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Dialog o transformaci s Jiřím Pecharem1,2: 

MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Jaká očekávání jste do něj vkládal a jak se případně naplnila?  

JP: Konec doby, kdy skoro každé veřejné slovo bylo lží. O tom, jak se věci budou nadále vyvíjet, jsem 

sice neměl tolik iluzí jako mnoho jiných, ale přece jen jsem si myslel, že něco z toho pocitu 

celospolečenské solidarity, který charakterizoval rok 1989, se udrží trochu déle.    

… Identita …  

MS: Vaším polem zájmu je problém identity, v minulém režimu byly pro uchování osobní identity 

ztížené podmínky.  

JP: Ano, identita hraje proto třeba v myšlení Václava Havla důležitou roli. Dobře chápu, co s tímto 

pojmem spojoval, ale zároveň celou tuto problematiku vidím jako trochu složitější.  V knize, v níž 

jsem se pojmem identity zabýval, vycházím zejména z analýz Hannah Arendtové, podle níž o identitě 

lze mluvit jedině v souvislosti s jednáním, kterým se obracíme k druhým, přičemž za to, jakým 

způsobem se prezentujeme, přejímáme zároveň zodpovědnost. Přenášet tento pojem i do sféry, kde 

nejde o jednání ve vztahu k druhým, Arendtová odmítá, a s tímto stanoviskem se i já ztotožňuji.  

MS: … nejde tedy o to, jak vnímám sám sebe…  

JP: Když jste sám, tak nejste nikdy jeden. Tam je vždy mnohost, tam je vnitřní dialog mezi různými 

stanovisky. A to, že ani umělec není v aktu své tvorby identickým já, zdůraznil kdysi už John Keats, 

když prohlašoval, že básník se vyznačuje právě tím, že „nemá identitu“. Identita má smysl jedině ve 

způsobu, jakým se vřazujete do společnosti, jakým se prezentujete ostatním, a jde právě o to, abyste 

se prezentoval svobodným způsobem. A to je ovšem možné jen uvnitř pluralitní společnosti. To, co 

říkám, není tedy nijak v rozporu s tím, co o identitě říká Havel, ale přece jen pojem identity vymezuji 

jinak.  

MS: Skutečně člověk nemá identitu, když žije sám, bez přítomnosti lidí, vzdálen civilizaci … Ale jde o to, 

že člověk usiluje o kontinuitu svého bytí … 

JP: Nejde o to, že by člověk musel žít „vzdálen civilizaci“ – to, co říkám, se týká třeba situace, kdy 

člověk o samotě přemýšlí nebo kdy o samotě něco tvoří. Arendtová kritizuje „módní hledání identity“ 

a říká, že moderní krize identity by mohla být vyřešena jen tím, že člověk nebude nikdy sám a nebude 

nikdy v pokušení myslet. 

… Deformace a komunistický režim …  

MS: Pro správné pochopení nedávné minulosti i tématu identity bych položil zdánlivě prostou otázku, 

jak vnímáte minulý režim a realizovatelnost ideologie komunismu v obecné rovině? 

                                                           
1
 Jiří Pechar *1929, český filozof, překladatel, vysokoškolský pedagog, spolupracovník s disentem, z tvorby: Být 

sám sebou (1995), Nad knihami a rukopisy (1996), Dvacáté století v zrcadle literatury (1999), Interpretace a 
analýza literárního díla (2002), Problémy fenomenologie (2007), Život na hraně (2009) - biografická kniha, 
Upilované mříže (2011), Člověk a pravda (2011), Literatura v průsečíku otázek (2012), Slovo v samotě (2012), 
Otázky Nietschova myšlení (2013), Lacan a Freud (2013).      
2
 Dialog byl nahrán ve středu 20. dubna 2011 odpoledne v prostorách knihovny Filosofického ústavu Jilská 1, 

Praha 1, Staré Město. 
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JP: Odpověď je dána už tím, že jsem samotné nastolení komunistického režimu v roce 1948 vnímal 

jako popření toho, co komunistická strana při svém nástupu do poválečné vlády proklamovala, a tedy 

jako podvod. Pokud jde o ideologii komunismu, myslím, že její nerealizovatelnost mohla být zřejmá 

už někdy na počátku 20. století. Leninovi se ovšem podařilo vyvolat po této stránce určité iluze, jež 

bohužel ovlivnily i později řadu těch západních intelektuálů, kteří neměli představu o skutečném 

fungování sovětského režimu.    

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

liberální demokracie? 

JP: Komunistická utopie nepotřebovala být vyvracena teprve tím, co se událo v roce 1989. Obnovení 

demokracie znamená ovšem otevření řady otázek, a obávám se proto, že sama formule „vítězství 

liberální demokracie“ by mohla také někdy nutnost jejich kladení zastírat.   

MS: Jak podle vás identitu člověka deformoval minulý režim? Je zřejmé, že zde byli lidé, kteří byli 

ochotni postavit se proti němu. To byli během normalizace například chartisté.  

JP: Právě proto jsem napsal knihu Život na hraně, v níž jsem chtěl tak trochu popsat situaci, jak jsem ji 

skutečně ze svého úhlu poznal. Představy o té době bývají hodně zkreslené. To proto, že to jednak 

bylo potom trochu mytizováno a na druhé straně je to neskutečným způsobem banalizováno: jde mi 

dost na nervy, když se třeba v televizi mluví hlavně o tom, jak „za totáče“ nebyly k dostání banány a 

elegantnější oblečení.   Moje zkušenosti byly dány i tím, že jsem v normalizačním období chodil každý 

týden do Slavie ke „Kolářovu stolu“, kde se scházeli spisovatelé, kteří podepsali Chartu 77. Sám jsem 

k signatářům nepatřil, ale to nevyplynulo z mého rozhodnutí: ve chvíli, kdy se Charta připravovala, 

jsem přišel do Slavie a Václav Černý se na mne hned obrátil s otázkou: Tak co, už jste podepsal? 

Nevěděl jsem v té chvíli ještě, o co vlastně jde. Ale seděl tam tehdy Kolář, Vladislav a, Hiršal a všichni 

tři prohlásili, že podepisovat nemám, že by to byla škoda, když mi nechávají publikovat aspoň 

překlady. Přitom jsem ovšem vlastní knížky dával do Vaculíkovy edice Petlice, a „vycházely“ tam 

s mým jménem. Nic vlastního jsem až do poloviny osmdesátých let vydat nemohl, ale publikaci mých 

překladů nezakázali. Předpokládám, že o tom rozhovoru ve Slavii StB věděla (bylo dost 

pravděpodobné, že ten stůl odposlouchávali), a když jsem pak byl dvakrát u výslechu, chovali se ke 

mně v podstatě slušně: zřejmě mě nechtěli svým chováním přimět k tomu, abych to podepsal 

dodatečně, jako to udělal třeba Gruša. Jeho podpis Charty sice Vaculík na poslední chvíli vyřadil, 

protože pokládal za užitečnější jeho spoluúčast na vydávání edice Petlice, ale podepsal to přece jen 

dodatečně, když ho pak nakrátko zavřeli. To období jsem tedy prožíval z  úhlu člověka, který neměl 

přímé potíže, a zároveň jsem měl informace od těch, kdo byli s režimem v otevřeném konfliktu a 

s nimiž jsem se pravidelně stýkal (o tom, jak proběhl můj výslech na Stb jsem samozřejmě vždycky 

hned ve Slavii podrobně poreferoval).  A mohl jsem vidět, že přes všechny potíže, s nimiž se museli 

moji přátelé z řad chartistů potýkat, byl jejich život v podstatě šťastnější a radostnější než život těch, 

kdo se režimu přizpůsobovali.  

MS: Jinými slovy, tito lidé byli svobodní v nesvobodném státě.  

JP: Jistě. Například jsem byl navštívit Petra Kabeše, jenž tehdy dělal nočního hlídače. Měl vytopenou a 

dobře osvětlenou místnost v jakémsi dřevěném baráku, a tam musel strávit noc, ale měl k tomu pak i 

nějak odpovídající volno. Pro intelektuála to bylo rozhodně daleko lepší než pracovat třeba v nějakém 

akademickém ústavu a zabývat se tam vyloženými pitomostmi.  
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MS: Lidé, kteří o identitu bojovali, chtěli si ji udržet a neztratit tvář, měli ovšem malý příjem …  

JP: Ano, bezpochyby. Měli takzvaně podřadné zaměstnání …  

MS: Nemohli jezdit do ciziny, byli režimem diskriminováni … Ale místo toho měli čas pro studium a 

rozvíjení sebe sama, měli kolem sebe lidi utvářející prostor, díky němuž mohli duchovně žít.  

JP: Jistě. Horší to bylo na venkově či v nějakém maloměstě. Tam se dostat do konfliktu s režimem, 

znamenalo určité deklasování: lidé se od takového člověka odtáhli, aby neměli potíže. Ale v Praze se 

intelektuálové, kteří byli signatáři Charty, navzájem stýkali, a když někdo z nich měl třeba narozeniny, 

sešlo často se při tom několik desítek lidí.  

MS: Existovala zde solidarita, pocit nutnosti držet pospolu. Dá se říci, že minulý režim intelektuály 

tlačil k tomu, aby se scházeli, podporovali se ve svém přesvědčení.  

JP: Ano, a dnes se do značné míry ztratila ta bezprostřednost vztahů založených na vzájemné 

solidaritě. Lidé, kteří tímto způsobem žili, kteří psali pro samizdat, se cítili spjati vztahem zcela 

nekonvenčním. To dnes někdy dost chybí.  

MS: Nezáleželo na tom, jestli člověk je přitom jiného ideového přesvědčení.  

JP: Rozpory v přesvědčení neměly valný praktický důsledek. Vím třeba – i když jsem ho osobně neznal 

- že Václav Benda sympatizoval s Pinochetem. Pokud na to myslím ex post, tak je to pro mě naprosto 

nepřijatelné, ale tehdy to samozřejmě žádné praktické důsledky nemělo. Ano, byly všelijaké rozdíly. 

Ty však nehrály v dané době žádnou roli.  

MS: Nebylo to něco, co by ty lidi rozdělovalo, protože měli důležitější pojítka.  

JP: Dá se to tak říci. Vím, že lidé, kteří zažili atmosféru vzájemné solidarity, tak na to často nostalgicky 

vzpomínají, protože jim chybí …  

MS: … porozumění, chybí ochota strávit s člověkem čas. Lidé jsou dnes rozptýleni v rámci své aktivity. 

Je zřejmé, že „deklasovaní“ lidé se mohli v minulosti věnovat své intelektuální činnosti, což bylo 

důležitým sociálním pojítkem a také útěchou pro duši. Nyní když povýšili, zařadili se do běžných 

veřejných politických struktur.  

… Obecná identita …  

MS: Hovořil jste o osobním životě, zastavme se u obecné a již položené otázky, u nabourávání osobní 

identity minulým režimem … Člověk musel například chodit na vynucená shromáždění.  

JP: Ale většinou ten tlak nebyl zas tak silný, jak si lidé někdy představují. Něco o tom jsem uvedl i v té 

své memoárové knížečce. Bydlel jsem tehdy v družstevním domě (dnes je ten byt v mém vlastnictví) a 

obrátili se na mne, abych dělal domovního důvěrníka. To znamenalo svolat občas nějakou schůzi, na 

které se něco mělo „projednat“. Dělal jsem to tak, že jsem na vývěsku dal ceduli, že bude schůze toho 

a toho dne a že nebude trvat déle než čtvrt hodiny, a skutečně jsem tu dobu vždycky dodržel. 

Jednoho dne se na mě obrátili s tím, že se mají lidé vyzvat, aby vyvěšovali praporky o státních 

svátcích (se státním praporkem samozřejmě i praporek rudý). A že kdo ten praporek nemá, tak ho 

pro něj družstvo koupí. Svolal jsem schůzi a tam jsem lidem řekl: „Podívejte se, většina z nás praporky 

nemá, jelikož jsme je v roce 1968 rozlámali a zahodili. Neostýchejte se, napište se do seznamu, že 
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praporky nemáte. Vyvěsil jsem lejstro, kde se měl podepsat každý, kdo praporky nemá, a podepsal 

jsem se jako první. No a podpisů bylo tolik, že se družstvo rozhodlo, že bude levnější, když obstarají 

dva velké prapory, které budou u vchodu. Pro jistotu pak ovšem vybrali jiného domovního důvěrníka, 

u kterého nebylo riziko, že způsobí nějaké potíže. Nepřizpůsobit se režimu často nebylo tak riskantní, 

jak si lidé mysleli ….“  

MS: Člověk také mohl uniknout a zvolit si exil.  

JP: To je jiná věc. Ta možnost zde byla: zatímco normální člověk emigrovat nemohl, opozičních 

intelektuálů se chtěli zbavit a k emigraci je někdy hleděli donutit. Já jsem byl tehdy přesvědčen, že je 

třeba zde zůstat. Dnes - ex post - bych to tak jednoznačně neviděl. Tehdy jsem byl toho názoru, že má 

cenu tady vytrvat.  

MS: To proto, aby národ intelektuálně „nevykrvácel“?  

JP: Říkáte to příliš bombasticky, ale budiž. Zkrátka jsem si myslel, že to má nějaký smysl, abychom byli 

zde a čelili situaci.   

MS: Pokud bychom měli toto téma shrnout, tak během minulosti režim člověka nenutil přímo. Kdo 

chtěl, nepřizpůsobil se. Je zřejmé, že většina lidí byla ochotna se skrčit …  

JP: Jistě, vždyť také ten režim fungoval tak, že kdo chtěl na tom být materiálně dobře, musel být 

s režimem zadobře. Mohl si pak dovolit i trochu krást: k největším příjmům přicházeli přece třeba 

zelináři, řezníci, vedoucí restaurací, a byl to příjem nelegální, ale pokud s nimi režim neměl žádné 

potíže, toleroval to. Z těchto lidí se někdy rekrutovali i příští kapitalisté.  

MS: Proto Havel také zmiňuje ve své eseji Moc bezmocných onoho zelináře.  

JP: To v té době bylo typické. Režim totiž toleroval, že se kradlo, že se nedodržovaly předpisy a že 

díky tomu lidé přišli k větším příjmům. To právě zajišťovalo, že s nimi nebudou žádné potíže.  

MS: Dobrá, otázka autentické identity a ne-identity v kontextu minulého režimu je rozhodnutí 

většinou soukromé … Není to tak, že by člověk byl někam tlačen. Je to vždy přitakáním. Závisí to na 

hodnotové škále člověka.  

JP: Dá se to tak říci, ale s připomínkou, jakou jsem zmínil hned na začátku: že identita má smysl pouze 

ve vztahu k druhým lidem, ke společnosti.  

… 1989 a Demokracie …  

MS: Nejprve bych začal obecnou otázkou. Co dle vás znamenalo budování demokracie v kontextu 

čtyřicetileté zátěže totality? 

JP: Dost obtížný proces, jehož obtíže stále ještě svým způsobem přetrvávají.  

MS: V osobním životě se vám otevřela možnost, vrátit se do akademického prostředí.   

JP: Ani se nedá dost dobře mluvit o návratu. Po vysoké škole jsem sice byl čtyři roky zaměstnán 

v nakladatelství Akademie věd, ale v roce 1958 jsem musel po prověrkách odejít. Zaměstnán jsem 

tedy byl pouze čtyři roky, a to jako mladý hoch, a dělal jsem tam tehdy jakousi položurnalistickou 
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práci: vyráběl jsem časopis, který byl napůl propagační a napůl popularizační; v podstatě jsem ho sám 

i psal, vyplňoval jsem ho charakteristikami vydaných knih a svými reportážemi z akademických 

pracovišť (volil jsem přitom ta, která se zabývala přírodními vědami). Jinak jsem pak celou dobu 

vlastně prožil jako předkladatel z povolání. Dělal jsem věci, které jsem mohl pokládat za užitečné: 

jakmile jsem se již trochu zavedl, mohl jsem si do jisté míry vybrat, co budu překládat. Vlastně vybrat 

si z toho, co bylo „na skladě“, protože v nakladatelství měli plán na několik let a člověk měl jistou 

možnost volby jen z toho, co bylo v plánu. Pochopitelně, když jsem si vybíral nesnadné věci, tak to 

bylo materiálně nevýhodné, jelikož překlad knih, jaké mě zajímaly, zabral pochopitelně víc času než 

třeba překlad detektivky. Přeložil jsem právě i tři Simenonovy detektivky, a i když jsem tu práci nijak 

neodbyl, byl jsem přece s to zvládnout to během několika týdnů, kdežto když jsem překládal třeba 

Lévi-Strausse nebo Prousta, tak to pochopitelně stálo podstatně víc času a rozdíl mezi honoráři 

přitom nebyl velký. A tak jsem byl takovou volbou překládaných knih materiálně znevýhodněn, ale na 

nutné živobytí jsem si nakonec vydělal. V zásadě jsem byl tedy se svou situací spokojen.  

MS: Po roce 1989 působíte ve Filozofickém ústavu AV ČR.  

JP: I když jsem v něm před rokem 1989 nepracoval, byl jsem nicméně až do prověrek v roce 1958 

v nakladatelství Akademie, a díky tomu mi uznali i léta zaměstnání, protože ještě v průběhu roku 

1968 jsem dostal od Akademie omluvný dopis kvůli tomu propuštění na základě politické prověrky. 

To, že jsem se přestal živit překlady a že jsem měl normální plat, mělo určité výhody:  překlady se lze 

sice i dnes uživit, ale po roce 1989 byly problémy s tím, že některá nakladatelství nedodržovala 

smlouvy, a po patřičnou dobu nebylo tedy spolehnutí na to, že nakladatel peníze včas vyplatí. 

Myslím, že dnes už se to snad změnilo.  

MS: Téma osobní bych nyní opustil. Jak vnímáte pozitivní rozpomínání na minulost? Není to výraz 

ztráty paměti vůči hrůzám režimu, který je páchal? Není to také výraz toho, že mnozí z nás nemají 

zájem žít ve svobodě a potřebuji péči a jistoty? 

JP: Tady je ovšem třeba rozlišovat mezi těmi, kdo mají představu o tom, co se dálo v padesátých 

letech, a mezi těmi, kdo si pamatují jen na osobní výhody, které pro ně byly spjaty s režimem 

normalizačního období. U těch prvních jde samozřejmě o jistou mravní tupost. Pokud ovšem jde o 

lidi, kterým se za normalizace vedlo lépe než dnes, byli to většinou lidé, kteří neměli nějaké velké 

kulturní potřeby: a musíme bohužel počítat s tím, že pro ty, kterým tehdejší kulturní marasmus 

nevadil, mohly někdy tehdejší životní podmínky být výhodnější, než s jakými se musí vyrovnávat dnes. 

A pokud jde o ty, kdo jsou třeba postiženi ztrátou zaměstnání, netroufal bych si způsob, jakým o 

společenské situaci uvažují, nějak hodnotit.    

… Slova …  

MS: Obraťme list. Vy pracujete hlavně se slovy a bez nich si těžko můžeme představit společenské 

procesy, tedy i změny v naší republice, konkrétně v letech 1989 a později. Slova rozhýbávají 

společenské procesy. Slova jsou pro nás ve většině tím, co slouží poznání. Dík nim člověk může svět 

zakoušet, vnímat. Setkal jsem se s tezí Jiřího Koláře, že slovo můžeme pokládat za nástroj zotročení … 

Dvacáté století toho bylo důkazem. Na druhé straně - o fenoménu slova uvažuje Václav Havel, jenž 

říká, že slovo je úkaz tajemný, mnohoznačný, ambivalentní, zrádný, … K čemu byste se přiklonil?  



 
 

8 
 

JP: Názor Jiřího Koláře, tak jak ho uvádíte, mi připadá jednostranný: pochopitelně, slovo je 

ambivalentní … Můžete lhát, a můžete říkat pravdu.  Kolář sám začal jako básník, a tedy prací se 

slovy, ale pak se obrátil k experimentům s dávnými jihoamerickými způsoby záznamů a nakonec 

k výtvarné tvorbě. Měl jsem ho rád a vážil jsem si ho, i když jsem s ním někdy nesouhlasil: myslím 

ostatně, že i když si potrpěl na to, pronášet svá stanoviska s velkou rezolutností, byl schopen 

respektovat i názory těch, kdo s ním v něčem nesouhlasili.  

MS: Šíře slov, jejich užití závisí na vzdělání, stavu mysli, na kulturních dispozicích, takže tím je pak 

dána i případná ambivalentnost jejich fungování.    

JP: Pravda je, že význam toho, co řeknete nebo napíšete, záleží také na tom, jak slova budou chápána 

posluchačem nebo čtenářem. Když píši, jde mi o to, abych neříkal něco nepřesného, nesprávného, 

falešného. Ale počítám s tím, že nebude příliš mnoho lidí, kteří postřehnou všechen význam, který 

jsem do textu vkládal.     

… Kniha a rozumění …  

MS: Dá se říci, že člověk své postoje píše pouze pro určitou skupinu …? 

JP: Takhle bych to zrovna neformuloval, ale je pravda, že když píšete, tak musíte mít představu 

jakéhosi ideálního čtenáře. A to, i když víte, že ideální čtenář vlastně neexistuje. 

MS: Kniha si ovšem musí pak najít také své konkrétní čtenáře.  

JP: Je dobře, že dnes padla omezení vydavatelských aktivit, takže dnešní knižní trh je hodně bohatý. 

Důsledkem ovšem je, že kniha si cestu k čtenáři hledá obtížněji. Nedávno jsem se díval do výtisku 

svého překladu knihy Levi-Strausse Smutné tropy. Úplně jsem žasl, když jsem se tam dočetl, že kniha 

vyšla při prvním vydání v nákladu 80 tisíc. Dovedete si představit, že by dnes kniha tohoto typu vyšla 

v nákladu 80 tisíc? U naprosté většiny vydávaných knih jde dneska jen o zlomek někdejšího počtu 

výtisků.  

MS: To je však stav na konkrétním knižním trhu a trochu jsme odbočili od tématu. Má původní otázka 

byla, jak jste vnímal význam slov ve společenské praxi. Jazyk v komunismu plný falše, nepřesností, 

nesprávností, byť lidé hovořili o opaku. Nebyla tam ochota k pravdě. Jak jste toto reflektoval?   

JP: Ještě bych dokončil svoji myšlenku. Dnes máte knižní trh téměř přehlcený. Vše, co má naději na 

to, že se to prodá, se vydá. A pokud jde třeba o filozofickou literaturu – zmíním to, čím jsem se 

v posledních letech zabýval - není proto dnes už problémem jen samotná dostupnost jistých 

filozofických děl pro českého čtenáře. Problém je ten, aby to lidé nejen četli, ale také to četli 

odpovídajícím způsobem. Zde je nutný akcent na způsob čtení, tam je hlavní problém.  

MS: Poukazujete na fakt, že důležité je, co nám v našich myslích a srdcích zůstane.  

JP: Překladatelská zkušenost je užitečná i tím, že člověka cvičí v jistém způsobu četby. Překladatelský 

talent spočívá jednak v tom, že dobře disponujete prostředky vlastního jazyka, ale překladatel musí 

mít také vyvinutý smysl pro vnitro-textové vztahy. To je velmi důležité, protože bez tohoto smyslu 

bude nevyhnutelně překládat špatně, což se taky v oblasti filozofické a esejistické stává poměrně 

často.  
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MS: Těžké myšlenky jsou i obtížně přeložitelné, mohou nedokonalým překladem ztratit svůj pravý 

smysl.  

JP: Říkáte obtížně přeložitelné. To jistě, ale zde jde o to, aby sám překladatel danému textu plně 

porozuměl. To znamená, aby byl schopný registrovat všechny vnitro-textové vztahy, jak věty spolu …  

MS: … souvisí, …  

JP: … jak se doplňují. Překladatelská zkušenost vám proto tříbí myšlení. Myslím, že právě patřičný 

způsob četby je při překladu nezbytný, má-li vzniknout dobrý překlad. A stále méně lidí je schopno si 

jej vypěstovat. Čte se povrchně. Lidé si knihu koupí, prolistují a vloží do knihovny. Ve filozofické 

oblasti – zůstanu-li u svého příkladu - je třeba, aby si člověk zvolil určité knihy, které bude dokonce 

číst opakovaně a jejichž myšlenky bude znovu a znovu promýšlet. Vedle toho jsou ovšem i knihy, 

které člověk čte v podstatě kvůli informaci, a to je ovšem jiný způsob četby. Ale základ by měly tvořit 

knihy, které musíte číst opravdu opakovaně, vracet se k nim a snažit se vidět nové a nové souvislosti. 

To ovšem dělá málokdo.    

