonců nikomu 

nebrání být svobodnější za cenu materiálních obětí. Když dnes budete žít skromněji, budete 

svobodnější.  

MS: Tohoto fenoménu jsme se dotkli v diskusi o demokracii. Usilujeme být svobodni, usilujeme užívat 

svých schopností, ale v některých případech je to omezováno, pokud je člověk v „okovech“ 

hospodářského systému, v rámci něhož dochází k odcizení. Někteří lidé nemají na výběr.  

JS: Ano, ona možnost svobody bohužel neplatí pro každého, a to je velmi špatně.   
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MS: Také jsme se dotkli spravedlnosti. Usilujme o to, aby každému bylo měřeno stejně. Máme 

usilovat, aby justiční systém fungoval, abychom byli právním státem, aby lidé dosáhli hodnoty, která 

umožňuje fungování společnosti. Bez spravedlnosti se společnost také rozpadá.  

JS: V jistém ohledu spravedlnost v našem světě neexistuje. Pouze se k ní můžete přibližovat. Je však 

zjevné, že bez úsilí o spravedlnost společnost dovedete ke kolapsu.  

MS: Nebyl v minulých dvaceti let kladen důraz na materiální hodnoty? Peníze jsou těmi důležitými 

věcmi.  

… Kultura …  

JS: Kdybych měl něco konkrétního vypíchnout, tak jsme podcenili roli kultury. Z mého pohledu 

dáváme málo peněz na kulturu. Člověk, když se nemá čím okysličovat, když si nezajde do divadla, 

když si neposlechne muziku, když sám nemá možnost kulturu amatérsky vytvářet, tak duševně 

churaví, nemá se čím občerstvovat.  

MS: Myslíte si, že před rokem 1989 zde byla péče o kulturu?  

JS: Je to paradox, ale před rokem 1989 v některých oblastech kultura byla zabezpečena. Je to vidět na 

muzikantech. Tehdy se člen filharmonie mohl slušně uživit. Tehdy hudební skladatelé dostávali 

stipendia. Ideologický tlak tam byl. Filmaři, když měli něco slušného natočit, tak na tom byli skutečně 

lépe než dnes, ale platí to samozřejmě hlavně pro 60. léta. Nyní platí nový zákon o kinematografii, 

který by to měl změnit. V některých oblastech bych byl optimistou, ovšem tážete-li se na chyby 

posledních dvaceti let, tak například privatizace Barrandova byl podle mého názoru kulturní zločin. 

Scénáristé jako Vladimír Körner, kteří drželi laťku co nejvýše, dostali ze dne na den „padáka“ 

s argumentem, že si film na sebe musí vydělat a že na tyto lidi peníze nejsou. To nemohu skousnout.   

MS: I dobré věci se bořily.  

JS: To je pozdní revolucionářství. Jednoduše s vaničkou vyléváte i dítě.  

MS: Takových případů je zde více.  

… Vnímání minulosti …  

MS: Ještě bych se zeptal, na otázku vnímání minulosti. Říkal jste, že komunistická strana, která zde 

byla, měla být zakázána.  

JS: Spíše měla být donucena se přejmenovat. Měla se například jmenovat strana demokratického 

socialismu jako ve východním Německu.  

MS: O čem toto svědčí?  

JS: Je to znak naší nedůslednosti. Když máte zákon o protiprávnosti komunistického režimu a zároveň 

je v Parlamentu komunistická strana, jak toto vysvětlíte cizinci? Je to příklad Kocourkova.  

MS: Od té doby uplynula doba jedné generace.  

JS: V okamžiku přijetí zákona měla být komunistická strana zkrátka přejmenována.  
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MS: Myslíte si, že „hladké“ zacházení bylo jeden z důvodu, že došlo k tak hladkému předání moci?  

JS: Mysleli jsme si, že komunisté vymřou, ale nestalo se tak. Poté byste nemusel čelit protestům 

studentů, kteří nechtějí tehdejšího bachaře jako krajského zastupitele pro školství. Ten člověk by tam 

seděl, ale seděl by tam pod jinou značkou. Někdo řekne, že to není důležité, ale pro mě by to asi 

důležité bylo. Na druhou stranu - komunistický styl myšlení se přestěhoval do ODS i ČSSD promptně a 

rychle.  

MS: Říkáte, že je to činnost pragmatiků?  

JS: Pragmatičtí straníci přešli do Občanské demokratické strany a sociální demokracie. Tomu se však 

nedá zabránit a ani není potřeba tomu bránit. Pouze se o tom musí vědět. Omezenost myšlení, která 

spočívá v ideologické „zapouzdřenosti“, o které jsme se bavili, není samozřejmě omezená na 

komunistickou stranu. Někdy se vám pak stane, že například v televizní diskusi zástupce KSČM hovoří 

rozumněji než zástupce ODS. To pak nevíte, zdali jste blázen, či kde jste to octnul. Přesto 

komunistická strana je nevolitelná, aspoň pro mě. Už jen proto, že se jmenuje, jak se jmenovala 

tamta strana.  