MS: Povrchně se čte, povrchně se žije, a proto jsme tam, kde jsme. Dá se tedy říci, že v minulosti se 

četlo lépe? Že minulá doba nebyla tak povrchní …  

JP: To bych zase neidealizoval, protože třeba samizdatově šířenou knihu měli lidé často půjčenu jen 

na den, a museli to rychle přečíst.  

MS: To, co říkáte, znamená v podstatě, že člověk by se měl naučit číst mezi řádky, a to v dobrém slova 

smyslu. Dřívější doba k tomu vedla. Už když člověk otevřel noviny! 

JP: Je zajímavé, že používáte tohoto obratu, protože pod titulem Mezi řádky moji kolegové vydali 

k mým sedmdesátým narozeninám knihu, do které přispěli i někteří francouzští intelektuálové, 

s nimiž jsem se znal a někteří mí přátelé čeští, jako například Josef Hiršal, Ladislav Hejdánek, a jiní.  

MS: Je nutné se k věcem navracet. Jde o to, že lidé si také pod různými slovy představují různé 

skutečnosti.  

JP: To jistě. Víte, ono nejde o izolované slovo. Záleží na tom, do jakých kontextů se slovo vřazuje. Jak 

jsem řekl, pro překladatele je hodně důležité, aby měl smysl pro vnitro-textové vztahy. V době, kdy 

jsem já začal překládat, neexistoval ještě ani kvalitní francouzsko – český slovník, byl tu jedině slovník 

středního formátu; jediný velký slovník vznikl někdy na přelomu století, a bylo to naprosto zastaralé. 

Člověk tak musel pěstovat smysl pro vnitro-textové souvislosti, protože významové odstíny jsou dány 

právě kontextem, do kterého se dané slovo vřazuje. Pokud máte smysl pro kontext, jste někdy 

schopen chybějící slovníkové informace nahradit.  

MS: Když překládá Martin Hilský Shakespeara do českého jazyka, vlastně jej přebásňuje. 

JP: To je ovšem u krásné literatury umělecké úrovně běžné.  

… Ztráta smyslu …  

MS: Nechtěl jsem zabíhat do těchto oblastí, ale spíše jsem měl zájem slyšet, jak jste vnímal 

skutečnost, že minulý režim se slovem manipuloval. Jazyk byl plný falše a nebyla ochota k pravdě.  
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JP: Ani bych nehovořil o manipulaci. Slovo v režimním žargonu ztratilo jakýkoliv význam, vůbec se 

nedalo brát vážně. Někdy jsem se zamýšlel nad slaboduchostí tehdejší propagandy či veřejného 

vyjadřování. Na tom bylo znát, že jim vůbec nejde o to, lidi přesvědčovat. Byly to jen jakési signály: 

takto a takto se má hovořit, to a to se má říci, aby bylo jasno, že jste spolehlivý, že jste vůči režimu 

poslušný. To bylo vše. Slova neměla absolutně žádný smysl. To byl signál, že jste poslušný občan.      

MS: Jak si vysvětlujte, že režim, jenž používal lživý jazyk, vydržel vládnout dvě generace?  

JP: Zde je třeba říci, že režim v padesátých letech a režim v letech osmdesátých jsou dva odlišné 

režimy. V padesátých letech, při represích v stalinském stylu, šlo skutečně o krk. Nedávno jsem měl 

rozhovor v rozhlase a tam jsem v této souvislosti říkal, že podstata teroru je v náhodném určení 

skupin obyvatel, které budou postiženy. Teror v tomto smyslu existoval v období zhruba od roku 

1949 do Stalinovy smrti. Důležitý je přitom ten moment nevypočitatelné náhodnosti. To, jestli se 

někdo bál a počínal si nanejvýš opatrně, nemuselo být rozhodující, protože i neopatrný někdy onou 

dobou prošel bez pohromy. Zkrátka - to byla doba úplně jiná. Jiná jsou léta šedesátá, během nichž 

režim postupně připouštěl stále větší svobodu, až do roku 1968. Poté přišla doba normalizační, kdy už 

ovšem ani ti, kdo po roce 1948 s komunistickým režimem souhlasili, hlásaným „idejím“ nemohli 

opravdu věřit.  

MS: Slovo bylo nositelem revolučního, budovatelského nadšení …  

JP: Tomu po roce 1968 už nikdo doopravdy nevěřil. Režim se ani nesnažil, aby tomu bylo jinak.  

MS: Slova byla lživá, beze smyslu, ale přesto režim vydržel.  

JP: Jak by ne, když zde byly tanky. V roce 2011, vyšly Štrougalovy paměti, a ty jsou pro sledování 

tehdejší politiky faktograficky nesmírně zajímavé.  

MS: Zmiňujete člověka, jenž dlouhou dobu působil jako federální předseda vlády.  

JP: Jistě, a právě při četbě jeho pamětí jsem si ověřil to, co jsem už předtím tušil. Existovalo tu do jisté 

míry dvojvládí: byla tu skupina na ústředním výboru kolem Bilaka, která se starala o represi, a na 

druhé straně tu byla vláda, kterou nechali vyřizovat technokratické záležitosti. I ten Adamec se 

projevoval relativně slušně, a jak si vzpomínáte, Marián Čalfa se stal nakonec po převratu předsedou 

vlády. Komárek nedávno publikoval text, který popisuje, jak vznikal Prognostický ústav ČSAV, jehož 

založení prosazoval právě Štrougal. A v určité chvíli se zdálo, že to Moskva zarazí. Když o tom spolu 

hovořili a Komárek byl optimističtější, Štrougal mu na to prý řekl, že nezná ty „asiatské svině“. Tak 

tehdejší předseda federální vlády mluvil o kremelských mocipánech: pro něj to byli „asiatské svině“.  

MS: Vidíte, užívání privátního slovníku a slovníku, který byl oficiální, se velmi lišilo. Právě rok 1989 

otevřel možnost užívat pravdivých slov.  

JP: Ano, ale pak se to vyvinulo všelijak.  

MS: Vždyť člověk byl v minulosti nucen něco říkat doma, a něco jiného na veřejnosti.  

JP: Ano, dnes se lidé mohou bez obav vyjadřovat tak, jak skutečně myslí. Nicméně lidé, kteří jsou 

veřejně činní, těchto možností vyjadřovat své skutečné postoje příliš nevyužívají. Tam již vznikají 

mocenské vztahy …  
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MS: Jinými slovy říkáte, že se užívá diplomatické mluvy.        

 JP: Mluvit o diplomatické mluvě v české politice je eufemismus.  

… Slovo po roce 1989 … 

MS: Můžeme ale říci, že rok 1989 byl snad i snahou o nápravu slovníku.  

JP: Jistě. Po jistou dobu každý vyjadřoval to, co si skutečně myslil. Nehrálo zde roli mocenské 

postavení, tedy boj o prestiž a jiné. Je nutné podotknout, že ta doba netrvala příliš dlouho.  

MS: Dobrá, uveďte rok, kdy …  

JP: To se dá těžko říci.   

MS: Jsme v situaci, kdy se říká něco a jiné se myslí … Člověk, jemuž o něco jde, musí občas volit velmi 

jemný slovník.  

JP: To by mi tak nevadilo. Když jsme hovořili o vztahu k řeči, říkal jsem, že ledacos je vždy řečeno mezi 

řádky, a není ovšem vždy mnoho těch, kdo to mezi řádky skutečně vyčtou. S tím souvisí nakonec i 

nutnost užití diplomatického jazyka ve veřejném životě, který počítá s tím, že pochopení vyžaduje 

patřičný čas. To by mi tak nevadilo. Zde nejde o diplomatický jazyk. Dnes je v onom jazyce znát jen 

čirý primitivismus.   

MS: Dá se říci, že jazyk během času zhrubnul?  

JP: To ano. Podívejte se, diplomatický jazyk v dobrém slova smyslu znamená, že říkáte sice to, co si 

myslíte, ale říkáte to opatrným způsobem, aby smysl nešokoval, ale zůstal přitom v zásadě 

srozumitelný. To je diplomacie. Bez toho se asi veřejný život těžko obejde. Jsou šťastné chvíle, kdy 

najednou diplomatické ohledy přestanou hrát roli, ovšem jsou to jen krátká období. Jistá míra 

diplomatičnosti je nevyhnutelná. Cožpak dnes můžete hovořit o jazyku našich politiků, který užívají 

v rámci svého působení, jako o diplomatickém jazyku?  To nemá s diplomacií co dělat.  

MS: Dle vás se jazyk proměnil, zhrubnul, lze říci, že mnohá slova jsou vypouštěna jako pouťové 

balónky. Slovo má opět inflační charakter.  

JP: Ano, lze to tak říci.  

… Hodnoty a slovo …  

MS: Otočme stránku a přejděme na zdánlivě jiné téma. Revoluce, kterou jsme zažili, byla též nesena 

heslem „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Co pro vás ta slova znamenají?  Jak vnímáte 

v kontextu jazyka jejich sílu a aktuálnost? Komunisté se báli pravdy. Intenzivně rušili vysílání 

zahraničních médií. Vyvolala by dnes ona slova takovou vlnu? Přinesla by tolik tvořivé energie? Lidé 

museli hledat a přečíst skryté významy.  

JP: Jistě, podívejte se, jemnější odstín myšlenky můžete v podstatě vždy vyjádřit pouze mezi řádky. 

Těmi vzájemnými vztahy slov a vzájemnými vztahy vět. To jinak nejde. Po této stránce je zde jistá 

spojitost mezi psaním a mezi tím, co jste označil jako diplomatický jazyk. Taky se tam ledacos říká 

mezi řádky. Diplomatický jazyk bych jako tak problematický neviděl. Problém vidím v totální inflaci 
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jazyka. Za předchozího režimu byl jazyk pouze signálem, kterým občan vyjadřoval svou poslušnost 

vůči režimu. Nestaral se moc o to, co slova znamenají, musel je jenom použít a bylo zcela jedno, jestli 

tomu, co říká, věří. To od něj nikdo ani nevyžadoval …  

MS: Měl pouze deklarovat …  

JP: … hlavně dát najevo, že poslouchá. To bylo tehdy. Dnes, zvláště v politice, slova vyjadřují zase 

často pouze příslušnost k určité mocenské skupině. Je tu opět riziko, že se stanou pouze signálem, 

nikoliv podnětem k vzájemnému pochopení.  

MS: Ty patříš nalevo, ty napravo … Ale jaké myšlenky hlásáš? To nikoho nezajímá … Slova byla 

označením činů. 

 JP: Do jisté míry. Třeba podepsat Chartu 77 znamenalo specifický určitý čin. Říkám to, i když sám 

jsem ji nepodepsal, což byla ovšem v podstatě jen věc náhody. Byl bych ji podepsal, kdyby tam nebyli 

signatáři Charty, kteří usoudili, že podepsat nemám. Na výzvu Václava Černého bych to rozhodně 

podepsal, ale i on se přidal k jejich názoru.  

MS: Dnes jde zase o to, že se pouze mluví. Lidé vystoupí s určitým programem, ale když jsou zvoleni, 

už se o jeho uskutečňování moc nestarají.   

JP: Ano, slovo se stalo signálem, místo aby bylo výzvou k myšlení. V normalizačním období to bylo 

znakem, že jste „poslušným“ občanem, dnes je to signál sounáležitosti k mocenskému uskupení, … 

MS: … nebo k sociální skupině, že?  

JP: To už je něco jiného, protože přiřazení k sociální skupině je něco normálního. Sociální skupiny mají 

různé zájmy, a tím je ovlivněn i jejich postoj k věcem. Kdežto, mluvíme-li o jazyce politiků, jde tam 

skutečně o to, že jednotlivé slovo se státá signálem sounáležitosti k té a té straně nebo i k určité 

mocenské skupině uvnitř ní.  

MS: Hovoříme-li o hodnotách a slovech, tak bychom neměli opomenout důležitý dotaz. Podepsal 

byste slova, která v minulém století zmiňuje F. A. von Hayek, který je přebírá od Konfucia: „Když slova 

ztrácí svůj význam, člověk ztrácí svobodu …“ 

JP: Proč ne? Sice nemám ve zvyku podepisovat, co jsem sám nenapsal, ale pokud tím podepsáním 

míníte souhlas, tak naprosto ano.  

MS: Jde o to, že když jako obyčejný člověk nebo i jako člověk z veřejného prostoru něco deklarujete, 

tak pro budoucnost společnosti je žádoucí, aby slova nebyla čistě signalizačními znaky. 

JP: Jistě.  

MS: Nepřímo říkáte, že člověk používá slova, aniž by přemýšlel. To však naznačuje patřičný regres ve 

společenském vývoji. 

JP: Pochopitelně.  

MS: To nekončíme příliš optimisticky.  
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JP: Přiznám se, že příliš optimistický nejsem. Po roce 1989 jsem přeložil také Lyotardovy knihy o 

postmoderní situaci. Podotýkám, že Lyotard sám nepoužívá výrazu postmodernismus: mluví o 

postmoderní situaci, která je pro něj charakterizována tím, že to, co se označovalo jako filozofie dějin, 

ztratilo svoji věrohodnost. A měl jsem možnost s ním o knížce, kterou jsem překládal, v Paříži hovořit. 

Zmínil jsem přitom i jistý kompoziční efekt. Který se v ní uplatnil: nejdřív všechno vypadá hodně 

bezvýchodně, ale v závěru se přece jen vynoří nadějnější perspektiva. Řekl mi na to: „Jenomže právě 

ta se ukázala jako iluzorní …“ Zkrátka, toho optimismu zase tak mnoho není. Když se podíváte 

z odstupu, pak lidské dějiny ve svém souhrnu k optimismu příliš nevyzývají.  

MS: Ano lidské dějiny jsou svědectvím nahodilosti, ale zároveň i projevů lidské svobody ...   

JP: … také přehlídkou katastrof a hrůz.   

MS: Tak se zde po velké oklice dostáváme zase k Jiřímu Kolářovi, který tvrdí, že díky jazyku jsme snáze 

zotročeni. Co jsou tedy lidské dějiny? Nejsou etapami lidského zotročení, ale také - na druhou stranu - 

snahou vystupovat proti němu?  

JP: Ano, ale slovo může jak pomáhat k zotročení, tak i ke svobodě. Kolář v myšlence, kterou uvádíte, 

reflektuje pouze jeden aspekt. O tom, jak se slovo stává nástrojem zotročení člověka, opakovaně 

hovoří ve svých prózách i dramatech třeba i Peter Handke, ale k tomu, aby to řekl a aby se tomu 

pokoušel bránit, používá ovšem právě slov.        

MS: Tedy snad právě slovo umožňuje také, abychom byli svobodní.  

P.S.:  

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

 

JP: Pokud jde o kapitalismus, nijak, nejsem ani podnikatel, ani ekonom. Pokud jde o obnovu 

demokracie, tak jen v té míře jako každý, kdo poctivě odpracuje to, k čemu cítí nějaké schopnosti, a 

v těch nepříliš častých situacích, kdy se má svým hlasem podílet na rozhodování o politickém dění, se 

snaží počínat si zodpovědně.   

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

 

 JP: Kuponové privatizace jsem se sice zúčastnil, ale jen se zvědavostí, jak to bude probíhat. Obnova 

soukromého vlastnictví mi připadala jako nutnost, ale slova o velké příležitosti na mne působí trochu 

příliš bombasticky.  

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepřispělo rozdělení k 

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

společenství a také k opětovnému setkání zemí v Evropské unii?  

 

JP: Nevím, do jaké míry to vedlo k „eliminaci slovenského nacionalismu“, ale v každém případě se 

ukázalo, že to nakonec přispělo k zdravějším vztahům mezi Slováky a Čechy. Sám jsem se o tom při 

svých návštěvách Bratislavy přesvědčil. Možná ovšem, že právě na české straně dnes oproti minulosti 

bohužel ubývá znalosti toho, jak se dnes vyvíjí slovenská kultura.               
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Dialog o transformaci s Petrem Brodem3,4: 

MS: Vyšel bych z roku 1989 jakožto mezníku, kdy se počala psát československá také i česká 

novodobá historie. Co pro vás tento rok znamenal, jaké naděje jste do něj vkládal a případně jak se 

naděje naplnily?  

PB: Pro mě rok 1989 jako pro většinu lidí mé generace byl rokem přelomovým. Pro mě je na něm 

nejvýraznější skutečností, že skončil můj exil, byť má emigrace ještě ne. A to v tom smyslu, že 

politické důvody, proto abych se zdržoval v zahraničí, skončily tím, že se rozložil komunistický režim. 

V Československu nastaly demokratické pořádky, byť zřejmě nedokonalé. Je dobré říci, že rozlišuji 

mezi emigrací a exilem, jak to dělá mnoho lidí. Exil je jistým posláním, že je to pobyt mimo vlast, který 

také slouží jistému účelu. Má politické konotace. Je naplněn nějakou prací pro změnu poměrů v 

domovské zemi. Zatímco emigrace … 

MS: … má spíše hospodářské důvody, …     

PB: … i když to ve většině případů nemůžeme takto rozlišovat. V roce 1989 se to u mě začíná 

rozlišovat, jelikož sice zůstávám ještě nějako dobu v cizině či v tom smyslu, že mám těžiště života v 

cizině. Zároveň dochází k intenzivnímu znovunavazování kontaktů s vlastí a již v létě 1990 přicházím 

do Prahy jako první stálý zpravodaj Svobodné Evropy. V mezidobí mezi prosincem 1989 a létem 1990 

jsem Prahu několikrát navštívil, ale intenzivní návrat začíná pokusným návratem 1990 - 1992, kdy mě 

sem vysílá Svobodná Evropa jako svého stálého zpravodaje. Následně jsem se vrátil na podzim 1992 

zpět do Mnichova. Vzal jsem tam i svou ženu, s níž jsem se prozatím seznámil v Praze, a s kterou jsem 

se oženil. Pokračuje něco jako emigrace v tom smyslu, že nadále žiji v letech 1992 - 1998 v Mnichově, 

přičemž udržuji pravidelné styky s Československem, později s Českou republikou. V té době končím 

práci ve Svobodné Evropě a dobu převážně pracuji pro Süddeutsche Zeitung, což jsou velké liberální 

noviny v Německu.  

MS: Kdybychom se vrátili k vaší minulosti …   

PB: Zkrátka rok 1989 je převratný v tom ohledu, že se mi otevírají dveře zpět do Československa, kde 

jsem předtím 10 let nebyl. Zní to možná překvapivě, ale souvisí to s tím, že jsem se s rodiči vystěhoval 

legálně v roce 1969. Měl jsem prvních deset let pobytu v zahraničí možnost jezdit jako 

západoněmecký student na návštěvy do Československa, což jsem také čtyřikrát či pětkrát učinil. 

Hovořím nyní o sedmdesátých letech. Poté v osmdesátých letech, kdy jsem pracoval pro BBC v 

Londýně a pro Svobodou Evropu, tak jsem z pochopitelných důvodů do Československa nemohl 

jezdit. Kromě toho také v sedmdesátých letech československé orgány počaly dělat potíže lidem, 

kteří měli podobný status jako já a mí rodiče. Začali nám posílat dopisy, že si máme urovnat poměr k 

státnímu občanství. Posledních deset let 1979 - 1989 jsem strávil bez přetržení v zahraničí. To bylo 

jádro mého exilu. Pracoval jsem pro dvě redakce ne sice exilového rozhlasu, ale zahraničního 

rozhlasu, který vysílal do Československa.  

 

                                                           
3
 Petr Brod *1951, český publicista, působil v Rádio Svobodná Evropa, BBC World Service - české vysílání, 

Süddeutsche Zeitung.      
4
 První část dialogu byla natočena ve středu 23. ledna 2013 v dopoledních hodinách v prostorách Knihovny 

Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, Staré Město.  
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… Češi v exilu …  

MS: Když užíváte slovo exil a emigrace, je dobré se zeptat, jak vnímáte Čechy, kteří se s touto zemí 

rozloučili? Problém této země je ten, že těchto vln bylo několik. Člověk se může setkat s postojem, že 

odešli nejschopnější a zůstali ti, kteří byli ve většině ochotni s režimem spolupracovat, či ti, kteří byli 

ochotní jít proti režimu jako disidenti.           

PB: Přesně, kdybychom to zevšeobecnili, nemohli bychom vůbec uchopit jev disentu, v němž byla 

velká řada vysoce schopných lidí, o nichž se ukázalo, že byli kompetentní pro převzetí kormidla státu 

v roce 1989.  

MS: Jim doslova spadla moc do klína.   

PB: Ano, bylo to tehdy, co si často hodně vytrpěli a skutečně se o to zasloužili. Říkat odešli nejlepší, je 

nepřesné. Jistě neodešli nejlepší spisovatelé, neodešli nejlepší lékaři, neodešli všichni dobří fyzikové. 

Důvody pro byly velice individuální. Způsob dělání kompromisů s mocí byl také velice rozdílný. Víme, 

že existovala takzvaná šedá zóna, existovali členové komunistické strany, kteří strávili dvě desetiletí 

užitečným studiem západních ekonomik. Mezi ně například patřil Vladimír Dlouhý. Poté to, co 

poznali, uplatňovali při přerodu československého hospodářství. Nesmíme zapomenout, že část 

intelektuální elity, která odešla do exilu, je statisticky poměrně malá, když se vezme celkový stav 

legální či ilegální migrace v sedmdesátých a osmdesátých letech. Nezapomeňme, že většina 

emigračních vln v daném období, kromě vlny posrpnové, byla spojena s jistými okolnostmi. Například 

východní země jako Rumunsko, Bulharsko zvýšilo cenu ropy. Spousta Čechů a Slováků, kteří měli 

namířeno svými auty do Bulharska, tak najednou dostala možnost cestovat přes Jugoslávii. Mnoho z 

nich toho využilo k emigraci na Západ. Byli to lidé dělnického původu, nebo střední hospodářské 

kádry. O tom se nedá mluvit jako o elitářském smyslu. Jejich rozhodnutí bylo stejně legitimní jako 

rozhodnutí lékaře, který usilovat pracovat sám pro sebe, nebo intelektuála, který měl dost šikanování 

ze strany státního aparátu. Soudím, že velká většina lidí měla různé druhy motivů pro odchod do 

emigrace, a to je oprávněné. Kromě toho v zásadě používali svého přirozeného práva se usadit tam, 

kde chtěli žít, a opustit zemi, kde již žít nechtěli. Kromě toho to již nebylo pouze přirozené právo, 

ovšem od konce sedmdesátých let součást helsinského procesu, tedy řady mezinárodních úmluv. Lidé 

v podstatě dokazovali československému státu, že se kromě mezinárodních úmluv nechovají a využijí 

jakoukoliv skulinu, aby přišli ke svému právu.  

MS: Touha po svobodě byla tak silným hnacím momentem.   

PB: Ano, poté je zde další otázka, kterou jste začínal. To jsou lidé, kteří se odrodí. V tomto jsem 

liberální. Každý člověk má právo se identifikovat s prostředím, v němž žije a zapomenout na kořeny, 

pokud jej kořeny již nezajímají, a pokud pro něj již nic neznamenají. Pro mnoho lidí je to taková 

sebeobrana. Mohou si říkat: „Nyní jsem ve Vancouveru na pobřeží Pacifiku. Co je mi do toho, co se 

děje v Praze, Brně, Bratislavě. Chci zde vytvořit dobré životní prostředí pro sebe a pro své děti. Rád 

bych se postaral o jejich budoucnost, a proto je pro mě nutná co největší integrace. Té však 

nedosáhnu, pokud budu neustále číst české a slovenské noviny a budu lkát nad tím, co se děje v té 

daleké zemi, kterou jsem opustil.“  

MS: Takový postoj je bytostně utilitářským. Popírá to, že jsem odněkud vyšel a s čím jsem nepřímo 

spjat.  
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PB: Takto bych to neviděl. Jak to říkáte, tak to má negativní přídech, konotace. Toto bych odmítl. 

Víte, to je svobodné, výsostné právo každého člověka, který se dostane do takové situace, a musí se 

rozhodnout. Pokud máme fenomén exilu a emigrace rozšířit nejen na jednu generaci, ale na několik 

generací, tak je to zcela přirozený proces. Vidíme to ve všech zemích, jejichž populace je převážné 

většině imigračního původu. To jsou Spojené státy, Kanada, Austrálie. Tam během několika málo 

generací většinou po dvou dochází k totální asimilaci na existující prostředí. Ti, kteří ve vašem smyslu 

nejsou utilitární, jsou velké výjimky. Existují například malé české komunity v Texasu, které si do 

dnešních dnů zachovaly podstatnou znalost českého jazyka, i když poněkud archaické. Takoví lidé 

kladou důraz na tento svůj postoj.  

MS: Proč jsem toto zmínil? Například Martin Jan Stránský říká, že když se Češi dostali do zahraničí, 

poté se snažili co nejrychleji splynout, zapomenout, abych nebyl Čechem.  

PB: Ano, to se dá akceptovat. Soudím, že je v tom také ještě jeden element. To je také postoj k vlasti 

či jejich reprezentantů k emigraci. Velký rozdíl, který se také často zdůrazňuje v sociologii. Je to 

situace českých emigrantů a polských emigrantů. Polsko si navzdory všem peripetiím - a to i za 

komunismu - zachovalo do značné míry pozitivní prostor, čemu se poté říká Polonia, tedy polská 

diaspora ve světě. Snažila se někdy z ideologických důvodů, ale i z důvodů historických, které všem 

Polákům říkají, že existence jejich národa není samozřejmá, jelikož došlo k několika pokusům polský 

národ zničit, nebo dokonce vyhladit jeho elitu. V této situaci je zapotřebí vážit si každého Poláka, 

který ať již je kdekoliv na světě, nezapudil své kořeny a váží si jich. Proto i komunistický režim v Polsku 

byl ochoten dělat velkou řadu kompromisů. Pouštěl takové lidi, ať to byli emigranti, kteří zůstali 

venku za druhé světové války, a po ní v důsledku komunistických machinací v Polsku. Byla snaha 

přimhouřit obě oči a styky s krajany udržovat. To se v československém případu nedělo. 

… Komunismus …  

MS: Nyní bych se vrátil před rok 1989. Jak uvažujete o fenoménu komunismu? Člověk se mnohokrát 

táže, zdali v ideologické rovině je realizovatelný? Jsou některé jeho praktiky ospravedlnitelné? Byla 

představa o lepší společnosti. Když teorie měla přejít do praxe, tak narazila kosa na kámen.  

PB: To je příšerně komplikovaná záležitost, kterou si komplikuji ještě tím, že jsem také historik. 

Zabýval jsem se studiem dějin. Ona odpověď je komplikovaná jednak z teoretického hlediska a také z 

osobního hlediska. Ačkoliv jsem vyrůstal v rodině, která byla postižena komunismem. Mohu říci, že 

jsem měl antikomunistické rodiče, tak v širším příbuzenstvu byli členové komunistické strany. Znal 

jsem řadu lidí, kteří mi byli sympatičtí a byli komunisté. Zažili jsme v jistém ohledu komunisty, když 

jsme byli mladými lidmi. Mluvím o Čestmíru Císařovi či Alexandru Dubčekovi.  

MS: To byli lidé spojení s Pražským jarem.   

PB: Ano, tedy u lidí, u nichž jsme byli ochotni zapomenout, že je „vyprodukoval“ aparát represivní 

komunistické strany v padesátých letech. Když jsem se vrátil, tak jsem se v Praze zamiloval do dívky, 

jejíž matka byla členkou komunistické strany od dob protinacistického odboje až po rok 1989. Pro mě 

je velice těžké odmítat šmahem celou dobu, celou ideologii a všechny přívržence, i když jsem v 

zásadě ideovým odpůrcem komunismu. Také jsem dělal vše možné proto, aby systém padl. Nyní bych 

se vrátil tomu historickému. Jako historik rozumím mnoho aspektů vzniku dělnického hnutí v 

devatenáctém století, jeho odporu proti kapitalistickým pořádkům. Vždy mi bylo sympatičtější 
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reformní křídlo sociální demokracie, jelikož mám živelný odpor vůči fyzickému násilí. Radikální část 

dělnického hnutí se nakonec přetavila ve stranu bolševiků. Strany spojené s ní viděly ve fyzickém 

násilí hlavní prostředek uchopení moci. Později, jak se ukázalo, jí nešlo pouze o toto, ale také o 

udržení moci. Člověk by se možná smířil s fyzickým násilím při uchopení moci. To dnes akceptujeme v 

případě revolty proti absolutistickým monarchiím, i když se považujeme za demokraty. Samozřejmě 

akceptujeme revolucionáře, kteří šli se zbraněmi v ruce na barikády v roce 1789 v Paříži, nebo v roce 

1848 ve Vídni, v Praze. Ty vidíme pozitivně. Jsme ochotni akceptovat fyzické násilí jako součást boje 

za zlepšení lidských pořádků. Možná bychom to byli schopni akceptovat i v případě socialistických 

revolucí. Do dnešních dnů dost rozumím kubánské revoluci jako vzpouře proti krutému generálu 

Batistovi. Z počátku nebyla tato revoluce komunistická. Byla to jedna z mnoha jihoamerických 

revolucí proti krutostem autoritářského režimu. To jsem ještě ochoten akceptovat. Nyní je zde jiná 

otázka, do jaké míry vítězní revolucionáři udržují moc fyzickým násilím, nebo převážně fyzickým 

násilím. Existují přechodné formy. Jednou z nich byl menševismus. Stoupenci tohoto směru byli 

ochotni do určité míry podporovat násilné svržení carismu a případně i prozatímní vlády v zájmu 

jiných cílů, jako například vystoupení Ruska z první světové války. Na druhou stranu nebyli ochotni 

akceptovat bolševickou teorii státu, v níž jedna strana měla monopol na pravdu, a proto byla z 

vlastního pohledu oprávněna potlačovat všechna ostatní politická hnutí.  

MS: Nebylo to také díky tomu, že vlastně v počátku uvažování revolučních snah byl cílem člověk, jeho 

postavení ve společnosti, jeho osvobození. Následně se člověk stal pouhým prostředkem a maxima 

cíle byla opuštěna.   

PB: I tak se to dá říci. Bolševici to nepřipouštěli. Oni pořád říkali, že jednají ve jménu většiny 

obyvatelstva, pracujících vrstev. Praxe ukázala, k jakým koncům to vede. Já jsem sympatizoval jako 

historik s cíli dělnického hnutí v devatenáctém století, rozuměl jsem jeho nutnosti. Bylo to dělnické 

hnutí, a to si dnes málokdo uvědomuje, které nám zajistilo to, že si užíváme výdobytků osmihodinové 

pracovní doby, …  

MS: … pětidenního pracovního týdne …   

PB: … a všeobecného hlasovacího práva. Bez toho tlaku by moderní demokracie vypadala jinak. 

Nevznikl by sociální stát, který obdivujeme například ve Skandinávii. To vše je nutné brát v úvahu. To 

ale nemůže právě vyloučit z mé paměti to, k jakým koncům vedly nejradikálnější proudy dělnického 

hnutí a hlavně, jak se to projevilo později v Sovětském svazu, v Číně a v sekundárních revolucích, 

které se poté odehrály ve střední a východní Evropě a na Dálném východě. Toto ze mě činní odpůrce 

komunismu.   

MS: Souhlasíte s tím, že nyní je již komunismus překonán a je mrtvou větví osvíceneckého myšlení?  

PB: Myslím si, že tato ideologie mrtvá není. Komunismus má velkou schopnost se adaptovat, 

přizpůsobit se specifickým podmínkám. Nemá ji nekonečnou. To se projevilo ve východní Evropě. 

Byla mu několikrát dána šance se do nějaké míry demokratizovat a případně vytvořit něco nového. 

Nejdále šance došla v Jugoslávii, …  

MS: … kde působil „krvavý pes Tito“, …  

PB: … a nakonec ztroskotala na nacionalismu jednotlivých národů. Velká šance byla zřejmě v 

Československu právě proto, že Češi a Slováci byli ochotni do značné míry zapomenout na to, co se 
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dělo v padesátých letech, a podpořit reformní hnutí KSČ, pokud by skutečně vedlo k podstatným 

reformám. Šance se otevírala v Polsku, jelikož Solidarita z počátku tvrdila, že není politickým hnutím, 

nicméně nakonec se jím musela stát. Potenciál po domestikaci komunismu ve východní Evropě byl, 

ale nebyl vládnoucími stranami patřičně využit. Na druhé straně vidíme obrovskou schopnost se 

přizpůsobit. Je to v Číně, kde po strašných začátcích v padesátých a šedesátých letech se systém tak 

adaptoval čínským poměrům i poměrům ve světě, že dnes je čínská komunistická strana 

představitelkou radikálního kapitalismu. Nevíme, kam systém zmutuje.  

MS: Systém není tak solidární, jako je v Evropě, která se považuje za prostor tržního hospodářství, či 

lépe sociálně tržního hospodářství. To znamená, že to, co bylo v minulosti v Evropě, nachází odezvu v 

Asii. Je tam však mnohagenerační posun.  

… Triumfující liberalismus …  

PB: Rád bych cosi ještě doplnil. Tázal jste se, zdali je komunismus mrtev. Problém je v tom, že si 

někteří z nás mysleli, že koncem komunismu dojde ke konci dějin. 

MS: Fukuyama to tak pojal …  

PB: Uvažoval, že dominantním se ve světě stane kapitalismus, který svými prostředky volné soutěže 

myšlenek, volné soutěže na trhu dokáže omezit excesy, ke kterým kapitalistické hospodářství v 

určitých situacích krize tenduje. Nyní nehovořím pouze o ekonomické krizi, ale o spíše o globální 

ekologické krizi, která může nastat. Stačí si uvědomit, jak se kácejí pralesy v Brazílii. To je problém, 

jemuž se nevěnuje velká pozornost, byť jsou to plíce naší planety. Asi jsme vydáni postupnému 

oteplování globálního klimatu, o jehož důsledcích nevíme, nicméně to může vést k velkým migračním 

posunům. To proto, že třeba severní Afrika se stane zcela neobyvatelnou. Rád bych řekl, že problémy 

tohoto druhu, alespoň ve mně probouzejí myšlenku, že civilizace či globalizovaný svět nebude moci 

těmto výzvám odolávat jinak než nějakým způsobem plánované reakce v rámci integrace na vyšší 

úrovni, než existuje nyní. To by náš bývalý prezident Václav Klaus možná označil za jistý druh 

komunismu.  

MS: Také i sociálního inženýrství.  

PB: I když bych se tomu rád vyhnul, nejsem přesvědčen, že by to bez toho šlo.  

MS: Víte, závisí to na tom, zdali je člověk dostatečně pokorným, uvědomělým, zdali přemýšlí nad tím, 

že to, co já udělám, může mít ohlas někde jinde. Komunisté předpokládali, že je možné poručit větru, 

dešti. Byla u nich velká domýšlivost v podobě, že je možné řídit, panovat, ovládat sociální systémy, 

systémy trhu.  Podoba, stav komunistického systému v roce 1989 jasně ukázala, že poručníkování není 

pravý způsob řízení systému. Nechť je mnohé dáno silám trhu.  

PB: V této souvislosti bych se rád krátce vrátil k Marxovi. Řekl bych, že v dobách Marxe jistě nebylo 

možné odhadnout, do jaké míry bude schopen moderní kapitalismus uspokojit základní potřeby 

obyvatel, ba i více než základní potřeby. Na druhé straně - Marx poukazoval na potenciálně 

katastrofální důsledky neomezeného soukromého vlastnictví výrobních prostředků. To je možná ten 

prvek, o kterém bude třeba uvažovat v budoucnosti, pokud nemá být svět vystaven 

voluntaristickému jednání některých velkých světových firem, které se nacházejí v soukromém 

vlastnictví.  
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MS: Je vhodné se zeptat, jak se díváte na problém narušování identity člověka v rámci komunistické 

společnosti.  

PB: To je velice komplikovaná záležitost. Co říkáte, je důsledek sekularizace světa, což je od 

osmnáctého století velmi rozšířený fenomén, od osvícenců západní Evropy šířící se do stále více zemí 

a společností. Bůh je mrtev, říká Nietzsche …  

MS: ... a my jsme jej zabili, dodává filozof.  

PB: My, co nemáme pevnou víru, jsme konfrontováni s otázkou, co je základem našich postojů. 

Existuje nějaký transcendentní základ, který není nutno dále vysvětlovat? Ten může být základnou 

našeho uvažování, naší etiky, naší morálky. To je věc, kterou jsme nevyřešili do dnešních dnů.  

MS: To je ale permanentní problém. 

PB: Také v částech světa nachází specifické řešení v tom ohledu, že posilují radikální náboženská 

hnutí. To je příklad arabského světa, kde jsme dlouho - my západní liberálové - počítali s tím, že v 

průběhu industrializace a zvýšeného vlivu Západu dojde spíše k podobným fenoménům jako v 

západních společnostech. Tedy, že se muslimské a arabské společnosti budou dále demokratizovat a 

integrovat do světového společenství. K tomu však nedochází. Dokonce ani v případě arabského jara, 

kde jsme byli svědky pádu několika autoritářských režimů. Ty svým způsobem byly Západu bližší než 

to, co je nahrazuje, jelikož to, co je nahrazuje, jsou většinou režimy, které se více opírají o radikální 

náboženské proudy.  

MS: Dobrá, otázkou identity jsem myslel to, že lidé nemohou být sami sebou. Komunisté „vytvořili“ 

svého člověka a propagovali jej. Lidé, kteří se proti tomu postavili, byli součástí undergroundu, byli 

chartisty. To znamená, že demokracie dává prostor proto, aby člověk vyrostl a zhodnotil to, co je mu 

dáno.  

PB: Velice bych rozlišoval. To proto, že komunismus ve dvacátém století vládl asi ve třetině světa. 

Proto nutně docházelo k diferenciaci. Komunismus, ať byl jakkoliv krutý, tak v Československu, nebo v 

Maďarsku nikdy nedosáhl stupně krutosti, jakého nabyl v Kambodži, nebo na konci třicátých let v 

Sovětském svazu. Menší země východní Evropy si například dokázaly udržet vlastní identitu, tradice. 

Bylo velikým překvapením, jak rychle se vynořily po pádu komunismu. Dnes jsme až vystrašeni tím, 

jak rychle se tradice obnovily a navracejí se, třebaže jsme se domnívali, že je komunismus vymýtil. 

Například hovořím o antisemitismu v Maďarsku. Tam po roce 1990, zvláště v posledních letech 

dochází k oživení meziválečných autoritářských fašistických a antisemitských tradic, v rozsahu, který 

jsem nikdy neočekával. Vezměte jiný příklad, roli katolické církve, která navzdory všem represím 

zůstala výraznou i za dobu komunismu. Pochopitelně nabyla velkého významu, když byl zvolen polský 

papež. Stačí, když si vezmete anekdotický příklad České republiky, kde se 40 let dělalo vše proto, aby 

se vymýtilo cokoliv pozitivního spojeného se jménem Tomáš Garrigue Masaryk, nebo si vezměte 

Sokol. Je pozoruhodné, jak se na tyto tradice po listopadu 1989 navázalo. V každém městě máte 

Masarykovu školu, organizaci Sokol. To je někde zdrojem překvapení a obav, ale jinde zdrojem 

pozitivního myšlení.  

MS: Ano, to je známkou, že to lidé ve svých srdcích měli. Pamatovali i přes více jak generační pauzu 

cézuru.  
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PB: Také je nutné zmínit stupeň izolace těchto společností od Západu, nebo prodyšnost hranic. 

Jugoslávie je takový zvláštní příklad, jelikož tam hranice nikdy nebyly komunistickým režimem plně 

uzavřené. V druhém extrému máme Albánii, která byla totálně izolovaná a kde se podařilo zničit 

většinu domácí politické, církevní, kulturní elity. Československo je někde mezi. Ano, bylo v 

padesátých letech do značné míry izolováno od Západu, ale nikdy ne stoprocentně. Již proto, že 

existovaly vysílačky, které vysílaly ze Západu jako Hlas Ameriky, BBC, Rádio Svobodná Evropa, které 

byly v Československu do značné míry slyšet. V šedesátých letech došlo k ještě většímu otevření, 

protože se poněkud otevřely hranice a docházelo ke kulturní výměně. Toto nebylo vše potlačeno ani 

za normalizace, ani v sedmdesátých a osmdesátých letech již proto, že existoval poměrně široký 

turistický proud do Československa a poněkud menší ven z Československa. Tato země nikdy nebyla 

ideální laboratoří komunismu, jak si to tvůrci tohoto komunismu možná představovali.  

… Hospodářství ...  

MS: Ano, v této části je vhodné položit otázku, jak vnímáte otázku řízeného hospodářství a obnovu 

trhu. Je zřejmé, že systém jako takový byl z dlouhodobého hlediska neúnosný, což potvrdil stav 

hospodářství u nás a zahraničí, tedy v Rakousku, Německu. Zde jde o to, že lidé se proti režimu 

postavili, protože zde byla nesvoboda, i velká diference mezi tím, co umožňuje systém tržního 

hospodářství a plánovaným hospodářstvím, které bylo synonymem pro nedostatek. Toto hospodářství 

bylo také charakteristické tím, že jsme „došli“ k ideálu komunistické společnosti dále než naši 

sousedé.   

PB: Především bych rád zdůraznil, že nejsem ekonom. Na univerzitách na Západě jsem sice absolvoval 

několik kurzů ekonomie, ale to není dostatečný základ pro to, abych mohl být považován za 

odborníka. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že československé hospodářství bylo sice plánované, 

ale nebylo plánované ve svých základních parametrech československými ekonomy. V počátku 

komunistického režimu bylo podřízeno sovětským zájmům, později prosazovaným organizací 

COMECOM, tedy RVHP. Zásadní cíle našeho hospodářství nerostly na naší půdě. Kdykoliv došlo k 

nějakým, byť omezeným pokusům zohlednit domácí priority, tak to většinou končilo špatně. Ti, kteří 

se snažili ve čtyřicátých letech i na počátku let padesátých podporovat v určitém směru 

hospodářskou výměnu se Západem, brát v úvahu případné kredity ze Západu, skončili spolu s 

Rudolfem Slánským na popravišti, nebo ve vězení. Mám na mysli některé náměstky ministerstva 

zahraničního obchodu. Totéž se v podstatě stalo, když tým Oty Šika v šedesátých letech uvažoval o 

reorientaci zahraničního obchodu. Měli jsme zde hospodářství, o němž platilo, že všechny strategicky 

významné suroviny musely být odevzdány Sovětskému svazu a poté teprve mohly přijít v úvahu 

československé zájmy. To hospodářství poznamenává. Další důvod byl ten, že komunistický režim 

uvažoval o možnosti třetí světové války. Pod sovětským vlivem bylo naše hospodářství 

přeorientováno na potřeby válečného průmyslu a těžkého průmyslu všeobecně. To v ekonomice, 

která dosáhla v předválečném období velké sofistikace v tom, že převážně byla orientovaná na 

spotřební zboží. Soudím, že to byly velice vážné zásahy do hospodářství, a to se dlouhodobě projevilo 

v negaci významu dodávek pro domácí trh spotřebního zboží. Poté k tomu přišla kolektivizace 

zemědělství, která odporovala tradici českého venkova.  

MS: Byly zde zrušeny živnosti.  

PB: Ano, se známými důsledky …  
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MS: Ano. Ale otázku hospodářství jsem otevřel, protože jste říkal, že Československo nebylo ideálním 

příkladem komunistického státu. V jistém ohledu jsme dokázali v hospodářství to, co jinde dosaženo 

nebylo, byť výjimky existovaly. Bylo zpochybněno soukromé vlastnictví a tím skončila i možnost 

drobného podnikání.  

PB: Takový byl vývoj v Rumunsku, Bulharsku, Albánii, v Sovětském svazu, Pobaltí. Tam, kde se 

sovětský hospodářský model z různých důvodů prosadil nejvíce, došlo to ke koncům, jak je známe. 

Zvláštním případem byla NDR. Bylo to částečně dáno tím, že byla vystavena přímému srovnání se 

západním Německem a až do roku 1961 byla hranice mezi NDR a zvláště Západním Berlínem velice 

porézní. Tam přežívalo až do osmdesátých let také určité soukromé hospodářství, či lépe sektor 

soukromého hospodářství. Něco málo z toho vzniklo v Polsku, tam nedošlo k rozhodné kolektivizaci 

zemědělství. Charakteristické pro sovětský blok bylo, že nebyl v těchto věcech jednotný.  

MS: My jsme byli do jisté míry papežštější než papež.  

PB: V tom jsme byli srovnatelní s Rumunskem.  

… Liberalismus …  

MS: Dobrá, otočme list týkající se komunismu, ale neopouštějme jej úplně. Jednou z dalších důležitých 

ideologií je liberalismus, dotkli jsme se ho ve vztahu ke komunismu. Francis Fukuyama nabídl 

myšlenku, že tato ideologie je v kontextu ostatních životaschopnou, opodstatnitelnou. Je založena na 

toleranci vůči okolnímu světu, preferenci svobody, individualismu. Jsou i jiné koncepty, které kladou 

důraz na svobodu, byť jinak než u liberalismu. Je tím například konzervativizmus.   

PB: Tato politická teorie liberalismu mi je velice blízká, protože staví na tom, že člověk je rozumná 

bytost, která, když je jí dán prostor pro rozvoj, dospívá k rozumným řešením soužití lidí ve 

společnosti. Prosazuje co největší možný individuální rozvoj každého člověka až po hranice, kde 

prosazování zájmů by mohlo významně narušit svobody jiných lidí. Je to ze životní zkušenosti, jelikož 

má rodina a má generace měly velice špatné zkušenosti s totalitními systémy, které prohlašovaly, že 

je nutné společnost homogenizovat, a to v zájmu spravedlnosti rasové či třídní. Hlásaly také, že je 

nutné potlačit, ba fyzicky vymýtit specifické skupiny obyvatelstva. Moje rodina shodou okolností 

patřila v obou těchto režimech k těm, které bylo údajně potřeba vymýtit. Za nacismu z rasových 

důvodů, po válce z třídních důvodů. Nyní zjednodušuji, ale má životní filozofie se utvářela v důsledku 

toho, co jsem slyšel v rodině, ale také co jsem sám začal cítit poměrně brzy jako negativní reglement 

ve škole. Jsem ročník 1951 a politické věci jsem si začal uvědomovat začátkem šedesátých let. Šly mi 

na nervy různé školní zábavy a činnost pionýrské organizace. Například se mě nikdo neptal, zdali chci 

být pionýrem, nebo ne. Stal jsem se jím automaticky, jelikož jsem měl dobré vysvědčení, a poté jsem 

musel vést pionýrskou kroniku, protože jsem uměl dát větu k větě. To mi nevadilo. Tyto tlaky okolí 

jsem pociťoval poměrně brzo. Věděl jsem, že rodiče nejsou v komunistickém režimu spokojeni, a otec 

byl vystaven skutečně velkému bezpráví.  

MS: Dobrá, ale mnozí z nás svobodu mohou využít daleko více, než tomu bylo v minulosti. Na druhou 

stranu jsou zde ti, kteří jsou rádi, když jim někdo poručníkuje. Je vhodné připomenout, když vedeme 

hovor nad touto ideologií, že mnozí z nás si pod pojmem liberalismus představují svévoli, ba anarchii. 

Vzpomenou si na privatizaci, na porušování pravidel, okrádání druhých. To je přece velké 

nedorozumění.  
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PB: Bezvládí zde jistě nebylo.           

MS: Ano, ale lidé tak koncept liberalismu mohou vnímat.  

PB: Tomu rozumím, ale nesmíme zapomínat, že to byla podobně neobvyklá transformace jako 

přechod kapitalistické společnosti ke společnosti komunistické. Tam bylo zestátňování a určité 

změny, které se naplno rozjely po roce 1948. Podobně návrat k demokratickým pořádkům a tržnímu 

hospodářství byl bezprecedentní proces. Jednoduše se do toho vcházelo s minimem zkušeností. V 

podstatě se nedalo o co opřít než o nějaké papírové teorie a o příklad západních zemí. Utvořivší se 

elita po roce 1989, která ovšem nebyla docela čistá, ale též zahrnovala část elity komunistické ... 

Nutno říci, že země, které tvořily Československo, se dokázaly poměrně rychle reorientovat v 

základních parametrech hospodářství, v základní orientaci zahraničního obchodu bez skutečně 

velkých ztrát na životním standardu obyvatelstva. Myslím si, že Češi a možná i Slováci jsou zvyklí lkát 

na poměrně vysoké životní úrovni. Spousta lidí má dobrý základní příjem, má vše, co potřebuje k 

běžnému životu. Kromě toho má auto či dvě a také chatu, kam jezdí na léto. Občas si dovolí cestu do 

zahraničí, ale neustále „žbrblá“, že poměry jsou hrozné, že tato země je neustále v krizi. Soudím, že 

toto je třeba vidět v mezinárodním kontextu. Na druhé straně - proces, který zde proběhl a o kterém 

říkám, že je historicky bezprecedentní, měl řadu momentů, o nichž hovořím jako o „collateral 

damage“. To znamená, neúmyslných katastrofických jevů nebo nehod, poruch, kterých bychom se 

raději vyhnuli. Takovou poruchou byla například korupce, která provázela privatizaci, jež sice do 

státního rozpočtu odvedla velký počet miliard korun, …  

MS: Nesmí se nad tím pouze mávnout rukou.  

… Rezervovaný postoj ke změnám …  

PB: Ale na druhou stranu, když to srovnáte s celým historickým přerodem a s tím, v jakém stavu je 

české hospodářství, tak je to v perspektivě desítek, stovek let zanedbatelné.  