MS: Díky tomu je označována za antisystémovou.  

JS: Ano, ale zase na půl. Částečně se s ní spolupracuje, když se to ostatním stranám hodí. A zvykli 

jsme si na to.   

MS: Dobrá, jak vnímáte diskusi o minulosti? Máme zde úřad, který se totalitní minulostí má zabývat.  

JS: Úřad je problematický. Oddělme personální stránku. Vedení ústavu například za Pavla Žáčka bylo 

problematické, z důvodů, které tu nebudu rozebírat, to je na delší diskusi. Druhý důvod je - a to je 

systémová věc - že ústav měl kontinuálně zkoumat léta 1938 – 1989 i s tím tříletým obdobím. To 

proto, že to byla „polodemkracie“. Obecně proti úřadu nic nemám.  

MS: Politoložka Vladimíra Dvořáková se sama táže, proč musíme mít na výklad dějin tento druh 

úřadu.  

JS: To proto, že klasičtí historici se ukázali jako příliš laxní. Nastoupili k tématu až po vzniku Ústavu 

pro studium totalitních režimů. Za druhé - u nás musíme mít na vše zákon, paragraf, ústav …  

MS: … a razítko.  

JS: Proč nevytvořit ústav, když můžete …  

MS: … a někdo si tím rozšíří svou moc.     

JS: Když je zde úřad, tak ať funguje neideologicky a ať nejsou snahy jej z ideologických důvodů zrušit.  

MS: Je „ovládán“ politiky? 

JS: Ano, politici nominují do jeho správy jisté osobnosti. To máte jako s mediálními radami. Když 

nominují pouze politici, tak je to špatně. Kdyby osobnosti jmenovali všichni ostatní krom politiků, 

také by to asi byl problém. Ta instituce by měla být badatelská a produkovat publikace, filmy, knihy, 

výstavy, digitalizovat a maximálně zpřístupnit archivy. Fakta pak často budou mluvit sama za sebe.  
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MS: Někdo však potřebuje, aby mu fakta někdo interpretoval.  

JS: To již je věc lidská. Když máte ústav, kde fungují liberální lidi, nechají své podřízené v klidu bádat, 

tak pak máte i patřičně kvalitní výstupy. Mělo by se usilovat o to, aby v instituci nevládly intriky, aby 

tam nevládlo prostředí strachu. Poté by výsledky vypadaly daleko lépe.  

MS: Je minulost reflektována médii? Sám jste připravil tematické pořady.   

JS: Myslím si, že za posledních deset let se to velmi rozšířilo a zlepšilo. Kdo chce, tak má informací 

dostatek.  

MS: Ano, existuje Paměť národa. 

JS: I Česká televize počet historických pořadů zintenzivnila. Dělá je daleko lépe. Je to nesrovnatelné 

s dobou před deseti patnácti lety.  

MS: Můžeme to vnímat jako způsob, jak dobu, zlomové události připomenout mladé generaci, ale 

nejen jí.   

JS: Děti tomu musíte učit ve školách.  

MS: Pouhá výuka nestačí.  

JS: Samozřejmě, že ne.  

… Omyl …  

MS: Ještě bych se zeptal, jaký velký omyl novodobé demokratické minulosti se podle vás stal? Co se 

podle vás stalo?  

JS: Omyl?  

MS: Zmínil jste právní stát. Díky tomu došlo k nedopatření při budování hospodářského řádu.  

JS: Nevím, zdali jde přímo o omyl, ale přijde mi škoda, že se prošustrovala dobrá vůle, která zde na 

počátku devadesátých let byla.  

MS: Důvěra v nový režim.  

JS: Přestože lidé nevěděli, kam to bude směřovat, tak zde byla ochota k obětem. Ty však jsou od nás 

vyžadovány nyní, kdy jsme si dávno řekli: „Proboha, to jsme už měli mít za sebou.“ Na druhou stranu 

- to zase souvisí s celosvětovým vývojem. Osobně si myslím, že přes tu mizérii, která zde je, si žijeme 

dobře. Možná by pomohlo, kdyby zde byly stabilnější vlády, aby vládla jednou levice, jednou pravice, 

nebyly pořád na spadnutí předčasné volby. Sám osciluji mezi naprostou naštvaností a relativní 

spokojeností. Nemůžeme to plně zobecnit. Dokladem je třeba současná vláda, v rámci níž některé 

ministry považuji za vynikající, a některé za naprostou katastrofu. Obávám se, že takto to bude vždy.  

MS: Dobrá, to bylo ohlédnutí za minulostí, ale co Česká republika a její integrace do západních 

struktur a globalizovaného světa?  

JS: Je nutné Evropu kriticky spoluvytvářet, a ne se vůči ní stavět na zadní.  
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MS: Opět v tomto přístupu můžeme vidět české kverulantství?  

JS: Je dobré mít nápady, ale ještě lepší je poradit se o nich se sousedy a dát hlavy dohromady.  

MS: Nehrát si na premianty. Děkuji vám za vaše postoje.         

 