MS: Vzpomínám si na slova Dušana Třísky, jenž hovořil v tomto smyslu: „Zaplať Bůh, že se zde 

nevypukla větší sociální pnutí.“ Na druhou stranu vidíme příležitosti a možnosti dosažení patřičného 

stupně rozvoje. Je dobré zdůraznit, že když se přechází z hospodářství tržního na plánované, tak se to 

dá udělat jednoduše, dekretem. Na druhou stranu - přechod z plánovaného hospodářství na tržní, to 

již je daleko obtížnější. To proto, že sami lidé si musí osvojit podnikání, vzít život do svých rukou. 

Jacques Rupnik to přirovnal …  

PB: … k akváriu. To je známé přirovnání. Soudím, že nebyl první, kdo tento příměr použil.  

MS: Řekl bych, že je to výstižné.  

PB: Z akvária se dá udělat rybí polévka, ale vytvářet z rybí polévky akvárium je mnohem těžší.  

MS: Tuto skutečnost člověk musí mít v patrnosti. Tam je důležitý fakt, že když omyly nejsou 

dostatečně pojmenovány a lidé za ně spravedlivě odměněni, tak demotivují poctivé. Nepřímo je 

řečeno: „Člověče, dělej to také tak jako nepoctiví, neboť se ti nic nestane. Zde je vysílán ke společnosti 

impuls. Pokud například v rámci obnovy liberálního tržního systému důležitý představitel reforem 

řekne, že neumí rozeznat špinavé a čisté peníze, tak vysílá signál, a podle něho se lidé řídí.  
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… Demokracie … 

MS: Hovořili jsme o nutnosti liberálního řádu. Ten asi není možný bez řádu politického - demokracie, i 

když jsou kultury, kde toto neplatí. Demokracie jako společenský řád byla žádána v rámci politických 

proměn v roce 1989, protože jsme se chtěli stát součástí společenství západních vyspělých národů. Je 

dobré se v této situaci zeptat, jak vnímáte její konstituci? Člověk pozorující naši zemi tak může říci, že 

jsme měli na co navazovat. Dvacetiletá perioda nevymizela.  

PB: Ano, Češi měli na co navazovat, ale také navazovali na předválečnou demokracii, která nebyla bez 

chyb. To se projevovalo v začátcích obnovení demokracie v Československu v národnostní otázce. 

Abych uvedl jeden příklad, Československá republika byla založena na teorii, že existuje jeden 

československý národ se dvěma větvemi. Ten bude státotvorným národem. Za první republiky to 

mělo své odůvodnění. Kdyby se Slováci počítali jako samostatné etnikum, druhým největším etnikem 

v Československu byli Němci. Svým způsobem jsme si tento čechoslovakismus přenesli do 

Československa roku 1989. Dále jsme vycházeli z toho, že existuje nějaký československý národ, 

kterému záleží na tom, aby dosavadní federace byla nějakým způsobem prodloužena do daleké 

budoucnosti. To se však nestalo. Ano, my jsme navazovali i na chybné mentální postoje. Druhou věcí 

je, že Československo před válkou vykazovalo poměrně velký stupeň korupce. Bylo to i na některých 

místech, na nichž si to neradi připomínáme. To znamená jak prezident Masaryk, tak prezident Beneš 

měli fondy, ze kterých platili novináře, kteří psali příznivě o určitých politicích, na nichž jim záleželo. 

Dnes se jedná o hospodářskou korupci, která je jiného druhu. Rád bych tím řekl, že předválečná 

demokracie nebyla ideální. Ta poválečná v letech 1945 - 1948 byla demokracie omezená, v níž 

neexistovala systémová opozice. My navazujeme na řadu tradic, kterých si nemůžeme příliš vážit. Na 

druhé straně chci říci, že jsem zklamán tím, kam až jsme v určitých směrech dospěli. Byl bych 

zklamán, kdybych byl Ital a žil v Itálii. Také se můžeme tázat, kam dospěla italská demokracie.  

MS: Nesmíme zapomínat, že demokracie není nic samozřejmého. To je proces.  

PB: Ano, na tom je nutné pracovat. Jsou státy, kde demokracie funguje lépe. Jsou státy, kde funguje 

hůře. Je to například Itálie, nebo v některých údobích i Rakousko, které my dáváme za příklad. Stupeň 

stranického nepotismu, který v Rakousku existuje, je velmi příbuzný tomu, co známe z 

Československa či České republiky. Být Rakušan a žít v Rakousku a vědět, že se mohu stát 

intendantem Rakouského rozhlasu pouze, pokud mám patřičnou stranickou knížku, nebudu také 

spokojen se stavem demokracie ve své zemi.     

… Svobodný občan …  

MS: Je nutné si být vědom, že jsem občan, mám nejen práva, ale i povinnosti. Lidé možná v tomto 

ohledu přivítali spíše svobodu ekonomickou než tu politickou. Politická svoboda znamená zájem a 

účast na chodu obce. To je přece náročné, a proto si mnozí z nich stěžují.  

PB: Řekl bych, že některé vrstvy obyvatelstva, a nejsou tak nevýznamné, se chovají jinak. Těm, kteří 

volí komunisty, vyhovovala paternalistická role státu v tom smyslu, že věděli či se domnívali, že stát 

pro ně bude mít vždy nějakou pracovní příležitost s určitým minimálním příjmem, a to bez ohledu na 

jejich výkon, angažmá, zaměstnání. Mnozí z lidí by si přáli takové poměry nazpátek. Očekávají od 

demokratických politiků, že jim něco takového zajistí. Je to například vidět v právě probíhající 
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prezidentské kampani. Část elektorátu očekává a podle mého názoru zcela nerealisticky, že Miloš 

Zeman bude státníkem, který zajistí plnou zaměstnanost.  

MS: Postará se, bude tím, kdo bude slyšet naše problémy … V tom je nádherně ukázána demokratická 

nevyspělost lidí. Lidé vkládají nerealistické naděje do lidí …  

PB: … a tedy jim přičítají větší pravomoci, než ústava říká.  

MS: Tím sami sebe chytají do pasti a obírají se o svobodu. Již to nejsem já, kdo bude konat, ale někdo 

jiný. On se o mě prezident „postará“. Jak pošetilé! Toto není příklad jednání svobodného občana. To je 

projev novodobého otroka, který má hlasovací práva a dává jej tomu, kdo mu slibuje nesplnitelné.  

… Síla osobností …  

MS: Co je důležité říci, že česká demokracie je spojena s osobnostmi. Dobrá demokracie je spíše o 

mechanismech, o procedurách.  

PB: To může být obojí. V tomto ohledu nemám jednotný názor. Dají se totiž uvádět příklady pro obé. 

Někteří lidé říkají, že švýcarská demokracie funguje od 13. století, jelikož tehdy se Švýcaři sérií 

vlastních referend v jednotlivých kantonech rozhodli, že nechtějí nic mít s feudálními pány, že si chtějí 

vládnout sami. Sama demokracie ve Švýcarsku byla dlouho omezena, co se hlasovacího práva týče. 

Ženy dostaly hlasovací právo až v sedmdesátých letech 20. století. Nicméně je to příklad země, která 

od roku 1848, kdy vedli malou občanskou válku, funguje demokraticky velmi dobře, ale kdo už zná 

švýcarské politiky? Většinou ani Švýcaři. Tam se prezidenti střídají každý rok. Mají sedmičlennou 

spolkovou vládu. Jeden ze sedmi ministrů je vždy rok prezidentem.   

MS: Myslím, že to napsal Winston Churchill ve svém díle Dějiny anglického národa. Je dobrý stav, kdy 

je člověk osvobozen od politiky. Nemusí se silně účastnit politického dění. Může se věnovat svému 

obchodu, jinak trávit svůj volný čas.  

PB: S tím souhlasím. V tomto smyslu je Česká republika výborný stát, pokud však odhlédneme od 

toho, že řada politiků je zřejmě zkorumpovaná. Je pravdou, že mohu v České republice žít, aniž bych 

se politicky angažoval. V zásadě to nemá nějaký negativní dopad na můj život.   

MS: Ovšem, to, jak se naše politika prezentuje, ideální stav určitě není. Mechanismy nějak fungují …  

PB: Ještě bych se vrátil k vaší otázce. Jsou zase jiné demokracie, kde je role osobností nezastupitelná. 

To jsou opětovně naše demokratické vzory. Zmínil jste se o Churchillovi. To je velmi důležitá 

osobnost, která byla schopna plout v některých obdobích proti proudu. Nakonec přesvědčila velkou 

většinu společnosti o své pravdě. Mám na mysli Churchillovu politiku koncem třicátých a počátkem 

čtyřicátých let, kdy se stavěl proti politice appeasementu. Také mám na mysli politiku amerických 

prezidentů, kteří se zasazovali za občanská práva černochů, jako byl John Kennedy, Lyndon Johnson či 

ze starších amerických dějin Abraham Lincoln. Byly to jistě velké postavy v dějinách moderní 

demokracie. Když se podíváme do Indie, tak to byl Mahátma Gándhí či jeho následovníci Džaváharlál 

Nehrů či Indira Gandhiova. Zkrátka jsou demokratické státy, které vytvářejí úžasné politiky.  

MS: Nicméně je důležité, aby mechanismy fungovaly, aby člověk se dovolal svých práv a 

spravedlnosti. Jde o to, aby jednotlivé moci - výkonná, legislativní a soudní byly v rovnováze a byla 

mezi nimi kooperace. Přece jde o to, aby stát sloužil občanu a ne, aby občan byl v zajetí institucí.  
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… Meze demokracie a kapitalismu …  

MS: Rád bych se zeptal - a vy jste to trochu nakousl v počátku, kdy jste říkal, že je nutné přemýšlet o 

kapitalismu, o volném trhu. Ten totiž má své výchylky. Mnoho věcí opomíjí. Lidé, kteří připravili 

transformaci, vycházeli z poznatků liberálních myslitelů a ekonomů jako byl Friedrich August von 

Hayek, Milton Friedman. Starý režim, který byl spojený s centrálním plánováním, se hroutil, budoval 

se nový posttotalitní řád. Je logické, že kyvadlo se vychýlilo doprava, ke spontánní organizaci, kterou 

měl podle výše uvedených autorit zajišťovat trh. Rok 1989 začala nová vlna globalizace. Trhy jsou 

propojené, globální, ale právě námi diskutovaná demokracie je lokální. Například hlavní, dominantní 

společnosti, které působí v českém hospodářství, nejsou společnosti národní, ale nadnárodní. Jak se 

díváte na možnost koordinace politiky na lokální úrovni a globálního kapitalismu, aby to byl systém, 

který slouží lidem, a ne je poškozoval, aby byl lidský a zachovával důstojnost člověka a bral ohledy k 

životnímu prostředí?         

PB: Ano, vyžaduje to koordinaci. Některé západní země to dělají. Řekl bych, že je to přístup „piece 

meal“, tedy po kouskách. Západní společnosti pochopitelně jsou spíše společnostmi, které reagují na 

nějaké situace, než že by je do důsledků předvídaly a preventivně je regulovaly. My vidíme, že v 

důsledku velké finanční krize, která spíše byla krizí bankovní v letech 2008, 2009, 2010, dochází k 

velmi důkladnému přezkoumání bankovního dozoru, a to jak ve Spojených státech, tak v zemích v 

Evropské unie. Myslím si, že toto bude dále pokračovat. Demokracie bude za vývojem globálního 

kapitalismu vždy několik let pozadu. Otázkou je, jak dlouho to budeme moci dělat. Uvedu konkrétní 

příklad. Jedná se o ekologickou situaci. Čína nechce svou výrobu přizpůsobit problémům týkajícím se 

industriálních exhalací. Řada západních zemí s tím má také potíže dodržovat některá kritéria, která 

byla dohodnuta na nejrůznějších konferencích v Kjótu, v Rio de Janeiro a mohl bych pokračovat dále. 

Nedávno jsme viděli krizovou situaci v Číně, v Pekingu, kdy lidé jsou v tomto mnohamilionovém 

městě vyzýváni, aby nevycházeli do ulic. Je pochopitelně otázkou, jak dlouho takováto situace může 

trvat? Co se stane, až taková situace nastane ve velké části země? Co bych rád řekl je, že se obávám, 

že existují hranice pro schopnost světového kapitalismu reagovat na takovou výzvu pouze „ad hoc“.  

MS: Neměli bychom zapomínat východisko, že systém je pro člověka, a ne on pro systém. Vidíme 

zvláště nyní, jak některý kapitál je hodně těkavý, rozhodnutí představitelů institucí jsou z tohoto úhlu 

pohledu pomalá.  

PB: Jsou také vystavena tlaku různých lobby.  

MS: Dobrá, nyní položím otázku, kterou by sem mnozí nezařadili, ovšem měli bychom ji diskutovat. 

Dotkli jsme se toho částečně ve vztahu k liberalismu. Soudíte, že právě liberální pojetí trhu v podobě 

kapitalismu je jediným možným efektivním systémem? Proti kapitalismu se již v devadesátých letech 

postavili levicově orientovaní lidé i intelektuálové sympatizující s levicí. Důraz je kladen na propojení 

hospodářského systému s možností demokracie.  

PB: Soudím, že kapitalismus není jediným systémem. Ten má vždy alternativy. Otázkou je, jaké jsou 

alternativy a zda jsou lepší ve všech důsledcích než kapitalismus. Nejsem však o tom přesvědčen. 

Myslím si, že rozumně regulované kapitalistické společnosti kombinující tržní hospodářství s 

politickou demokracií zatím byly z utilitárního hlediska nejlepším, co lidská společnost vyprodukovala 

v tom smyslu, že zajišťovaly jisté životní jistoty, byť ne absolutní. Nikdy například nezajišťovaly 

stoprocentní pojištění proti nezaměstnanosti. Zajišťovaly poměrně slušný životní standard a zároveň 
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možnost kulturního vyžití a politické participace na věcech veřejných. Jiné společnosti to do té míry 

nezaručují. Ve společnostech jako jsou skandinávské země nebo Japonsko, byť jsou rozdílné, je 

společné to, že kombinují tržní hospodářství se sociálními ohledy a politickou demokracií. Tyto 

společnosti poskytují lidem nejdelší věk, nejvyšší životní standard, a tak bychom mohli pokračovat 

dále. Nutno říci, že lidé v těchto zemích si užívají poměrné svobody a jsou jim nabízeny možnosti, na 

něž jiné společnosti pouze aspirují.  

MS: Dobrá, ale v Čechách by takovýto servis, nabídka služeb ze strany státu byla zneužívána. Byl by 

tam aspekt utilitarismu. Zkrátka tam hraje důležitou roli mentalita. Nebo se dá oponovat, že tomu tak 

není, neboť lidé jsou všude stejní.  

PB: Ano, souhlasím s tím, neboť skutečně lidé jsou všude stejní. Budou tedy hledat prostředky, cesty, 

jak se pro ně negativním dopadům státních opatření vyhnout, jak využit skuliny systému. Můžeme 

tedy obdobně argumentovat, že svoboda projevu, není-li značně omezena, má negativní dopady, 

protože svobodu projevu mohou využít nacisté, komunisté, a tak bych mohl pokračovat dále. 

Anglosaský přístup je v tomto velice liberální. Američané říkají: „Máme v americké ústavě dodatek, 

který zaručuje veškeré svobody vyjadřování, tisku. Nemůžeme od tohoto odstoupit jenom, abychom 

pouze potlačovali marginální hlasy nacistů a komunistů. Ať si jednoduše zademonstrují, ať si šíří své 

pamflety. Na sílu demokracie to nemá vliv. Ta spočívá v hlavním proudu, rozumných lidech, kteří 

nechtějí své názory vnucovat ostatním prostřednictvím násilí. Evropský kontinentální přístup je jiný. 

To je jeden příklad. Rád bych řekl, že jakýkoliv sociální a politický systém bude samozřejmě dávat 

jeho participantům možnost se některým aspektům vyhýbat, nebo je zneužívat. To však nemůže být 

základní argument proti němu.  

… Demokracie a stát …  

MS: S tímto problémem souvisí i otázka přemýšlení o státu jako entitě, která je má regulovat, vytvářet 

normy, korigovat staré či rušit nepotřebné. Rád bych se v této souvislosti zeptal na jeho rozměr. V 

počátcích byl stát v jisté nadsázce všeobjímající. Cílem některých reformátorů bylo, aby stát byl malý, 

ale patřičně efektivní. Mnohdy je tomu naopak, a proto neplní takovou roli jako ve zmíněných 

severských zemích. Jen si vzpomeňme na slova Václava Havla, která řekl v roce 1997, když kriticky 

hodnotil přechod k demokracii a tržnímu hospodářství.                    

PB: Bez státu se dnešní společnost neobejde. Je otázkou, v kterých oborech lidské činnosti a jaké 

priority ten stát dostává od zákonodárců. Myslím si, že mnoho věcí v České republice by bylo v lepším 

stavu, kdyby tento stát dlouhodobě za jednu z priorit považoval stav soudnictví a policie. To 

znamená, aby zde bylo efektivní a fungující soudnictví, v němž se člověk domůže spravedlnosti podle 

existujících zákonů. To se zatím nepodařilo. Je hanbou tohoto státu, že ani dvacet let po jeho založení 

neexistuje právní jistota. Ta se poté stává podhoubím pro takové akce, jako je amnestie prezidenta 

Klause z konce roku 2012. V jednom má Klaus pravdu. Procesy, které se táhnou déle než osm let, jsou 

nepřípustné a nepřirozené. To odporuje normálnímu pocitu spravedlnosti. Jak to, že se nemohu 

během osmi let dovolat práva? Jak to, že stát nemůže během osmi let rozhodnout o důležité kauze? 

MS: Ta je složitá, nejednoznačná.  

PB: Ano, ale rád bych řekl, že dlouhodobě by se stát měl snažit o to, aby měl dobře fungující 

soudnictví s dobře placenými soudci, kteří by nepodléhali jako soudce Berka různým lákadlům 
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korupce a tak dále. Měla by zde být dobře fungující policie. To souvisí s výchovou. U policistů mě 

fascinuje, že když policista uvidí na demonstraci nacistů hákový kříž, musí vyšetřovatel zjišťovat, zdali 

to byl hákový kříž a jak se hákový kříž shoduje s českým právním systémem. To jsou kocourkovské 

poměry. S tím by stát a zákonodárci měli něco dělat. To znamená, že by se měl přidělit dostatečný 

počet prostředků proto, abychom měli fungující policii, fungující prokuraturu, fungující soudy. 

Vzhledem k tomu, že značná část hospodářství je regulována právními předpisy, je to také důležité. 

Za prvé je nutné, aby fungovalo rozhodování v obchodních sporech, aby fungovala arbitráž, a tak 

bychom mohli pokračovat dále. Druhá priorita, která je důležitá ze strany státu, je vzdělávání. Česko 

je stále ještě polovzdělaná společnost v počtu kvalitních univerzitních absolventů. Myslím si, že 

produkuje příliš velký počet nekvalitních univerzitních absolventů, kteří mají sice doktorát před 

jménem a za jménem, ale v podstatě nejsou uplatnitelní na trhu práce, … 

MS: … nebo jsou uplatnitelní v univerzitním prostředí, které je zrodilo.  

PB: Ano, ale to nelze konat do nekonečna.  

MS: Shodou okolností, podmínky, které si kladli naši představitelé na stát, byly takové již v 

devadesátých letech. Vláda privatizovala, zbavovala se minulé zátěže.  

PB: Nejen to. Jsou zde některé skandální jevy. To bylo to, že existoval zákon o vzniku Senátu a nebyl 

léta naplňován.  

MS: Nakonec byl zřízen k roku 1996. Toto například souvisí s úctou k právu.  

PB: Ano, ale úctu k právu právě nabudeme pouze tehdy, když uvidíme, že soudy efektivně a rychle 

rozhodují o případech velkého významu.  

MS: V této souvislosti vzpomeňme kontinuitu například v obsazení soudů.  

PB: Ta se mně velmi nelíbila.  

… Systém, ne lidi …  

MS: Při této příležitosti bych se zeptal, jak vnímáte slova spojovaná s Václavem Klausem, jenž řekl: 

„Měníme systém, ne lidi.“ Změňme pravidla a neapelujme na jednání lidí. Ti se budou změnit sami. To 

bylo také do jisté míry příliš idealistické, že pouze změna pravidel …  

PB: S tímto nemám problém v této všeobecné formě. Je to svým způsobem vize lidstva. Vychází z 

toho, že povaha lidí je v podstatě neměnná. Lidé se chovají lépe či hůře podle podmínek, do kterých 

jsou vrženi. Je třeba vytvořit podmínky, proto aby se mohli chovat lépe. Je-li tato vize korigována 

moralistnějším přístupem Václava Havla, je docela dobrou vizí pro počínající demokracii. Nemůžeme 

lidi nutit k jejich štěstí. To bylo to, co vyjadřoval svými slovy Klaus.  

MS: Je na člověku, jak se adaptuje.  

… Hodnoty …  

MS: V diskusi nad otázkami společnosti bychom neměli opomenout význam hodnot. Ty určují 

fungování demokracie a kapitalismu. Častým slovem, které jsme slyšeli, byla svoboda. Již jsme se toho 

dotkli, když bylo řečeno, že lidé mají možnost využít politickou svobodu a ekonomickou svobodu. Jak 
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sám tuto hodnotu oceňujete? Část svého života jste strávil v zahraničí, které vám pomohlo formovat 

patřičný náhled. Svoboda je přece to, co definuje člověka. Člověk je určen pro svobodu. Mnozí lidé si 

se svobodou spojují možnost vytvářet to, co sami chtějí a odmítají řád, jehož jsou částí, a který 

umožňuje ostatním lidem být svobodným.  

PB: V odmítnutí řádu bych viděl anarchii, i když někteří političtí teoretici ji brání v tom smyslu, že i 

anarchie počítá s určitým řádem. Pouze je to řád, který nepočítá se státem a jeho represivními 

složkami. Je to idealistická představa, že lidé zbaveni okovů státu si budou moci vládnout sami v 

jakýchsi permanentních shromážděních, která budou určovat, co dál. Nerad bych se nyní pouštěl do 

diskuse, zda absence řádu znamená hned anarchii a cosi negativního. Za sebe mohu říci, že svoboda 

pro mě je jednou ze základních hodnot. Je pro mě problém jako pro většinu dědiců osvícenectví a 

sekularismu, jak tuto svobodu zakotvit v transcendentnu či můžeme-li ji v transcendentnu zakotvit. 

Také, co nám nárok na tuto svobodu dává. Je to to, jak tvrdí ti, kteří věří v Boha, že nám byla dána do 

vínku, tedy i svoboda rozhodovat se špatně se všemi důsledky, které z toho plynou? Je otázka, jak 

svobodu založit. Většinou se s tím vyrovnáváme pragmaticky a říkáme, že svobodu můžeme používat 

natolik, nakolik neomezujeme svobodu jiných. To, co nechceme, aby jiní činili nám, to nekonejme jim. 

A tak už se blížíme náboženským hodnotám. Tam je velké napětí moderního světa, s nímž si 

nedokážeme poradit. Nevím, jak to rozhodnout, aniž bych měl pevnou náboženskou víru. Ta je 

důležitá v tom, že je logickým axiomem zakládajícím etické jednání. I když pocházím ze smíšené 

rodiny, v níž byly jak židovské, tak křesťanské tradice, jisté věci jsem od rodičů dostal, aniž bych si 

uvědomil, že mají náboženské opodstatnění, jako víru ve slušnost vůči ostatním, víru v zásadní 

rovnost mezi lidmi atd. Když jsem však o tomto začal hlouběji přemýšlet, začal jsem si uvědomovat -

zvláště pod vlivem toho, co jsem se dozvídal o nacismu - že v moderní době se řada lidí obejde bez 

náboženské víry. Jakmile náboženská víra zmizí z jejich života, tak ztrácejí veškerou pevnou půdu pod 

nohama, která by jinak dala jejich životu smysl a směřování. Samozřejmě z hlediska nacisty je zabíjet 

lidi po stovkách či tisících zcela přirozené, jelikož takový člověk nemá náboženskou víru, která by 

zakládala jeho morálku a jež by jeho jednání předem omezovala. On má pouze ideologii, která 

vystoupila z něho samotného pod zvláštními vlivy, nebo byla výplodem mysli charismatického vůdce, 

například Adolfa Hitlera, jenž říkal, že se nemusíme ohlížet na nějaké humanitní zásady, které jsou 

stejně produktem židokřesťanské morálky, jež vznikla z myšlení podřadné lidské rasy. Tím pádem, 

jakmile toto akceptujeme, je možné vše. Svým způsobem podobně uvažovali bolševici. Ti, jakmile 

přijali za své komplikovanou ideologii, která se odešla bez Boha a která říkala, že dějiny produkují 

určité společenské formace, z nichž nejvyšší bude socialistická, které násilím pomůžeme na svět, 

mohli odůvodnit jakékoliv činy, ba i zločiny jakéhokoliv řádu, protože nebylo transcendentno, nebyla 

základna pro morálku, která by v tom bránila. Soudím, že je to cosi, co mě neustále trápí i proto, že 

sám pro sebe jsem nedospěl k závěru, zda existuje Bůh, k němuž se mohu vztahovat, nebo ne.  

MS: Komunisté Boha, o němž hovoříte, také popírali, ale měli jiné „bohy“. Mnozí z nás si svobodu 

vykládali chybně a kladli ji na roveň libovůli.  

PB: Jsem přesvědčen, že takovou iluzi zde mělo málo lidí zvláště poté, co zažili pevný stát za 

komunistů a věděli, že i západní demokracie mají v různých ohledech silné státní struktury. Nečekal 

bych, že si lidé myslí, že mohou vše.  

MS: Zdejší lidé něco o této hodnotě věděli. Váš kolega Jan Jůn hovořil o přítomnosti relativismu, jenž 

pramení z chybného hodnotového ukotvení. Jak toto v dnešní ne příliš čitelné době vnímáte?  
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PB: Relativismus je, pragmaticky vzato, důležitý. Umožňuje soužití lidí s různými životními 

zkušenostmi, s různými ideologiemi, druhy morálky ve smyslu, jak jsem již na toto téma hovořil. 

Relativismus nám umožňuje vmyslet se do postavení druhého, poznat jeho motivy, příčiny jeho 

jednání. Vyrovnávat se s nimi.  

MS: Vnímáte jej jako prospěšný, neboť brousí hrany ortodoxie.  

PB: Vnímám jej jako prospěšný pro demokracii.  

MS: Jak si vykládáte slova Václava Havla: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí …“ spojení, které 

zapsalo do myslí lidí. Právě relativisté se tomu „vysmáli“ a důsledky sklízíme do dnešních dnů.  

PB: Víte, vysmívají se tomu z konkrétních důvodů, které souvisí s tím, že neměli rádi Václava Havla a 

jeho sklon k moralizování, ke zdůrazňování etických principů. Řekl bych, že to jsou zcela marginální 

věci. Soudím, že většina lidí, kteří se označují za demokraty, nutně s takovým heslem musí souhlasit. 

Kdo už se rád na veřejnosti hlásí ke zločinu a nenávisti …  

MS: Jistě důležitou hodnotou je i hledání spravedlnost. Bez ní by mnozí z nás demokratický systém 

považovali za nelegitimní … obchod, obcování by bylo ochromeno.   

Dialog o transformaci slov, médií s Petrem Brodem5: 

 

MS: V naší diskusi bychom neměli opomenout význam slov. Jsou ambivalentní. Dávají člověku energii 

ke konání v jeho životě, ovšem též energii mohou brát. Mohou vybudit revoluční události a vše, co s 

tím souvisí … Jak vnímáte význam slov pro jedince a společnost?  

 

PB: Pro mě mají slovo, řeč, komunikace, média základní význam, jelikož jsem člověk, jenž chce být 

nejen svobodný a chce se svobodně vyjadřovat, ale byl jsem dlouhá léta novinář. Převážně jsem 

působil na Západě. V posledních letech po mém návratu do České republiky v roce 1998 jsem působil 

v českém mediálním prostředí. Pro mě má svoboda slova, komunikace v demokracii zásadní význam.  

 

MS: Bohužel před rokem 1989 zde svoboda slova nebyla. Dá se říci, že obsahy slov byly v minulé době 

vyprazdňovány a slova jako skořápky sloužila k manipulaci.  

 

PB: Jistě. Všichni známe komunistické ptydepe, kde boj za mír byl tím, co krylo vojenskou expanzi v 

Angole, Mozambiku, okupaci Československa, genocidu v Kambodži a nevím, jaké jiné zločiny. 

Demokracie znamenala ne vládu lidu, ale vládu úzké partajní věrchušky, vlastně předsednictva ÚV 

Komunistické strany Československa. Tak bych mohl pokračovat dále. To je ovšem jazyk, který lze 

analyzovat a lze jím proniknout, který lze interpretovat. Jsou tací, kteří říkají, že každá společnost si 

vytváří jazyk, který je zároveň kamufláží. Jistě již od Marxe nalezneme kritiky kapitalistické 

společnosti, kteří říkají, že pod obecnými frázemi o zvyšování konkurenceschopnosti a zvyšování 

přístupu mas ke zboží se ve skutečnosti skrývá stále větší vykořisťování. Nebudu to dále komentovat 

a interpretovat, ale takové kritiky má každá společnost a každý způsob vnitrospolečenské 

komunikace.  

 

                                                           
5
 První část dialogu byla natočena ve čtvrtek 21. února 2013 v dopoledních hodinách v prostorách Knihovny 

Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, Staré Město.  
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MS: Ano, ale cílem vnímavých lidí by mělo být, aby se slova nevyprazdňovala, aby se díky slovům 

člověk stával svobodným, a ne otrokem.  

 

PB: To je však proces neustálé interpretace našich pojmů. Naše pojmy jsou podmíněny historickým 

vývojem. Musíme je možná neustále nově definovat, i když některé nám zase poskytují možnost 

historické kontinuity. To, co Řekové mínili občanskou svobodou, je něco jiného, než jí míníme my. Je 

nutné neustále se navracet k těmto základním pojmům a nově je definovat a vysvětlovat v dané 

historické situaci.  

 

… Slovo a svoboda …  

 

MS: Možná řeknu pro někoho kacířskou tezi. Člověk může být svobodný jedině tehdy, pokud slova 

mají patřičné obsahy, čemuž napomáhá stav společenského dialogu, jenž posouvá společnost 

kupředu.  

 

PB: Nevím, zdali člověk může být absolutně svobodný. To je tak základní filozofická otázka, že ji 

nemůžeme jen tak postavit a zodpovědět. Co je to svoboda člověka? Člověk je podle mého pohledu 

vržen do specifické historické sociální situace.  

 

MS: To je ta teze, že svoboda je poznaná nutnost.  

 

PB: Člověk není plně svobodný. Neznám plně svobodného člověka.  

 

MS: Víte, myslel jsem to tak, že člověk může být svobodný tím, že se účastní života společnosti, že se 

snaží dát slovům patřičný smysl.  

 

PB: Ano …  

 

MS: Pokud tomu tak nebude, stane se otrokem druhých.  

 

PB: Neřekl bych nutně otrokem, ale bude závislý na tom, jak některé pojmy definují ostatní. To jsme 

právě viděli v komunistickém režimu, kdy mnozí z nás, kteří na ten režim nevěřili, se přeci jen 

navenek jakýmisi mimikry přizpůsobovali jeho jazyku. Když bylo nutné žádat o byt na OPBH, tak jsme 

všechny dopisy začínali frází: „Vážený soudruhu, vážená soudružko, vážení soudruzi.“ Končili jsme 

pozdravem: „Čest práci …,“ ačkoliv jsme si práce referentů na OPBH nijak zvlášť nevážili.  

 

MS: Bylo to vynucené a také tím trpěl jazyk …  

 

PB: Ano, bylo to, o čem Václav Havel psal v řadě esejů, hlavně v tom slavném, o uzenáři, který ve své 

výkladní skříni vystavuje různá hesla a portrét Lenina.  

 

… Učit se slovu …  

 

MS: Mnozí z nás si toto neuvědomují. Je nutné podotknout, že k zacházení se slovem musí být člověk 

vychováván.  



 
 

31 
 

 

PB: Ano, to v moderních společnostech přebírá především škola jako instituce a jako méně formální 

instituce rodina. To jsou dva hlavní zdroje toho, jak si slovně „osaháváme“ svět a jak se vytváří náš 

jazyk. Ten primárně v rodině a sekundárně ve vzdělávacích institucích.  

 

MS: Domníváte se, že svět se proměnil do té žádané podoby, že máme svobodu slova, a slovům se lidé 

snaží vracet patřičný obsah.  

 

PB: To první ano, to druhé ne. Ano, tento svět má bezprecedentní předpoklady pro svobodu slova již 

v tom, jaké jsou logistické a technologické základy našich masových médií, ale i v rámci osobní 

komunikace. Souvisí to s tím, že máme k dispozici telefon, fax, e-mail, internet, atd. Toto vytváří 

prostor pro komunikaci s naším světem, kterou dřívější generace neznaly. Zároveň si nemyslím, že 

dochází k masovému dialogu o našich pojmech. To je spíše otázka intelektuálské vrstvy. Řekl bych, že 

většina lidí se na takovém dialogu nepodílí. Ten, který má v oblasti Sahelu v Africe potíže nalézt vodu, 

aby mohl nějakým způsobem přežít, nepodílí se na globální diskusi o pojmu sociální spravedlnost 

nebo demokracie.  

 

MS: S tím lze souhlasit. Pouze jsem se domníval, že znají tyto pojmy, snaží se je užívat a nesnaží se 

pokřivovat jejich obsah.  

 

PB: Zevšeobecňovat nemůžeme, protože čtvrtina lidstva žije v Čínské lidové republice, která má 

systém sui generis, jenž je obtížné označovat za komunistický, i když tam vládne komunistická strana. 

Je to zvláštní systém, jenž je ideově uzavřený, jenž brání šíření Internetu a jiných zdrojů informací. 

Také tam hrají výraznou úlohu pojmy odvozené z komunistické teorie. Máme zde také Indii, kde žije 

půl miliardy lidí, a o jejímž intelektuálním životě mnoho nevíme.  

 

… Slova v Čechách …  

 

MS: Dobrá, samotnou otázku týkající se slov a navracení jejich původních obsahů jsem zasazoval do 

naší reality. To znamená, zdali se domníváte, že i obyčejní lidé usilují o navracení původního obsahu 

slov, který byl po léta pokřivován? Právě toto by se mělo odehrávat v rámci demokratických diskusí.  

 

PB: Do určité míry ano. Je zde snaha vrátit některým pojmům původní význam. Parlamentní 

demokracie je u nás parlamentní demokracií.  

 

MS: Ale například význam „právní stát“ není právním státem.  

 

PB: Idea právního státu existuje, ale v realitě českého státu je to spíš platónská idea.  

 

MS: Je zde rozdíl mezi teorií a realitou.  

 

PB: Český stát například uznal řadu mezinárodních konvencí. Řídí se právem Evropské unie, zřídil 

nakonec i přes určité váhání instituce, jako je Senát ČR či Ústavní soud ČR, či naplnil zákon o zřízení 

Nejvyššího správního soudu, a tak bych mohl pokračovat dále. Toto dokazuje, že se snaží být právním 

státem v duchu západních politických a právních tradic.  
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MS: Právě v duchu. Máme formu. Je otázkou, zdali je tam obsah.  

 

PB: To je do určité míry důsledek toho, jak danou formu vytváříme. To proto, že ve formě zároveň 

necháváme působit soudce, …  

 

MS: … které jsme zdědili z minulého režimu, …  

 

PB: … připouštíme to, že soudní procesy trvají několik let třeba i 14, 15. Poté prezident republiky na 

to reagoval tím, že některá soudní řízení přerušil v rámci amnestie a abolice. Je vidět, že soudní 

mechanismus velice skřípe, i když je formálně dobře postaven. Jeho fungování může mít pak 

důsledky pro to, jak vnímáme, zda se materiálně naplňuje myšlenka právního státu.  

 

… Dialog a jeho pozice …  

 

MS: Ze zřetězení slov se utváří dialog, který by měl pomoci osvětlit pozici člověka ve světě. Jak 

vnímáte kvalitu dialogu ve veřejném prostoru? Ne nadarmo Masaryk říkal: „Demokracie je dialog …“  

 

PB: Kvalita je velice rozdílná. Závisí na tom, jak se kdo vyjadřuje. Soudím, že mezi projevy 

nastupujícího prezidenta republiky Miloše Zemana a třeba příspěvky Petra Pitharta je dosti velký 

kvalitativní rozdíl. Zvláštní otázkou je, jaké kvality jsou projevy našich médií. To nelze zobecňovat. 

Pouze bych řekl, že v mediálním prostoru, který u nás existuje, je zastoupena většina myšlenkově 

možných proudů. V rámci celospolečenské diskuse o politických, historických, sociálních námětech 

žádný významný proud výrazně nechybí. Máme zde široký hlavní proud. Máme zde jasně politicky 

vyhraněné názory. Máme zde i extrémní názory, jimž je relativně málo bráněno. Někdy bych si na 

okrajích představoval ostřejší hranici toho, co je dovoleno a co ne. Vím, že i zde existuje řada 

rozdílných názorů. Anglosaská realita je trochu jiná než realita kontinentální, ale o tom už byla řeč. 

Rozdíl je například v tom, jak se vztahujeme ke krajně pravicovým názorům, které jsou následnictvím 

nacismu.  

 

MS: Dobrá, také bych se rád zeptal, zda je ten dialog patřičně produktivní. Lidé mohou hovořit, ale 

nemusí to být pravý dialog. Někdy se takováto forma označuje jako dialog „hluchých“ nebo 

monology, které nenajdou průsečík. Mně šlo o to, zdali energie, která se během hovoru vydává, slouží 

ku prospěchu věci a posouvá ji dále.  

 

PB: Myslím si, že ano. V dialogu se věci tříbí. Mimostojícím, kteří se na něm přímo nepodílí, pomáhá, 

aby si vytvářeli vlastní názory, aby si tříbili názory na různé věci. Řekl bych, že každý dialog, pokud 

probíhá v klidné formě, i když je to dialog „hluchých“, v zásadě přispívá k tomu, aby si okolí mohlo na 

různé věci vytvořit svůj vlastní názor.  

 

MS: Nu, ale kritik může říci, že se když se „příliš“ hovoří, přešlapuje se …  

 

PB: Omezovat dialog ve společnosti nelze. Chcete snad definovat to, že se mluví příliš, nebo že se 

hovoří málo?  
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MS: Mnozí lidé mohou konstatovat, že demokracie jako systém není patřičně produktivní.  

 

PB: To není pravdou. Demokracie přece produkuje řadu materiálních výstupů včetně zákonů, 

právních opatření, rozsudků, atd. Vytváří se politika. Ta se svým způsobem prosazuje. Nelze říci, že se 

v demokracii „žvaní“, že to nemá žádné výsledky.  

 

MS: Tak na to nahlížel revolucionář Lenin. Parlamentní demokracie byla pro něj žvanírnou. To však 

bylo řečeno na počátku dvacátého století a lze to považovat za extrémní názor. 

  

PB: Ano, je to názor, jenž je dán svou dobou. Ten Lenin svým způsobem odůvodnil. Z jeho hlediska 

byla v Rusku parlamentní činnost nedokonalá. O Rusku nemůžeme hovořit jako o parlamentní 

demokracii až do roku 1917, kdy se jí stalo na velmi krátkou dobu, než ji utnuli bolševici. Lenin hovořil 

z hlediska ruského radikála, jenž sledoval, že i existence Dumy po roce 1905 nějak výrazně 

neomezovala svévoli carské vlády a carského domu. Debaty v Dumě neměly zásadní dopad na 

postavení rolníků a dělnické třídy, o které mu šlo.  

 

… Média …  

 

MS: Otočme list, ale zůstaňme u slov. Těžko si bez nich umíme představit média, noviny. Jak se 

vyvíjela mediální sféra před a po roce 1989? Média a z nich některé tisky sloužily před rokem 1989 

straně. Média se na masové propagandě podílela.  

 

PB: Tam o nějakém vývoji nemůžeme hovořit. Po roce 1989 se česká média vyvíjela částečně živelnou 

cestou, částečně pod vlivem západních investorů, kteří do nich vstupovali, částečně pod vlivem toho, 

že se rozpadl československý stát, částečně pod vlivem nových regulačních mechanismů 

demokratické společnosti. Z mého pohledu je to komplikovaná záležitost. Média se v celku vyvíjela 

pozitivně. Obrovsky expandoval prostor, v němž se dají vyjadřovat názory, v němž jsou lidé 

informováni o dění doma a ve světě. Co mě na vývoji ruší, jsou částečné aspekty vývoje či stylistické 

záležitosti, které souvisejí s tím, že jsem studoval na Západě, působil v západních médiích. Očekával 

jsem, že česká média budou trochu bližší svým charakterem západním médiím.  

 

… RFE / RL a jiné stanice …  

 

MS: V přelomových letech jste byl zaměstnán rozhlasu Svobodná Evropa. Jaký podle vás měla dopad 

tato stanice, která dbala na kultivaci českého slova?  

 

PB: Na kulturu slova dbala Svobodná Evropa ve svých literárních a kulturních pořadech. 

Nezapomeňme, že v různých dobách pro ni pracovala řada českých a slovenských literátů. Z českých 

bych jmenoval Jana Čepa, Antonína Kratochvíla, Jaroslava Dreslera, Otu Filipa, Milana Schulze, Josefa 

Jedličku a dala by se jmenovat řada jiných. Co se týče kultivace, je dobré uvést, že jsme ve zprávách a 

pořadech o aktuálním dění nepoužívali jazyk komunistického světa. Pokud jsme jej používali, tak jsme 

jej citovali a distancovali jsme se od něho. To přece přispívalo k jisté kultivaci českého jazyka.   

 

MS: Soudil jste, že toto médium v počátku nové doby bude mít velký podíl v mediálním prostoru?  
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MV: Po roce 1989 vliv této stanice vidím někde jinde. Nelze zapomenout významnou úlohu, kterou 

Svobodná Evropa a jiné západní rozhlasové stanice jako BBC měly dlouhá léta předtím. Samozřejmě 

jejich role ustoupila do pozadí tím, že vznikla nezávislá česká či československá média. Ony zahraniční 

či polozahraniční stanice zde měly svá zastoupení. Svobodná Evropa měla již začátkem devadesátých 

let stálou redakci v Praze, ale hlavní sídlo v Mnichově … Bylo obtížné rozhodnout, zdali je to domácí či 

zahraniční médium. Tyto organizace a instituce se musely prosazovat ve zcela jiném mediálním 

prostředí. Dalo by se říci, že se z nich staly trochu jiné stanice. To proto, že to byly stanice mluveného 

slova. Například, co se týče rozhlasových stanic v českém mediálním prostředí, tak to byly stanice, 

které měly velký podíl zpravodajství ve svém vysílání. Lišily se od českých stanic tím, že zpravodajství 

nerozmělňovaly hudbou, komerčními vstupy atd.  

 

MS: Mně také šlo o udržení kvality mediálních výstupů.  

 

PB: Snažily se o to, ale platily za to určitou cenu. To je však cena poslechovosti. Ta byla vždy 

omezená, protože průměrný posluchač zřejmě - a to je přesvědčení těch, kteří dělají rozhlasové 

stanice jako je Radiožurnál - nevydrží příliš dlouho poslouchat mluvené slovo.  

 

MS: Je to náročné, vyžaduje to sebedisciplínu.  

 

PB: Stanice, o kterých hovoříme, jako je Svobodná Evropa, BBC, Hlas Ameriky, vycházely z 

předpokladu, že posluchač, který má dostatečný zájem o veřejné dění vydrží také to, že se mu čtvrt 

hodiny či 20 minut prezentuje seriózní pořad o domácím a světovém dění, aniž by do toho musela 

vstoupit Lucie Bílá s nějakou písní.  

 

MS: Soudím, že Český rozhlas se snaží na tomto poli cosi konat. Od března 2013 začíná nová stanice 

Český rozhlas plus. Také jste zmínil BBC, českou redakci. Je škoda, že tato stanice zanikla v roce 2006.  

 

PB: Myslím si, že je to velká škoda. Stejně tak jako je mi líto každého kvalitního časopisu či kvalitních 

novin, které zaniknou, protože tím je ochuzena pestrost našeho mediálního světa. Na druhé straně 

bychom měli rozumět důvodům, které k tomu vedly. Stanice byla zcela placena z peněz britských 

daňových poplatníků. Nikdo na českém poli neprojevoval dostatečnou míru ochoty se nějak podílet 

na jejím provozu. Její zánik byl nevyhnutelný. 

 

MS: Možná lidé, kteří pracovali v této stanici, tak našli uplatnění například v Radiu Česko.  

 

PB: Nejen tam, ale také na významných pozicích v České televizi a v Českém rozhlase. Říkáte, že tito 

lidé se neztratili. Vždy jsem rád, když vidím na obrazovce Martina Řezníčka nebo nynějšího 

zpravodaje České televize v Bruselu Bohumila Vostála. 

 

MS: Také bychom neměli zapomenout na Václava Moravce.  

 

PB: Václav Moravec. Ano … Na druhou stranu si na něj nechci dělat exkluzivní nárok. To proto, že 

Václav Moravec k nám přišel z Frekvence 1, kde si také vybudoval určité renomé. To, že přišel k nám 

do BBC, bylo logickým článkem jeho kariéry.  

 



 
 

35 
 

… Noviny …  

 

MS: Jistě je vhodné se nyní zaměřit na noviny. V roce 1989, ale i poté zde bylo dost plátků. Když to 

porovnáme s dneškem, tak je to nepoměr. Jak vnímáte vznik a do jisté míry zánik českého svobodného 

tisku.  

 

PB: Český tisk nezanikl. V mnoha ohledech prosperuje.  

 

MS: Média jsou „vlastněna“ soukromým a často i cizím kapitálem. 

  

PB: To je něco jiného. Já do těch ekonomických souvislostí nevidím. Jedna věc s tím souvisí. Do jisté 

míry je to všeobecné zklamání, že zde nevznikl nějaký kvalitní, celostátní deník. Nestěžuji si na kvalitu 

těch deníků, které více méně pravidelně sleduji. To jsou Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Právo. 

Ale v porovnání s těmi deníky, které znám ze Západu, které byly tam moji denní četbou, je to 

nepoměr. Jsou to v mezinárodním měřítku podprůměrné noviny, ale všichni, s nimiž jsem o tom 

hovořil, mi říkají, že se nedá nic dělat. Český trh je prý příliš malý na to, aby vygeneroval kvalitní deník 

mezinárodního formátu a charakteru. Například příjmy z prodeje novin a z reklam jsou příliš nízké na 

to, aby si české deníky mohly dovolit síť vlastních zpravodajů ve světě.  

 

MS: Váš pohled je ovlivněn prací pro Süddeutsche Zeitiung.  

 

PB: Ano, ale také, že jsem dlouhá léta četl The Times, The Guardian, Daily Telegraph, Frankfurter 

Allgemaine Zeitung, sem tam Le Monde.  

 

MS: Nu, ovšem to je to nejlepší, …  

 

PB: Myslím si, že se musíme měřit s nejlepšími. Je to stejné jako to, že v případě právního státu 

poměřujeme s platónskou ideou právního státu, tak bychom se měli měřit s těmi nejkvalitnějšími 

mezinárodními novinami.  

 

… Nutnost rozlišení …  

 

PB: Některé věci … a musím podotknout, že je to takové druhé zklamání … se dají dosáhnout i v 

našich skromných hospodářských poměrech. Například to, aby zprávy a zpravodajství byly odděleny 

od komentářů.  

 

MS: U nás to bohužel splývá.  

 

PB: Ano, je to i na titulních stranách. Je to zásadní výtka na adresu těchto novin.  

 

MS: Dobrá, ale někdo může říci: „Sice zde nemáme dobré noviny, ale máme zde redaktory, kteří 

vytvářejí kvalitní příspěvky pro bývalý Český rozhlas 6, z něhož vznikl Český rozhlas Plus.“ 

 

PB: Rozhodně bych to takto nezevšeobecňoval. Neřekl bych, že zde nemáme dobré noviny. Nemáme 

noviny, které by pronikavě analyzovaly světové dění, jako jsou Franfurter Allgemeine či Süddeutsche 
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Zeitung nebo The Guardian či Daily Telegraph či The New York Times, International Herald Tribune. 

To jednoduše nemáme.  

 

MS: Kde není poptávka, není nabídka. To platí i naopak. I dobrá nabídka indukuje poptávku.  

 

PB: Dnes je zde ještě jeden trend, který nesmíme zapomínat. Poptávku po kvalitním zpravodajství 

nyní uspokojují moderní technické postupy. Ten, kdo před dvaceti lety neměl denní přístup k Heraldu 

či Timesům jej dnes, byť v omezené míře, má. Tato periodika si může číst na Internetu, i když tam 

nemá jejich plnou verzi všeho, co by jej například zajímalo.  

 

MS: Ne nadarmo se říká, že moderní technologie spojuje svět.  

 

PB: Jak jsem uváděl, poptávka po hlubších zprávách a analýzách do jisté míry existuje a nachází 

nabídku jinde mimo český jazykový prostor.  

 

MS: Když dnešní člověk usiluje proniknout do světa, přirozeně poznání světa hledá v zahraničí, byť 

musí znalý jazyků. 

 

… Bulvár ... 

 

MS: Ještě bychom se měli dotknout, co po roce 1989 vzniklo, a to je bulvár. Ve veřejnosti panovala 

představa, že Češi jsou kulturním národem. Tuto představu destruovaly kroky Vladimíra Železného. 

Spoluzaložil televizi a díky jeho „vychytralým“ krokům Čeští daňoví poplatníci platí tučné peníze 

americkému investorovi.       

  

PB: Tady se vracíme k problému arbitráží … To však nemá s kvalitou nic společného.  

 

MS: Pouze jsem poukázal na bulvár, který produkovala.  

 

PB: Bulvár je specifický projev mediálního světa. Existuje všude, kde existují svobodné sdělovací 

prostředky. Na bulváru v Česku mě zneklidňuje to, že nefunguje právní systém, který by za 

normálních okolností zajišťoval, že v bulváru nebude docházet k excesům. Praxe je známa ze 

zahraničí. To znamená, že máte okamžité právo odpovědi, pokud se vás něco dotkne, a také máte 

řadu soudních možností, jak tvrzení v médiích přezkoumat. Jsou to především možnosti rychlé a 

účinné. Myslím si, že kdybychom měli rychlý a účinný právní systém ochrany osobnosti, naučil by se 

ten bulvár velice rychle, jak operovat v rámci určité slušnosti.   

 

MS: Najednou jsou noviny, které místo serióznosti poukazují na banality a v jistém ohledu i ničí 

veřejný prostor, slovo …  

 

PB: Nyní nehovořím o ničení veřejného prostoru … To je váš výraz, který nepřijímám. Vznik 

bulvárního tisku mě nepřekvapil, protože jsem znal poměry na Západě. V Americe je to „yellow 

press“, což je nejhorší odrůda bulváru, kde si lidé jednotlivé věci vymýšlejí … V porovnání s tím 

nejhorším, co vychází na Západě, není náš tisk ještě tak hrozný. Připomenu, co se v Británii stalo 
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nedávno. Byl to skandál kolem News of the World, který byl součástí impéria Ruperta Murdrocha. 

Některých takových nejhorších excesů jsme zatím byli ušetřeni.  

 

… Potřeby médií …  

 

MS: Co by podle vás tato oblast potřebovala? Tážu se proto, že profese novináře postrádá prestiž. 

Jeden nejmenovaný politik se o novinářích vyjádřil: „Je to hnůj a póvl …“  

 

PB: Na zvyšování prestiže nemám recept až na to, že bych apeloval, aby psali podle nejlepšího 

vědomí a svědomí a aby oddělovali zprávy od komentářů. Také bych uvítal, kdyby televizní zprávy 

měly klidnější formu. Když se dívám na televizní zprávy přes internet, tak to, co produkuje Česká 

televize, je trapné. Myslím to neustálé přecházení moderátorů jako manekýnů po scéně, mačkání 

velkých knoflíků a také to, že musí držet v ruce velké "U", přitom s vážnou tváří referují někdy o 

prkotinách. To mi místy připadá komické.  

 

MS: V tom můžeme vidět bulvarizaci.  

 

PB: Když to porovnáte se zprávami veřejnoprávních médií v Německu, například ARD, ZDF, tamní 

zprávy jsou pro mě daleko zajímavější a také vnímatelnější. To proto, že scenérie studia tam nehraje 

takovou úlohu.  

 

MS: Když máte ten pohled zvenčí, nemyslíte si, že česká média se zabývají spíše Českou republikou a 

ne světem?  

 

PB: To je do značné míry pravdou. Dalo by se říci, že to dělají i jiná média jiných zemí. Když například 

žijete v Americe, tak si také zoufáte nad tím, že v televizních zprávách se Evropa téměř nevyskytuje. 

Vyskytují se tam americká témata. Vyskytují se tam témata, která vzbuzují velkou pozornost v 

Americe, jako je islamismus a jeho excesy, jelikož to má také dopady na americké dějiny. Připomenu 

11. září 2001, a tak bych mohl pokračovat dále. V Americe je také velký zájem o dění, které souvisí s 

Izraelem a izraelsko - arabským konfliktem. Že byste se z amerických zpráv dozvěděl o 

Československu a podobných „balkánských zemích“, tak to zase ne. V tom smyslu zásadně nevybočují 

česká média z mezinárodního trendu, ale mně vyhovuje, že zpravodajství německých veřejnoprávních 

televizí je daleko více mezinárodně orientované.    

 

… Minulost …  

 

MS: Jedno z posledních témat jsem zvolil otázku historie, ostatně jste také amatérský historik. Jak 

vnímáte význam hovoru nad tímto tématem? Žil jste v zemi, v níž se museli její obyvatelé vypořádat s 

fašismem. K samotnému vypořádání přispěly i vítězné mocnosti. Jak vnímáte vypořádávání se českého 

národa s komunistickým režimem.  

 

PB: Je to proces v mnoha ohledech bolestivý a relativně pomalý. Zároveň probíhá na nejrůznějších 

úrovních poměrně intenzivně. Myslím si, že také několik desetiletí probíhat bude. V tom smyslu je to 

pro mě zajímavý proces, jelikož v něm zaznívají nejrůznější stanoviska včetně stalinistických. 

Naposledy v roce 2013 jsme měli možnost poslouchat výroky Miroslava Grebeníčka o Janu Palachovi. 
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V tom dialogu existují. A to je otázka okrajových fenoménů i stanoviska, která jsou, co se týče 

vyrovnání s minulostí české společnosti pod nacistickou okupací, neonacistická. To znamená, že 

existují servery, které propagují podřazení českého národa pod německou nadvládu. Prosím, toto 

existuje v dnešní době. Škála vyjadřovaných názorů je skutečně velice široká. Je od levicových 

extrémů až po pravicové extrémy. Mezi nimi je široký mainstream. Je to cosi, k čemu se mnohá 

stanoviska neustále opakují. Viděli jsme to například ve vztahu k Benešovým dekretům během 

kampaně k prezidentským volbám v roce 2013. Řekl bych, že v procesu vyrovnávání se s minulostí 

vznikla řada zásadních děl, která bohužel nejsou širší veřejností recipována tak, jak by si zasloužila. 

Například bych zmínil významné knihy o některých postavách komunistického režimu nebo z dob 

komunistického režimu. V poslední době vyšly životopisy Prokopa Drtiny, Bohumila Laušmana, 

Zdeňka Nejedlého, atd. Soudím, že to jsou zásadní příspěvky nejen k těmto osobnostem, ale k vývoji 

komunistického režimu. Spíše náhodou jsem jmenoval životopisy. Existují zásadní práce, které se 

zabývají širšími aspekty komunistického režimu. Existuje mnoho časopisecké literatury. Mám na mysli 

časopis Soudobé dějiny, jenž vychází v Ústavu pro soudobé dějiny, či časopisy Paměť a dějiny a 

Securitas imperii, které vycházejí v Ústavu pro studium totalitních režimů nebo s jeho účastí. Číst je 

všechny vydá na plnohodnotné zaměstnání. To proto, že historická produkce v Českých zemích je 

velká. Musím ale říci nějakou výhradu, aby to nevypadalo, že jsem s ní zcela spokojen. Také sleduji 

polskou historiografickou produkci. Ta je větší. Poláků je čtyřikrát tolik. Řekl bych, že v porovnání s 

produkcí na hlavu obyvatelstva z toho česká historiografická produkce nevychází tak dobře, jako 

polská. Jsou stále bílá místa, chybějící produkty na historickém trhu. Do dnešních dnů nemáme 

vědecký životopis Klementa Gottwalda nebo Rudolfa Slánského.  

 

MS: Tuším, že si Jacques Rupnik si posteskl, že řádně nebyla zmapována historie komunistické strany 

mezi lety 1948 - 1989. Zpět k těm pracím. Neangažovaný člověk se může tázat, jaký dopad mají práce 

jednotlivých lidí, které jste uvedl?  

 

PD: Mají ten dopad, že knihy jsou přístupné v knihkupectví, knihovnách …  

 

MS: To je logické.    

 

PB: Druhá věc je sféra pedagogická, školství. Řada institucí se snaží ty poznatky o komunistickém 

režimu popularizovat. Jsou to poznatky vzniklé z přímé zkušenosti prostřednictvím svědků doby, jsou 

projekty na to, jak vzpomínky pamětníků transformovat do vyučovacích jednotek. Řada institucí se 

snaží vědecké poznatky transformovat do metodických listů pro učitele. Nabídka je poměrně velká. 

Mohl bych vyjmenovat řadu institucí, které se na tom podílejí. Je to například Člověk v tísni, Post 

Bellum, nebo Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem, které se zabývá českoněmeckými vztahy, 

Židovské muzeum, a tak bych mohl pokračovat dále. Všechny tyto instituce produkují velký počet 

těchto pedagogických materiálů, nabídek pedagogických kurzů pro učitele atd. Myslím si, že se to 

nyní dost do vyučování prosazuje. Vím o stovkách škol, které zvou pamětníky, jak z dob nacismu, tak z 

dob komunistu, a tak využívají programů, jež se jim nabízejí.  
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… Komunisté a jejich existence …  

 

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte - a ono to souvisí s vyrovnáváním s minulostí - že komunistická 

strana měla být zakázána. Jsme stále zemí ve střední a východní Evropě, kde komunistická strana má 

kontinuitu.  

 

PB: V tomto prostoru nejsme jediní. Nástupkyně máme ve všech zemích bývalého sovětského bloku, 

případně v Albánii. Tam se komunistická strana transformovala v stranu socialistickou.  

 

MS: Název komunistická se vyskytuje zřídkakdy.  

 

PB: Vezměme Rusko. V době Jelcina byla komunistická strana zakázána. Později se objevila ve formě 

Komunistické strany Ruské federace. Ta nadále existuje. Je zastoupena ve Státní dumě a je velmi 

činná.  

 

MS: Zde zákazy neplatí.  

 

PB: Zákazy platí, ale nemohou postihnout vznik nových stran. Nové strany si pak pozmění jméno a v 

podstatě mají starou ideologii. V tomto smyslu jsem se smířil s realitou. Kdyby bylo podle mých úvah, 

tak bych byl v revolučních dnech pro zakázání komunistické strany. Je otázkou, zdali by se pro to 

našla většina v nově zvoleném Parlamentu. Ona byla nositelem režimu, který pozdější zákon označil 

za zločinný. Možná je dobré, že z taktických důvodů tato politická strana existuje, je viditelná. Zmínil 

jsem se o taktických důvodech v tom smyslu, že i na Západě existuje řada politických analytiků, kteří 

si myslí, že je lepší, když jsou nositelé extrémních názorů organizováni v institucích, organizacích, 

které je možno dobře sledovat ze strany úřadů, majících na starosti ochranu ústavního pořádku. Když 

takové organizace zakážeme, stáhnou se do podzemí a jsou hůře sledovatelné.  

 

MS: Je možné uvažovat tak, že přítomnost komunistické strany v politickém spektru ukazuje, že 

někteří Češi se také s jedním odkazem nevyrovnali …  

 

PB: Neřekl bych to tímto způsobem. Samotná existence strany to nedokazuje. Dokazuje to, že v 

částech české společnosti přežívá komunistická ideologie, ale zároveň nesmíme zapomenout, že 

mnozí lidé volí komunistickou stranu z důvodu protestu, jelikož v ní vidí jedinou radikální opozici. 

Sociální demokracie jako opozice jim nestačí. Motivy, které nakonec vedou k tomu, že komunisty volí 

pětina elektorátu, jsou různorodé.  

 

… Integrace …  

 

MS: Dobrá, část svého života jste strávil v Německu. Je vhodné se dotknout významu integrace České 

republiky do nadnárodních struktur. Bylo logické, že po roce 1989 bylo snahou se vrátit mezi země, 

kam Československo, později Česká republika patřila. Jaký je k tomu váš postoj?  

 

PB: Považuji to za záležitost zásadního významu pro budoucnost této země. I kdyby zde za určitých 

okolností nabývaly vrchu radikální nálady, i kdyby komunisté vstoupili do vlády, což je možná na 

dohled, tak to, že jsme zakořeněni a zakotveni v mezinárodních institucích jako je Evropská unie a 
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Severoatlantická aliance dává záruku, že nelze nastolit nějaký radikální režim, který by nás zásadním 

způsobem vymezoval ze západní civilizace.  

 

MS: Rok 1999 přijetí do NATO, a rok 2004 byl potvrzením …  

 

PB: Toto je zárukou toho, že zde nedojde k březnu 1939 a únoru 1948.  

 

MS: Děkuji vám za vaše cenné postoje …    

 

P.S.: 

 

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

 

PB: K obnově demokracie v Československu jsem se snažil - částečně nepřímo - přispět už coby 

gymnasista v Mnichově a univerzitní student tamtéž, v Anglii a v USA tím, že jsem spolužákům a 

spolustudentům, často naivním levičákům, vysvětloval poměry v sovětském bloku a snažil jsem se je 

přesvědčit, že svržení komunistických režimů by bylo ku prospěchu celého světa. Jako student a 

později novinář jsem udržoval styky s řadou demokratických exilových skupin. Ve službách BBC a 

Svobodné Evropy jsem pak naplno pomáhal prolomit informační bariéru, kterou se snažil udržet 

Husákův režim. Co se kapitalismu týče, věděl jsem, že tuto otázku budou muset jednou řešit i lidé 

doma a omezoval jsem se na to, informovat ve svých relacích co nejvěcněji o přednostech i 

nevýhodách kapitalismu. 

 

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

 

PB: Ne  

 

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

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

Visegrádského společenství a také k opětovnému setkání v Evropské unii?    

 

PB: Rozdělení čs. státu jsem brzy po "sametové revoluci" začal chápat jako nevyhnutné, i když jsem si 

ho osobně nepřál. Považoval jsem myšlenku společného státu za nosnou, byl jsem v ní vychován 

svými rodiči, osobní problémy se Slováky a slovenštinou jsem neměl a měl jsem a mám řadu 

slovenských přátel. Pozoroval jsem však názory nových slovenských politických elit a už tak zvaná 

"pomlčková válka" mne přesvědčila, že nastal mentální zlom - země s tak krkolomným a nesmyslně 

formulovaným názvem jako Česká a Slovenská Federativní Republika podle mne nemohla dlouho 

vydržet. Kromě toho jsem dospěl k názoru, že v Evropě kde mají vlastní stát dejme tomu Estonci a 

Andořané (nemluvě o Albáncích, kteří mají dokonce státy dva), nezabrání žádná síla tomu, aby si 

vlastní stát "vybojovali" i Slováci, zvláště když většina elektorátu na Slovensku, které to možná bylo 

celkem jedno, zůstávala pasivní a na české straně rostla frustrace z obstrukcí slovenských národovců. 

Vznik nových států skutečně ubral slovenskému šovinismu část jeho raison d´etre, ale byl by zázrak, 

kdyby zmizel úplně. Nenávist vůči Maďarům, Romům a Židům na Slovensku dále existuje, někteří 

historici tam nadále šíří bludy o slovenském králi Svätoplukovi a o "humanismu" prezidenta Tisa, 

dokonce nějaký ten politik nebo katolický biskup se občas rozplývá nad tím, jak krásné to bylo, když 
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byli Slováci spojencem Hitlera. Češi a Česko ale už skutečně nejsou primárními cíly těchto pošetilců, 

extrémní nacionalismus nepatří do politického mainstreamu, Matice Slovenská neurčuje zahraniční 

politiku Slovenské republiky, majetkové vyrovnání mezi oběma státy bylo dokončeno, a tak nic 

nebrání dobrému stavu vzájemných vztahů. Pro mne jej každý den dokumentuje zvonivá slovenština 

studentů z koleje Větrník v pražském Břevnově, se kterými jezdím tramvají do středu města.   

 

 

 

Dialog o transformaci s Romanem Jochem6,7: 

MS: Otázku transformace bych s vámi začal ohlédnutím na subjektivní stránku tohoto fenoménu. Jak 

jste vnímal onen přerod, jehož jste se účastnil jako student, a to nejprve na Slovensku, a poté jako 

adept lékařských studií?  

RJ: Jedna moje známá novinářka Tina Matulová, jež byla v devadesátých letech aktivní v časopise 

Echo, což byl slovenský profederalistický časopis, mi řekla, že „na pravici“ skončili ti, kteří četli knihu 

Friedricha Augusta von Hayeka Cesta do otroctví, která byla právě vydána. A ti kdo ji nečetli, tak se na 

pravici nedostali. Tím myslím, že adekvátně popsala ten hlavní vliv na lidi, či lépe na mladé lidi, kteří 

se stali obhájci kapitalismu či tržního hospodářství. Já jsem přijel do Prahy na podzim 1990 ze 

Slovenska studovat medicínu a v knihkupectví v Praze jsem si koupil Hayekovu knihu Cesta do 

otroctví.  

MS: Nu, byl jste uvědomělý a znalý, tedy ne náhodou jste zavítal do knihkupectví.     

 

RJ: To jméno jsem znal. Věděl jsem, že byl jedním z hlavních liberálně orientovaných společenských 

myslitelů 20. století, ale nic jsem od něj do té doby nečetl, protože za komunismu jakákoliv jiná 

politická literatura než komunistická povolena nebyla. Já jsem tu knihu prošel, celkem mě oslovila a 

přesvědčila. V té době jsem již intuitivně věděl, že je nutné bojovat za svobodu a demokracii, stejně 

jako ostatní stejných názorů, zvláště studenti. Bylo nám jasné, že nechceme komunistickou totalitu, 

ale právě takový systém, jenž je spjat s demokracií, svobodou a pluralitou. Nicméně ekonomické 

názory jsem neměl tak vyhraněné. A musím říci, že tato kniha mě přesvědčila, že stát, který ovládá 

ekonomiku, je potenciálně nesmírně nebezpečný. Byl to nejen argument efektivity trhu, a proto 

kniha podtrhla to, co jsem tušil, a můj názor na autora tím utvrdila.  

MS: Říkáte stát, ale ten vznikl na základě spontánní formace společenských entit a byl podporovaný 

křesťanským myšlením jako služba a garant práva …  

                                                           
6
 Roman Joch *1971, český liberálně konzervativní myslitel a politik, v 90. letech minulého století pracoval 

v Občanském institutu, jehož ředitelem se stal v roce 2003, byl členem ODA a později Konzervativní strany, 
v roce 2010 se stal poradcem Petra Nečase. Z místa byl v roce 2012 odvolán, je autorem knih Americká 
zahraniční politika a role USA ve světě (2000), Američtí státníci ve dvacátém století (2001), Proč právě Irák 
(2003), Frank S. Mayer: Vzpoura proti revoluci dvacátého století (2003), Intelektuál ve veřejném prostoru 
(2012), Ne, pane premiére (2013).   
7
 Dialog bych natáčen ve středu 29. září 2010 dopoledne v dominikánském klášteře Emauzy, Vyšehradská 49, 

Praha 2. 
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RJ: Dle mého názoru, existoval útvar jako stát dávno před křesťanstvím. Je přirozenou institucí, jak 

věděl Aristoteles a člověk potřebuje stát, jinak nastávají velké nespravedlnosti. Pro Aristotela jsou 3 

přirozené instituce - a to rodina, soukromé vlastnictví a stát. Společnost, která by jej chtěla potlačit, 

nastolí velké deformace, a lidé budou nešťastni právě z nespravedlnosti na nich páchané.  

... Doteky minulosti, revolučních dnů a kontexty ...  

MS: Ve své podstatě komunismus deformoval vše, byť si to mnozí lidé neuvědomovali … Jak 

vlastnictví, rodinu i stát, který byl všudypřítomný. Co také můžeme chtít od plánovaného 

hospodářství? Ostatně v Husákově době, v normalizaci, se režim dostal s pomocí rodinných podpor až 

do elementárních buněk socialistické společnosti. Ale navraťme se k vašemu příchodu do Prahy. Když 

tak nadšeně hovoříte o tom období, jistě jste měl velká očekávání o společenském dění.  

RJ: Já jsem přijel studovat, a to bylo v podstatě rok po listopadu 1989 či něco přes rok. Především 

jsem byl velmi zvědav na společenské diskuse v hlavním městě, kde je vše intenzivnější než jinde, 

abych si utvořil vlastní názor. Musím říci, že na tom konci roku 1990 nebo během jeho podzimu jsem 

byl silně přesvědčen, že privatizace je správná, že liberalizace je správná, a že stát by měl jít cestou 

nikoliv demokratického socialismu, ale spíše cestou tržního hospodářství.  

MS: To jsou slova, která byla v tuto dobu slyšet od každého člověka, jenž se distancoval od minulosti, 

jež byla zčásti založena na plánovaném hospodářství, etatismu. Státní kontrola a vše co s ní souviselo, 

byla větší než u našich sousedů na východ, jako v Maďarsku a Polsku. Při této příležitosti je dobré 

položit otázku, jak jste se dozvěděl a dostal o Občanském institutu, kterému nyní předsedáte, a jak 

jste se tam dostal? Právě tato instituce vznikla krátce po roce 1989. 

RJ: Psal se květen 1991, když jsem se dozvěděl, že vzniká, bylo to již na konci roku 1990, a že se 

připravuje jeho ustanovení. Shodou okolností a náhodou tak, že jsem se účastnil přednášky Jindry 

Tiché, která je politoložka a v době komunismu a normalizace přednášela na Novém Zélandu, pak se 

vrátila. 

MS: Pořádala přednášky pro studenty, kde se asi zmínila o velkém reformátorovi 20. století Rogeru 

Douglasovi, že?  

RJ: Ano, jistě, tak tomu bylo. Měla přednášky o liberalismu, konzervatismu, také měla jednu 

přednášku o Hobbesovi a Burkovi, a tam jsem se potkal s Michalem Semínem. V té době byl 

studentem vysoké školy. Právě on se mi zmínil, že vznikne Občanský institut. A když vznikl, 

navštěvoval jsem jako student čítárnu a půjčoval si knihy.  

MS: Je dobré připomenout, že jste přijel do Prahy studovat lékařství, a ne politické vědy, byť u vás byl 

zájem o věci veřejné zřejmý.  

RJ: Ano, musím vám dát zapravdu.  

MS: Na druhou stranu je obvyklé, že by měl lékař vědět nejen, jak funguje lidské tělo, ale měl by mít 

vhled do tajů společnosti a doba, v níž jste studoval, byla převratná. Kdy jste dostudoval?  

RJ: Ukončil jsem studia v roce 1996, tedy po těch šesti letech a ještě během studia mě počaly zajímat 

věci společenské, zájem o ně se u mne se prohloubil. Velkou roli v tom hrál i návrat k demokracii 

v této zemi, byla to velmi opojná atmosféra. Nu, a během studia čím dál tím více mě zajímaly 
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politické ideje, politická filozofie, a když jsem tedy promoval - a to se psal červen 1996 či pozdní jaro -   

zvažoval jsem, co dál? Nakonec zvítězilo rozhodnutí, že nechci totálně opustit politiku. Říkal jsem si, 

že budu dělat něco napůl, ale začínající lékař nemůže být pouze napůl. 

MS: Ten musí být pohlcen svým oborem. Ale člověk může z vaší působnosti ve veřejném prostoru 

nabýt dojmu, že jste se vydal správnou cestou. Díky jasnému rozhodnutí jste mohl českému čtenáři 

nabídnout pohledy na osobnosti, které nejsou v našich končinách příliš známé. Tím myslím práce 

Franka Mayera, ale i jiných myslitelů, jejichž díla Občanský institut vydal či spoluvydal.  

RJ: Ano, to s vámi souhlasím. Občanský institut pomohl rozšířit obzor nejen knihami, ale i 

přednáškami o západním myšlení. 

... Stav společnosti ...  

MS: Ale, posuňme se dále. Česká společnost byla postavena před novou situaci. Jak jste hodnotil jako 

nový lékař ono vykročení. Bylo mi řečeno jedním z účastníků hovorů o proměnách společnosti, že 

Československo a následně Česká republika může být přirovnána k pacientu, který trpěl vážnými 

nemocemi, a různě po těle se nacházely metastáze. Jaké hodnocení by zaznělo od vás, od Romana 

Jocha jako lékaře? Jakou byste použil diagnózu, pokud byste jí měl stanovit?  

RJ: Takhle striktně medicínskou diagnózu bych nedal. Mohu srovnávat českou společnost a 

slovenskou, jelikož obě jsem znal velice dobře. Do svých devatenácti let jsem žil na Slovensku a pak 

ten zbytek života již žiji v České republice. Ten hlavní rozdíl, dle mého pohledu, byl, že ta česká 

společnost byla a je více pragmatická než slovenská. Slovenská je více emotivní ...  

MS: … a nábožensky založená.  

JR: Nu, ale zase nepřehánějme. Náboženství na Slovensku je do značné míry věcí tradice, zvyklostí a 

ne živé náboženské víry či zápalu. Trochu připomíná moravský katolicismus. Ano, je to silné, je to 

tradiční, avšak nejsilnější křesťanskou víru jsem poznal u pražských intelektuálů, konvertitů. To 

znamená, že to byli lidé, kteří vyšli ze sekulárního prostředí. Většinou žijí v sekulárním prostředí, 

jakým Praha je - a přesto se stali konvertity. Měli naprosto jasné důvody, proč se jimi stali. Zatímco na 

Slovensku lidé, které jsem znal, pro ně to byla „jen“ rodinná tradice. To znamená, kdybych se jich 

zeptal, proč jste křesťané, tak vám odpoví, že to zkrátka tak má být.  

MS: To ve své podstatě říká, že tam není hlubší vysvětlení metafyzické roviny … 

RJ: Od té doby na Slovensku vznikla generace mladých křesťanů, u kterých je intelektuální 

odůvodnění silné. Ty jsem však tehdy neznal. S nimi jsem se poznal až v průběhu, řekněme, 

posledních patnácti let.  

MS: Když se nechcete „dívat lékařským okem“, zkuste ještě porovnat národy, které vstupovaly do 

společenské, hospodářské a politické proměny.  

RJ: Pokud hovoříme o charakteru národů, možná bychom měli připomenout, že česká společnost je 

více pragmatická. Rozdíl byl v tom, že očekávání se ukázala rychle. Po pádu komunismu byla 

očekávání zkrátka zcela jiná. Pro Českou republiku to byla cesta na Západ, tedy stát se regulérní 

západní zemí, jako Rakousko, Dánsko nebo Nizozemí, a to se vším všudy. Tím myslím ekonomickou 

prosperitu, demokracii a svobodu. To je zřejmé.  
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MS: Avšak pro lidi, kteří chtěli svobodu, mohlo mít dané slovo pro každého jiný obsah. Slova jsou 

zrádná, neb každý člověk míru významu utváří na základě vlastní životní zkušenosti. Mnozí lidé slovo 

svoboda zaměňují za slovo anarchie.  

RJ: Naleznete různé případy, ale ten společenský konsensus byl jak v českých zemích, tak i na 

Slovensku. V tom ten rozdíl nebyl. Konsensus byl takový, že chceme být zemí s tím samým politickým 

modelem, jaký vidíme v Rakousku. Politické strany, svoboda slova, svoboda tisku. Přesně, jako je 

tomu v Rakousku a také jeho prosperitu. To bylo velice důležité.  

... Minulý režim a kontexty ...  

MS: Kdo by to nepřijal, ale byly časy, kdy se výkonnost hospodářství Československa Rakousku 

rovnala, ale poté, co u nás byla dvacet let normalizace, bylo jistě co dohánět. V očích mnoha cizinců 

jsme se mohli považovat či rovnou byli považováni za chudé příbuzné, ale při správně vynaložené 

práci mohl být deficit zaostávání rychle překlenut. Je dobré uvést, že právě okolní země se nám velice 

vzdálily a nyní je na každém z nás, jak bude aktivní, byť bude záviset na systému, který jsme se 

rozhodli obnovit a jeho funkčnosti. Normalizace znamenala generační ztrátu.  

RJ: To je pravda. Já bych řekl, že ten ekonomický argument v prospěch socialismu jednoduše 

zkrachoval ve druhé polovině šedesátých let. Mnozí lidé to předtím viděli tak, že na Západě je 

demokracie, ale mají neefektivní ekonomický systém. Na Východě v sovětském bloku nemají 

demokracii, ale mají vědecký, rozumně řízený systém plánovaného hospodářství, tudíž větší 

prosperitu. Například prezident Beneš si toto myslel. On se domníval, že nastane jakási konvergence 

obou systémů. To znamená, že Západ převezme sovětský typ socialismu a sověti se nakonec umoudří 

a převezmou onu západní demokracii. Proto mu nevadilo, že vrhnul Československo do rukou 

Sovětského svazu.  

MS: Ovšem, to je ona smlouva z roku 1943 - a jaké to mělo důsledky na nastupující generace, že? Kdo 

si v letech poválečných uvědomoval, že je tím zaděláno na problémy, které pohřbí lidský potenciál. 

Zde je vidět, jak dobré úmysly mohou vést z dlouhodobého hlediska k velkým ztrátám. Cesta 

k socialismu byla dlouhá, a tak je logické, že dlouhá bude i cesta k systému, jenž se ukázal jako 

životnější, byť ne bez chyb a omylů.  

RJ: Každopádně se ukázalo, že ten Benešův odhad byl naprostou iluzí. Vycházel z minulých premis, a 

proto jeho politika byla tak nešťastná, tragická a špatná. K žádné konvergenci dojít nemohlo. 

Sovětský svaz byl totalitní zemí, a že by tam došlo k demokratizaci - to byla neskutečná iluze Beneše a 

mnohých lidí v západní demokratické levici. To se ukázalo právě v druhé polovině šedesátých let, a 

naprosto jasně v sedmdesátých letech, že argument ekonomické nadřazenosti socialismu jednoduše 

zkrachoval, protože příkladně rakouský dělník, který měl být těmi kapitalisty vykořisťován, na rozdíl 

od Československého dělníka, jak bylo vidět - žije si lépe. Nejenom, že naši dělníci nežijí lépe, než ti 

vykořisťovaní rakouští, ale navíc tam mají svobodu, mají demokracii, mají pluralitní systém. My po 

roce 1968, když jsme již o to měli také zájem, nám to jednoduše bylo spřátelenými státy odepřeno.  

MS: Je ovšem dobré zmínit jednu skutečnost, na kterou by se nemělo zapomínat. Krátkodobě se snad 

dá plánovat, koncipovat, něco nařídit. Z dlouhodobého hlediska to má destruktivní důsledky. Tím 

myslím, že krátkodobě ta strana může zmanipulovat lidi, což se také v našich dějinách stalo, ale 
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z dlouhodobého hlediska je výsledkem neefektivnost, pošramocení společnosti jako celku. Lidé by si 

měli uvědomit důležitou skutečnost, že je nutné plánovat, ale nebýt sám plánován.  

RJ: Já bych se nyní zaměřil na nedávnou minulost a politiku. V dané intelektuální, společenské a 

politické atmosféře se začaly v Československu v roce 1990 ukazovat rozdíly, že pro Českou část tou 

největší politickou otázkou byla otázka ekonomická. To znamená, co dělat, abychom měli životní 

úroveň, jakou mají na Západě. A tam se názory silně štěpily na sociálně demokratický proud a 

stoupence privatizace. Zatímco na Slovensku existovala rovněž obrovská touha, ale debata nebyla tak 

vyhraněná. Tedy ten spor pravice versus levice. Naopak, Slováci či Slovensko jako kdyby tíhlo k ideji, 

že stát má mít v hospodářství větší roli v ekonomice, než byla pozice Tomáše Ježka, Václava Klause 

nebo Ivana Mikloše, jenž byl slovenským ministrem pro privatizaci. Hlavní otázka pro Slovensko byla 

otázka národní, tedy jaký má být vztah mezi Čechy a Slováky a případně co s ním udělat? Pro Čechy 

to byl pseudoproblém, který jen podporoval politický vývoj v tom, co je skutečně nejdůležitější.  

... Ohlasy nacionalismu, Slovenska a kontexty ...  

MS: Ostatně tento problém počal více bublat, když Václav Havel přišel se snahou přejmenovat stát 

z Československé socialistické republiky na Československo. Ano, svůj návrh předložil a asi si 

neuvědomil, že je to pomyslná skříňka, z níž vypadne velký kostlivec. Netušil, jak silné jsou 

nacionalistické tendence či proudy. Jak vy jste se, jako Slovák, který přišel do Prahy, na to díval?  

RJ: Souhlasím s vámi, že asi Havel netušil, co to vyvolá. Ale přiznejme, kdo z českých disidentů to 

tušil? Všichni byli pro demokracii a domnívali se, že když je svoboda a demokracie, ten národní 

problém zkrátka nebude. Budeme mít stejná práva, svobodu a demokracii. Pár lidí možná něco tušilo, 

jelikož ti démoni budou stejně silní jako v minulosti. Petr Pithart či Petr Příhoda, ti to možná čekali, 

ale nebyla to rozhodně většina. Já jsem se na to díval tak, že jsem považoval slovenský nacionalismus 

od samého počátku za destruktivní, negativní sílu. Bylo to anticivilizační postoj, který může pouze 

škodit, ničit a navíc jsem velice brzy pojal podezření, že bývalí slovenští komunisté aktivně slovenský 

nacionalismus přiživují a podporují, jakožto prostředek získávání svého vlivu na společenské procesy. 

MS: Nedocházelo k nepochopení podstaty politiky ze strany Slováků, které se táhlo až do rozdělení 

státu? Nedocházelo k tomu, že političtí reprezentanti zapomněli na „společné dobro“, a to dalo do 

pohybu i populismus, který se poté ukázal jako lichý? Kam směřovala tato anomálie?    

RJ:  Ne, tak bych to neoznačil. Řekl bych, že nešlo o nepochopení podstaty politiky, ale o jiné priority 

slovenských politiků. A tou prioritou bylo posílení pravomocí vládních institucí Slovenska, ať už 

v rámci ČSFR, nebo i mimo ni. Prostě o maximum pravomocí pro slovenské instituce na úkor těch 

centrálních československých. Toto byla jejich priorita. To, co nechápali, bylo, že se na druhé straně 

objeví politik, Václav Klaus, který na tuto hru stálého a nekončícího posilování slovenských pravomocí 

na úkor československých řekne - „rozdělme raději Československo!“ To je překvapilo, ale už nebylo 

kam couvnout.      

MS: Nejsem proti, abychom udělali malou exkurzi na poli politiky, která se z jistého ohledu dá označit 

jako nacionální, která se dá označit jako politika jdoucí proti zájmu těm, pro něž je vykonávána. 

Alespoň se využije vaší zkušenosti. Lidé si jistě pamatují na jména spojená s revolucí, jako byli Milan 

Kňažko, František Mikloško, Ján Čarnugurský, jenž se zviditelnil později svým výrokem o hvězdičce na 

vlajce evropského unie a další … 
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RJ: Pozor, všimněme si, že ve volbách 1990 ani Slovenská národní strana, ta nejnacionalističtější 

slovenská formace, neměla program vzniku samostatného národního státu, jelikož ti lidé se báli, že 

pokud by to řekli nahlas, že budou okamžitě obviněni z velezrady a budou zavřeni, což by svým 

způsobem a za specifických okolností mohlo nastat. Jsou země, ve kterých navržení rozbití státu je 

aktem velezrady a lidé následně mohou být trestně stíhaní. Francouzská republika je dodnes 

nedělitelná. Není legitimním politickým programem navrhovat osamostatnění Korsiky, Bretaně či 

čehokoliv. Naši disidenti či naše vládní garnitura byli tak demokratičtí, tak svobodomyslní, že 

připouštěli diskusi téměř o čemkoliv, včetně otázky jak zničit stát. Ale pokud si to ti slovenští 

nacionalisté uvědomili, pak sami čekali, že je policie zavře, pokud za zničení státu budou bojovat. A 

když viděli, že tato demokratická garnitura to neudělá, tak si to dovolovali stále více a více, až se stala 

legitimní myšlenka rozpadu státu a stala se legitimní v momentu, kdy to nebyli extrémisté Slovenské 

národní strany, ale ctihodní a zasloužilí disidenti. Jmenovitě: Ján Čarnogurský, jenž přišel s tou 

myšlenkou, že Československo může tedy vplout to Evropské unie, ale ne jako celek, ale budou tam 

vcházet dva samostatné státy, které budou sjednocené v Evropě. Ano, je to tak, jak jste hovořil o té 

hvězdičce …  

MS: Nu, hvězdička na vlajce EU, to se již stalo skutečností. Psal se rok 2004, když jsme společně se 

Slovenskem vstupovali do klubu bohatých států. Když se bavíme o politice a odchylkách, které 

v našem veřejném životě vznikly, je vhodné si připomenout, že zde již nacionalistické myšlení 

existovalo. Pomineme-li zkušenosti první republiky a zaměříme se na nedávnou minulost, zjistíme, že 

to byl Husákův režim, který předával mnoho prostředků na Slovensko, což mohlo naopak působit jako 

síla, která spíše bude působit pro federaci než proti ní. Byly to velké peněžní transfery slovenským 

bratřím. Slovensko bylo zaostalé a pomoc někteří politici považovali za důležitou. Husák, jakmile se 

dostal do Prahy, na svou zem nezanevřel, a proto ona podpora. 

RJ: Dokonce míra represí byla nižší v době normalizace na Slovensku než v Čechách. 

MS: To je zajímavé zjištění …   

RJ: Někteří Slováci byli ve vězení, ale celkově v Bratislavě v druhé polovině osmdesátých let, jsme jako 

studenti mohli říci mnohem více než studenti v Praze. Tady byl policejní dohled mnohem větší.  

MS: Ale také je vhodné připomenout, že centrum odporu byly Čechy a Praha. Právě Charta 77, jakožto 

symbol disidentů byla primárně záležitostí pražských intelektuálů, tedy Čechů a pouze pár lidí ji 

podepsalo na Slovensku. Nu, posuňme se v čase a zamiřme k roztržce, která z pohledu Čechů byla 

vnímána jako pseudoproblém. Domníváte se, že kdyby třebas nebylo tohoto tématu, tedy rozmíšek 

kolem názvu státu, tak že by národnostní problémy nenastaly a nacionalistické proudy by byly tak 

jako tak umlčeny? 

RJ: Časem ano. Byli lidé, kteří na tom měli zájem, a to byli bývalí slovenští komunisté. Možná v té 

době hrála roli i ruská politika vůči střední Evropě. Ten odhad, že když nemůžeme mít pod vlastní 

kuratelou celé Československo, tak alespoň to Slovensko, byť tak omezíme míru svého vlivu. Ony 

panslavistické myšlenky mezi slovenskými nacionalistickými intelektuály byly v té době ještě silné. 

Mezi českými se prakticky nenašel žádný, snad kromě českých komunistů, nicméně ti mají takové 

směřování. Mezi demokratickými politiky není žádný panslavista. Můžeme říci, že nacionální, 

národnostní otázka by se tak jako tak časem začala vynořovat, ale myslím si, že tady byly dva další 

faktory, které to ovlivnily. Za prvé, kdyby se na počátku řeklo, že se můžeme bavit o čemkoliv, jen ne 
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o rozpadu státu, protože to je velezrada, slovenští nacionalisté by si to nedovolili, báli by se, jelikož 

jsou to zbabělci. Nikdo z nich například nebyl disidentem. To uvádím jako příklad. Za starého režimu 

se drželi zpátky a nevystupovali proti němu. Za demokracie byli těmi největšími revolucionáři a 

křiklouny.  

MS: Hrdiny a ochránci národa …  

RJ: Ano, takže kdyby se toto řeklo tak, byli zřejmě krotcí. Druhá je věc fenomén Mečiar. Veřejnost 

proti násilí, tedy profederalistická strana, či lépe profederalistické hnutí, mělo svého premiéra 

Mariana Čalfu a mnohé další …  

MS: Nesmíme zapomenout také na Fedora Gála, sociologa a bývalého vůdce Veřejnosti proti násilí.  

RJ: Ale zpět k panu Mečiarovi. Toho tito lidé vybrali nejdříve za ministra vnitra a zřejmě to svědčí o 

jejich idealismu a naivitě demokratických vůdců. Na ministra vnitra se nevypisuje konkurz v novinách.  

Oni to udělali, přišel podnikový právník z Němšové a věděl všechno o ministerstvu vnitra a lidé tím 

byli okouzleni, a tak jej udělali ministrem vnitra. Naopak, otázka měla být postavena takto: jak je 

možné, že podnikový právník ví o ministerstvu vnitra vše?  

MS: Není právě toto příliš podezřelé a zajímavé?  

RJ: Asi se tím příliš nezabývali a udělali z Mečiara slovenského ministra vnitra ve vládě do voleb 1990 

a po volbách se z něj stal slovenský premiér. Právě on počal hrát hru na kompetence a jeho vlastní 

strana se tázala, co s ním má dělat? To znamená, že nakonec politická reprezentace neměla žádnou 

možnost nějak ovládnout a umravnit premiéra, kterého sama jmenovala. Vznik fenoménu Mečiar je 

dán politickým idealismem a naivitou slovenských demokratických stoupenců Československa. Právě 

ti vypustili džina z lahve a pak jej sami neuměli ovládnout.  

MS: Byla zde zkrátka nedostatečná vyspělost. Mečiar dokázal zabrnkat na národní struny a také 

ovládal emoce, zalíbil se lidem a díky tomu se posunul v hierarchii moci výše. Na druhou stranu - to 

byl také člověk, jenž se dokázal dohodnout na mírovém, kultivovaném rozdělení Československé 

federace v roce 1992 / 1993. Na základě uvedených skutečností můžeme říci, že se v Čechách do 

čelných pozic politiky dostali lidé, kteří měli jasný cíl a program, kdežto na Slovensku to byli lidé, 

jejichž cíle kolidovaly se zájmy na české straně. Rozhodně nepaušalizuji. Popisuji trend. Odchylky bylo 

možné pozorovat na obou stranách v politických přístupech, nicméně nacionální sentiment byl na 

Slovensku zkrátka větší a poznamenalo to kvalitu politiky. Lze tedy také říci, že politika na Slovensku 

byla nesena dávkou demagogie svých vůdců, byť i ta může být hodnocena v jiném ohledu jako 

racionální. Poté, co byli nacionalističtí politici zbaveni své moci regulérní soutěží, i Slovensko vykročilo 

na svou cestu do západního světa, kam patřilo, bylo-li předtím součástí Československa.  

RJ: Ještě pár poznámek k fenoménu Mečiar. Byl to člověk, jenž se rád stylizoval do role tribuna lidu. 

To znamená vůdce lidu, hodný, prostě otcovská postava. Všimněte si jeho praktických názorů, které 

se měnily v čase, to je pro něj velmi charakteristické. Pevnost názorů pro něj nebyla primární. Pro 

ukázku je dobré zmínit názory na privatizaci. Nejprve stoupencem privatizace nebyl a myšlenka, že 

stá bude řídit hospodářství, se mu líbila, jelikož mu to dávalo moc, ale když již vzniklo samostatné 

Slovensko, tak poznal, že privatizace je silný nástroj pro upevňování své moci, i když ta privatizace 

není fér.  
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MS: Myslíte asi privatizaci do vlastních rukou, nicméně to je zvláštní druh privatizace.  

RJ: Ano, vlastním stoupencům, a proto počal privatizaci podniků podporovat. Nebo jiná věc. Nejdříve 

byl stoupencem zachování Československa, ale poté se stal odpůrcem té ideje, protože se naskytla 

možnost být premiérem a moci pak rozhodovat o procesech, které by jinak šly mimo něj.  

MS: Ve své postatě je zde plasticky ukázáno, že ta raná politika byla infikována lidmi, kteří jsou 

necharakterní, rychle mění své názory, tedy nestojí pevně na principech, kvůli nimž jim byl dán hlas ve 

volbách. Je to způsobeno i tím, že lidé nejsou schopni vyvinout sílu a jednoduše si hodně nechají líbit, 

neusilují o změnu, avšak k tomu je třeba dostatek času a z dnešního pohledu se to zlepšilo. 

Demagogové a populisté odcházejí, avšak v politickém procesu se objeví noví, a ti znova a znova 

usilují o to být součástí arény a mít podíl na moci. Pak sebevzdělanější člověk, postavený proti 

demagogovi, za nímž jde národ, příliš nezmůže. Možná bychom mohli užít Masarykovy „drobné 

práce“, která se projeví třeba za léta, ale pokud je prováděna, demagogové nemají šanci. Tady 

narážím na vzdělanost lidí, na jejich kritické myšlení, které je předpokladem demokratické politiky a 

svobody jednotlivce. Vzdělaný člověk se sebou nenechá manipulovat, kdežto „poslušný“ a úslužný 

hlupák demagoga poslechne. Vy jste hovořil o slovenské víře a poslušnosti lidí, že víra není projevem 

intelektuální spekulace, a tato skutečnost se podepsala i na počátcích utváření politiky ve svobodném 

státě, či lépe soustátí. Uběhlo více jak dvacet let a Mečiar je pryč, byť se objevili jiní, ale snad ne 

v takové podobě, inu fenomén pokračuje dále. Je na lidech, zdali osobám tohoto ražení dají prostor, 

neboť - jak bylo uvedeno, snahy o ovládnutí mas budou existovat a je na nich, jestli té snaze půjdou 

v ústrety, zda se nechají ochočit. Kriticky myslící a vzdělaní lidé by měli najít cestu k sobě, což se 

v tomto evropském prostoru naštěstí děje.  

RJ: Nu, Mečiar je definitivně pryč, ale podívejme se na jeho působení, abychom tento fenomén podali 

jako celek. On a jeho strana ve volbách v roce 1992 získali většinu. Jeho strana byla nejsilnější na 

Slovensku, blok, řekněme socialisticko-nacionalistický, získal vládní většinu. Poté se vše počalo štěpit. 

Začala se mu rozkládat vlastní koalice, strana se rozštěpila. Lidé jako Milan Kňažko odešli. V roce 1994 

byl dokonce svržen vyslovením nedůvěry v parlamentu, ale volby v roce 1994 na podzim jej 

s triumfem vrátil do hry a vládl další čtyři roky v letech 1994 – 1998. V této době Slováci zjistili, že 

vládne příliš autoritativně, že se vzdalují snu cesty za Západ. Slovensko již nebylo zmiňováno jako 

kandidátská země Evropské unie a Slováci jak z demokratické levice tak pravice si řekli, že již je toho 

dost. A v roce 1998 Mečiar volby prohrál a vznikla koalice pod vedením Mikuláše Dzurindy, která 

v sobě měla i část demokratické levice. Od té doby de facto nebyl primárním hráčem v politice 

Slovenské republiky.  

MS: Ano, ale nahradil jej za nedlouho pan Robert Fico.  

RJ: Nahradil jej Fico. Mečiar už nebyl dominantní osobou na slovenské politické scéně a ve volbách 

2010 se nedostal ani do Parlamentu SR. 

MS: Ale domnívám se, že přesto působil v politice dost dlouho a je vidět, že demokracie potřebuje 

demokraty, což tehdy na Slovensku asi neplatilo. Jednoduše kriticky myslící lidi. Pouhá forma nestačí, 

ta může být demokratická, ale obsah může být jejím protikladem. Je nutné mít takovou kulturu, aby 

se společnost mohla zbavit lidí, kteří se snaží zneužít systém, v němž působí. Rakousko-britský filozof 

K. R. Popper definoval demokracii jako systém, díky němuž se společnost zbaví takového jedince, 
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jakým je Mečiar, bez krveprolití. Když tak pátráme po proměnách politiky a jejich deformací, můžeme 

říci, že na jedné straně je tento slovenský populista a na druhé je třeba Václav Klaus?  

RJ: Kdo byl kontrapunktem Vl. Mečiara? Václav Klaus? V určitém smyslu Václav Havel, protože 

posledně jmenovaný byl symbolem československé jednoty a demokracie. Mečiar se stal symbolem 

slovenského nacionalismu, separatismu a autoritářské vlády. Takže v jednom smyslu protipólem byl 

Václav Havel. V druhém Václav Klaus, protože Mečiar v těch volbách 1992 vyšel jako vítěz slovenské 

politické reprezentace a Klaus byl vítězem v té české části. V tomto smyslu byly jejich pozice 

protipólové. Témata voleb 1992 byly dva. Jednak problémy společného státu a pak ekonomika. Co 

udělat s Československem a co udělat s ekonomikou. A tady jak Klaus, tak Mečiar měli odlišné 

postoje. Klaus prosazoval tržní hospodářství, volný trh. Mečiar větší roli státu a vše, co z toho 

vyplývalo.  

MS: Nu, ne nadarmo se říkalo, když se uvažovalo v následných krocích o vytvoření měnové unie, že 

pan Mečiar a Slovensko chtěli, aby postavení Čech bylo takové, že by budoucí Česká republika byla 

pomyslnou pojišťovnou, na což se z logiky věci nepřistoupilo. Myslím, že to uváděl pan Miroslav 

Macek, jenž stál blízko Václavu Klausovi a účastnil se diskusí o novém uspořádání obou republik. To 

jsme tedy diskutovali jak otázku Slovenska, tak otázku populismu v politice. Ale je to nutné, a to ze 

dvou důvodů. Slovensko bylo součástí této země a politické praktiky, které tam existovaly, jsou 

varováním pro směřování země střední a východní Evropy k demokracii.  

RJ: A také je to ukázka toho, jak rychle se mohou měnit názory jednotlivých představitelů politické 

scény. Například v roce 1992 či v první polovině devadesátých let zde vládlo jednoznačné 

přesvědčení, že Slováci jsou národ levicovější než Češi, ale když se podíváme na situaci na přelomu 

20. a 21. století, mohli jsme na Slovensku zaznamenat vládu Mikuláše Dzurindy, kde byl ministrem 

financí Ivan Mikloš, která provedla razantní pravicové reformy, jaké v té době Češi neprovedli, 

protože přešlapovali na místě a z tohoto pohledu se stali levicovějšími.  

... Reformy po roce 1989 a kontexty ...  

MS: Rozumím vám, ale zde je nutné zmínit, že v Čechách se o nutnosti reforem jako reakci na 

problémy společnosti pouze hovoří, dlouho se kolem nich chodí. Sice víme, co tuto ekonomiku a 

společnost sužuje, ale chybí nám k tomu právě slovenský přístup. Ano, problém je ta praktická 

realizace. To zavání populismem, neférovým přístupem. Domnívám se, že v tom mají čeští politici 

velké manko. Ostatně neřešené věci se postupně kumulují, až se stanou neodkladným. Z logiky věci 

vyplývá, že reforma, která se provede v krizi, bude daleko bolestivější, ale koho to v dobrých časech 

zajímá? 

RJ: Slováci v letech 2002 - 2006 to udělali rychle. Ovšem pak prohráli volby.  

MS:  Já jsem toho přesvědčení, že politik, nebo - chcete-li - státník je osobností, která dokáže říkat i 

nepříjemné věci, jelikož se neohlíží pouze na krátké čtyřleté volební období. Ovšem jsou lidé, kteří se 

takto chovali a dokázali se v politice udržet. Zde jde o charakter člověka. Žel u nás v Čechách se to 

obyčejně nestává. My sice něco deklarujeme, avšak než se ta prohlášení naplní, mnohdy to trvá léta a 

z pozice udržitelnosti politika je to záhubné. Shodou okolností Slovensko si zvolilo lidi, kteří jsou 

schopni tyto reformy provádět. Češi by mohli hledat inspiraci nejen na Slovensku, ale třebas na 

Novém Zélandu, kde vládl levicový premiér, či se k levici hlásil. Poté opustil teze programu, pro nějž 
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byl zvolen a zemi reformoval tak, že Nový Zéland se vrátil mezi bohaté země Západu. Sluší se říci, že 

pan Roger Douglas jako ministr financí strávil v úřadě jedno funkční období, pak nebyl ve funkci 

potvrzen. Proč jej zmiňuji? Protože jeho zásadní reformy byly znám i lidem, kteří zde v Československu 

a později v České republice prováděli transformaci. Douglas s reformami začal v polovině 

osmdesátých let, nás čekala změna v poslední dekádě. Zde vyvstává otázka, zda jsou lidé v demokracii 

ochotni a schopni ocenit přínos takového člověka. Dobrým příkladem je baronka Margaret 

Thatcheová. Tato dáma se dokázala postavit v 80. letech 20. století proti levicově smýšlejícím 

odborům, díky jejímu nastavení systému ostrovní země vykročila k proměně. Na tomto příkladě 

vidíme, že je nutné mít vize a jít za nimi.  

RJ: To je úkol pro státnickou prozíravost: prosaďme svůj program a pak následně vyhrajme volby! Ne 

každý to dokáže.  

... Ideologie a jejich význam ...  

MS: Rád bych se přesunul na jiné pole, které je vám svým zaměřením vlastní. Je to otázka ideologií. 

Často se připomíná, že reformy byly prováděny v liberálním hávu. Jsou ideologie, které mají nám 

lidem pomoci rozšifrovat svět, orientovat se v něm, hierarchizovat jej. V roce 1989 byla dominantní 

ideologie komunistická. Ta byla nahrazena liberalismem, jehož základ tkví ve svobodě jednotlivce a 

volném trhu, byl z počátku přijat dobře. Není lepší v této souvislosti hovořit o idejích než o ideologiích? 

Vždyť právě antičtí myslitelé zdůrazňovali jejich význam pro svět. Jak vy se díváte na slovo ideologie, 

jak si je vykládáte? Souhlasíte s konceptem konce ideologií, s nimiž přišel Daniel Bell v 60. letech 

dvacátého století a poté Francis Fukuyama? 

RJ: Obojí je použitelné. Ideologie? Co jí rozumím? Pokud bychom použili název politický proud, tedy 

jde o soubor idejí, které popisují realitu z úzkého pohledu. Je to naprosto legitimní a pak toto slovo 

nemá negativní význam, pouze neutrální. V běžném jazyce má však často význam negativní, a to po 

právu, protože ideologie má v sobě tendenci popírat realitu. Nejen, že obhajuje nějaké ideje, aby svět 

byl spravedlivější, aby bylo více svobody, více rovnosti, více zajištěnosti, to je stále legitimní. Někdy se 

však u těch ideologií stává, že pokud realita odporuje tu „jejich“ ideologii, tak popřou realitu. 

Výsledkem není realita, ale popření. To je již intelektuální neřest. V každém politickém směru, tedy 

ideologii, najdete rozumné a vyvážené lidi rozlišující, co je a není realitou a co by si přáli. Tedy se 

snaží o jistý prospěšný kompromis. A pak tam najdete tak totálně zabedněné ideology, že diskuse o 

realitě s nimi vůbec není možná. Jednoduše, jsou těmi, kdo popírají realitu. V tomto smyslu je 

jakákoliv ideologie velmi škodlivá. Popírá realitu a naopak zdůrazní ideologii v tom slabším významu. 

Široké názorové politické proudy, soubory idejí, které vznášejí kritiku z různých stran vůči realitě a 

upozorňují na určitou nespravedlnost ve smyslu „měli bychom s tím něco udělat a něco změnit“, to je 

užitečné, protože iniciují a tříbí společenskou konverzaci o tom, jakou jsme společností, jakou chceme 

být, jakým směrem se máme vydat?  

MS: Jak vás poslouchám, je zřejmé, že každá ideologie by měla mít svůj základ v idejích. Nicméně zde 

jde o to, že my jsme zde měli komunistický režim, a s ním nedobrou zkušenost s tou jedinou dovolenou 

ideologií. Tím myslím, že odmítání ideologií bylo přirozenou reakcí na předchozí stav. Na druhou 

stranu i proměna měla ideologická východiska spojená s liberalismem či neoliberalismem, který 

hlásali proponenti režimu. Koncept utváření nových společenských struktur byl založen na opaku toho, 

co nabízela vůdčí ideologie. Bude tedy obsahovat slova jako deetatizace, přístup k volnému trhu, 

prostor pro lidskou tvořivost a sebeuplatnění, podnikavost. Na základě výše uvedeného se vytvoří 
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zdravé podhoubí pro tvorbu blahobytu a dohánění Západu, o nějž jsme usilovali, a co bylo jedním 

z hnacích sil procesu proměny. Nicméně pokud člověk pozoruje dění v této zemi v kontextu ideologie, 

pak se zákonitě musí ptát: nebyl výklad ideologie deformován?  

... „Léčba“ Klausem a kontexty ...  

MS: Co byste vytknul českému chápání liberalismu? Nebylo to třeba mylné chápání u Václava Klause a 

jeho spolupracovníků? On sám se považuje za liberála, i když hned na počátku napsal knihu, v níž 

obhajuje nejen liberální principy. Snad nesla název: Proč jsem konzervativncem, byť mnohokrát 

obhajoval F. A. von Hayeka, který byl liberálem. Jak vnímáte tuto důležitou osobnost, utvářející 

systém, jenž měl být protikladem minulého zřízení a měl možnost se zapsat do dějin této země jako 

obnovitel trhu a všeho co s tím souvisí? Nedošlo v průběhu času k pokřivení obsahů slov, které jim 

zpočátku přední politici dávali, a nezpůsobila záměna obsahů stav, v němž se nacházíme?     

RJ: Především je vhodné uvést několik tezí. Za prvé - Václav Klaus na mnohé otázky změnil názor. Za 

druhé - jeho sebeprezentace byla odlišná od jeho skutečné politiky. Teď k prvnímu. Václav Klaus měl 

ekonomický názor, že je nutné liberalizovat. Státní zřízení je neefektivní. V tomto smyslu nebyl 

klasickým liberálem. Mohli bychom jej označit jako reprezentanta hlavního proudu myšlení podle 

zásad formovaných ekonomem P. Samuelsonem. Ten není klasickým liberálem, ale je umírněným 

keynesiáncem, během svého života se myšlenkově také posunul. Takže toto byla pozice Václava 

Klause v roli ekonoma. Jednoduše se stal centristou. Ne liberál, ani sociální demokrat, ale centrista. 

Na počátku chtěl liberalizovat, ale znejistěl, když za ním přišli první dva lidé, že liberalizovat nestačí. 

On si původně myslel, že když budeme liberalizovat, tak se ukáže, který podnik je efektivní a který ne. 

Ten, který efektivní nebude, jednoduše půjde dolů, a to je v pořádku, neboť se plní funkce trhů. Přišli 

lidé jako Tomáš Ježek a Dušan Tříska a řekli, že ne, liberalizovat zkrátka nestačí. Musíme privatizovat 

státní podniky. První reakce Václava Klause jako ministra financí byla ne. Málokdo dnes ví, že jeho 

reakce byla velké ne. To vám potvrdí Tomáš Ježek. Pak se nechal Václav Klaus přesvědčit ve prospěch 

privatizace a stal se jejím stoupencem. Tím pádem, dle mého pohledu, se obrovsky posunul na 

klasickou liberální pozici. Dokonce se stal symbolem privatizace pro československého a českého 

občana. Nebyl to Tomáš Ježek, ale on, ministr financí československé republiky. Velkou roli hrála 

kuponová privatizace. Ano kvůli těm knížkám, kvůli svému podpisu. A ještě řeknu dvě důležité věci. 

Dohodli jsme se, že bude liberalizace a privatizace. Třetí věcí byly restituce. Navrhli jsme, aby část 

odstátnění byla provedena formou restitucí. To znamená, že majetky „rozdáme“ náhodně lidem, ale 

vrátíme je i bývalým majitelům, kterým to komunisté ukradli. To znamená kromě ekonomického 

aspektu jako formy privatizace, je zde otázka morální a otázka spravedlnosti. A proti tomu byl Václav 

Klaus velmi vyhrazen jako ministr financí a na stranu restitucí jej nikdy intelektuálně nepřesvědčili. 

Ovšem většina jeho strany ve federálním shromáždění a ostatních pravicové strany prosadily 

restituce proti jeho vůli. On byl prakticky liberál utilitářského směru. Nevystupoval jako ten, kdo 

považuje trh za ekonomicky užitečný, jako zásadní hodnotu pro člověka, a proto má být nastolena 

svoboda, proto má být provedena restituce. Toto v něm, dle mého názoru, absentuje, a proto je 

považuji za utilitaristického liberála. Ne za liberála lidských či přirozených práv jako tomu je u Johna 

Locka.  

MS: Klaus zdání liberála dokázal vytvořit. Sám vidíte, že ekonomická transformace je spjata s jeho 

jménem a jména Tomáš Ježek a Dušan Tříska jsou v pozadí. Oni přesvědčili tvůrce reforem, za nějž byl 

tu právem tu méně kritizován. Zde je dobré uvést, že průběhem kuponové privatizace byl sám 
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překvapen, neboť se k ní či do ní přihlásilo mnoho Čechů. Vůbec to nečekal, a tím přirozeně vznikly 

další problémy, jak vlastně tento způsob privatizace řídit a organizovat. Klaus měl velkou autoritu a 

musel se vypořádat s tím, aby jeho kroky spíše prospěly a velký projekt nezkrachoval, protože 

počáteční formě nefandil.  

RJ: Přesně, ta knížka přesvědčila mnoho českých i slovenských občanů ve prospěch cesty k tržnímu 

hospodářství, kterou Václav Klaus navrhoval. 

MS: V jistém ohledu je to rozdání majetku, kterým si koupil lidi …  

RJ: Kdyby to tak nebylo, pravděpodobně by byl český elektorát více levicový. Toto je přesvědčilo, 

nicméně musíme zpět říci, že kuponová privatizace nebyla tou nejúspěšnější v našich dějinách.  

MS: Zde přece byly jiné formy privatizace: malá, velká, přímé prodeje. Kuponová privatizace byla 

pouze jednou z forem projektu privatizace. Je vhodné upozornit, že slovo privatizace lidé asociují 

především s kuponovou privatizací, a nedívají se na úspěchy, které byly dosaženy jinými způsoby 

privatizace. Zkrátka lidé nerozlišují adjektiva a dochází ke zmatku, a proto na privatizace jako celek je 

nahlíženo z výšky, protože jsme tam byli svědky faulů, které nebyly potrestány.  

RJ: Kdybych měl říci nejlepší příklad privatizace, tak je to prodej Škody Auto německému koncernu 

Volkswagen. To je jednoznačně nejúspěšnější počin.  

MS: Nu, shodou okolností privatizace automobilky dopadla dobře. Byla také prováděna někým jiným 

než panem Klausem. Kdo zapátrá v paměti, spojí si ji s Petrem Pithartem a Janem Vrbou, Tomášem 

Ježkem a jinými, kdo byli v okolí první české porevoluční vlády ustavené po volbách 1990. Zde také 

bude Václav Klaus souhlasit, že privatizace prospěla. Našel se konkrétní vlastník. Od té doby sem do 

České republiky přicházely společnosti, které byly spjaty s automobilovým průmyslem, a české 

hospodářství je na tom dodnes velmi závislé.  

RJ: Zde si můžeme položit otázku, proč privatizace Škoda - Auto měla takový úspěch, zatímco taková 

Poldi Kladno totálně zkrachovala.  

MS: K těm zkrachovalým by se dal připsat částečně i podnik Škoda Plzeň. Již jsem to naznačil výše. 

Sluší se připomenout, že sem přišel zahraničí vlastník, který si dokázal vynutit postupně změnu 

chování zaměstnanců společnosti, obchodních partnerů a přinesl patřičné know – how. Člověk by 

mohl říci, že zaplať Bůh za takové investory. Na druhou stranu vzniká i takový efekt, že česká 

ekonomika je závislá na jednom sektoru. Možná to ovlivňuje poloha země. Jsme ve středu Evropy a 

zahraniční společnosti mají zájem sem investovat nejen kvůli vzdělané pracovní síle, ale také pro 

geografickou polohu, díky níž se snáze dostanou na zahraniční trhy. Člověk by si mohl představit lepší 

využití pozice a více odvětví v hospodářství, ale vývoj šel jinudy.     

RJ: Pokud hovoříme o proměně společnosti, je vhodné se zastavit u osobnosti Václava Klause. Pár 

věcí zde bylo zmíněno, avšak je vhodné podtrhnout, že u něj existuje rozdíl mezi slovy a konkrétní 

realizací politiky. Když se stal českým premiérem v polovině roku 1992, vládl jako centristický sociální 

demokrat, ale jeho projevy, když byl ve Velké Británii či Americe, třeba v CATO institutu jsou 

libertariánské. Tady byla úžasná diskrepance, jak se on prezentoval zde a jak chtěl, aby jej ostatní svět 

vnímal, jelikož měl zájem, aby byl zaznamenán jako velký liberální transformátor, avšak jeho 

praktická politika ve zmíněných letech byla jiná. Mohu o něm a jeho politice vydat toto svědectví. 
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V té době jsem byl členem Občanské demokratické aliance (ODA) od roku 1993 a pracoval jsem pro 

ODA. Tak jsme si říkali. Dobře, rozdělil se stát, tedy rok 1992 je za námi. Nastupuje rok 1993 a volby 

budou v roce 1996, a kdy tedy začnou reformy? Nejenom já, ale i politici a ministři jako Pavel 

Bratinka, Ivan Mašek, Jan Kalvoda. Čekali jsme, nic. Rok 1995, nic.  

... Rétorika transformace a její dopady ...  

RJ: Pro nás bylo šokem …  

MS: … to přešlapování na místě …,  

RJ: … když Václav Klaus a jeho Občanští demokraté šli do voleb 1996 s tvrzením …  

MS: ... i volebním heslem: „Dokázali jsme, že to dokážeme …“  

RJ: Nejen to, ale že transformace skončila. A my jsme byli velmi zaskočení a dívali jsme se na to 

doslova s otevřenýma očima, protože jsme byli přesvědčeni, že transformace ani pořádně nezačala. 

Proto Jan Kalvoda přišel se sloganem o „bankovním socialismu“ a o oligopolu několika málo bank.  

MS: Známý to termín, proti kterému Václav Klaus a jeho příznivci transformace bojují. Jednoduše by 

se to dalo říci asi tak, že banky nepřímo vlastnily podniky skrze privatizační fondy a podnikům 

půjčovaly peníze. Nesmíme opomenout tu skutečnost, že se podniky privatizovaly na úvěr a banky 

byly v té době ve vlastnictví státu.  

RJ: Takže výkon pana premiéra Klause byl výkon centristického sociálního demokrata.  

MS: Nu, ale pan Klaus si tuto skutečnost dodnes nepřipouští, ovšem je to jeho svobodný postoj, na 

který má každý nárok, třebaže se mýlí. Historie nám ukáže … Zmínil jste ODA, a rád bych pootočil 

pozornost na tuto stranu a její vliv. Byli to oni, kdo se také podíleli na vládě V. Klause. Proč si myslíte, 

že lidé v této straně, jež se snažila hájit liberální principy, nevyvíjeli větší tlak, aby se požadované 

reformy prosadily. Ostatně, říkal jste, že pro Václava Klause byla důležitá liberalizace, avšak trh 

nemůže dobře fungovat, pokud neobsahuje aspekt soukromého vlastnictví a s ním související 

odpovědnosti.  

RJ: Proč? Asi to v té době nešlo. Občanští demokraté byli hlavní a nejsilnější stranou. Existovala 

koaliční vláda, kde byli zástupci Křesťanských demokratů – lidovců, a někdy i zástupci Křesťanské 

demokratické strany, jež následně splynula s ODS. Je nutné zmínit, že lidovci nebyli stranou klasických 

liberálních reforem. Zkrátka ekonomický liberalismus nebyl jejich prioritou. Byla to strana 

centristická.  

MS: To ve svém jádru znamená, že zde vládla „velká rétorika“ a politika opravdové reformy se 

nerealizovala. Slovo reforma bylo užíváno, avšak nic více. Domnívám se, že mnozí lidé si spojí právě 

první vládu Václava Klause s onou teorií liberalismu či snahu o něj. Problém nastal, když se začaly 

objevovat nesrovnalosti, které jdou přímo proti této myšlenkové konstrukci, kterou je řád společnosti, 

a proto zřejmě dostal liberalismus negativní nálepku v podobě bezvládí a chaosu …  

RJ: Vysocí představitelé občanských demokratů měli zájem vyhrát volby. Václav Klaus věřil v průběhu 

svého premiérování, že pokud by prováděl další reformy, nebyl by znovu zvolen.  

MS: Ano, obětoval reformy ve prospěch volebního vítězství roku 1996. 
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RJ: Mimo jiné na něj stejně nedosáhl, a proto vznikla rozdělená sněmovna, což se často opakuje.  

MS: Ano, nastal pat a od něj se také začínají snahy politiků změnit volební systém tak, aby vznikly 

patřičně akceschopné vlády, které by mohly potřebné reformy uskutečnit. Ale problém je, že když se 

utvoří koalice, která je schopná reforem, nevydrží dlouhou dobu a rozloží se na základě vlastních 

rozmíšek, což je znak dnešní politiky. Ale zpět do minulosti …  

RJ: Tuším, že Klausova vláda dostala od voličů 99 křesel a opozice dostala 101. Nastalo obtížné 

vyjednávání, avšak opozice nebyla jednotná, ale různorodá, neboť tam byli sládkovci a jiné 

protisystémové strany, a proto ani sociální demokracie tehdy nemohla vládnout. Skončilo to tak, že 

se našel Josef Wagner, poslanec za sociální demokracii a začal vládu podporovat.  

MS: Je dobré říci, že tam byl ještě pan Tomáš Teplík, aby dávali většinu při důležitých hlasování …  

RJ: Ano, ale jeho spolustraníci jej zbavili členství, neboť šel proti programu strany. Předseda strany 

České strany sociálně demokratické - Miloš Zeman se následně stal předsedou sněmovny a Václav 

Klaus znovu premiérem. Nu a po volbách 1996 se začal pomalu blížit zánik ODA, a též druhé vlády 

Václava Klause. Z Občanských demokratů se staly dvě strany, a to kvůli neshodám při realizaci 

politiky. Pamatuji si, že po volbách 1996 ODA trvala na razantních reformách, a že dokonce toho roku 

tam byla podmínka vůči rozpočtu - a pokud podmínka naplněna nebude, pak ministři ODA byli 

připraveni podat demisi. Nakonec to neudělali, jelikož prezident Václav Havel jim řekl, že je v tom 

nepodpoří, že mu to přijde jako příliš razantní krok po volbách, krátce poté, co byla vytvořena vláda.  

... Český liberalismus a deformace ...  

MS: Můžeme to číst také tak, že český liberalismus dostal co proto. Český liberalismus není 

liberalismem, jak jej zná Západ. Lidé, kteří se jej skutečně snažili prosadit, narazili na ty, kdo o něm 

pouze hovořili, a proto reformy a s nimi utváření svobodné společnosti kulhaly.  

RJ: V roce 1997 byl vytvořen úsporný balíček vládou premiéra Klause. Josef Zieleniec, jeden ze 

zakladatelů občanských demokratů, měl na směřování jiný názor. Tento muž vždy podporoval 

Václava Klause a ODS, a to do voleb 1996. Po volbách 1996 zjistil, že nastávají problémy a přinutil 

Václava Klause a zbytek jeho strany k těm dvěma balíčkům. Balíček číslo 1, balíček číslo 2. 

MS: Byly to balíčky úsporné v celkovém objemu asi 50 miliard korun. Ty měly snížit neplánovaný 

deficit státního rozpočtu, jenž byl za Klausových vlád schválen jako vyrovnaný. Když však člověk 

přemýšlí o fiskálních problémech minulosti a dneška, může to být úsměvné. Dnes se jedná o jiných 

číslech a disciplína je volná, …  

RJ: … ale konec roku 1997 byl poznamenán rozpadem ODA a ODS, která se rozděluje a rozdělení je 

spjato se jmény Ivan Pilip a Jan Ruml. Oba tito představitelé ODS zakládají Unii svobody. Krátce poté 

je jmenována úřednická vláda v čele s Josefem Tošovským, která byla překlenovací, a nereformní. 

Následuje rok 1998 a s ním druhé volby svobodné České republiky. V nich Miloš Zeman získává 

nejvíce v Poslanecké sněmovně. Václav Klaus mu umožní získat ministerský post … 

MS: … a představa o liberální reformě se rozplývá …  

RJ: Ano, a též díky zvláštní smlouvě, která se do myslí lidí zapíše jako opoziční, která měla stabilizovat 

prostředí politiky pro klidné vládnutí. De facto vznikla koalice, byť se tomu říkalo opoziční smlouva 
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mezi ČSSD a ODS, přestože ministři byli pouze sociální demokraté. Nicméně ODS byla vždy přítomna 

ve sněmovně, když docházelo k hlasování o důvěře sociálně demokratické vládě. Díky této spolupráci 

vláda Miloše Zemana přežila své čtyři roky a mohla vykonat to, co nevykonaly vlády minulé. Zde byl 

onen paradox. Je zde čistě socialistická vláda, která v některých věcech musela dělat to, co by asi 

jinak nedělala. Udělala to, co neudělala vláda Václava Klause. Nechci tvrdit, že vláda Miloše Zemana 

byla méně socialistická, a více liberální než vláda Václava Klause. Ale pokud jde minimálně o ty banky, 

tak zde přistoupila jejich privatizaci.  

MS: Dá se říci, že boje o podobu českého liberalismu byly obětovány krátkodobým rozhodnutím, která 

se týkala pozic na postech v české politice?  

RJ: Určitě. Dá se to říci s jistotou. Ale podívejte se, pokud jde o politický liberalismus a o liberální 

myšlení, tak zde v Čechách je spousta liberálních myslitelů. Již zmiňovaný Tomáš Ježek, překladatel F. 

A. von Hayeka, lidé kolem Liberálního institutu … Máte zde lidi, kteří toto myšlení reprezentují.  

... Opět Klaus a kontexty vládnutí ...  

MS: To ano, souhlasím s vámi. Nepátrám po lidech. Myslel jsem to, že ekonomické cíle byly obětovány 

ve prospěch politických cílů, které jsou, jak vidíme krátkodobé. Jde o rozhodování – budu, či nebudu 

zvolen, a myslím si, že tento přístup je z dlouhodobého hlediska záhubný.  

RJ: Přesně tak. Je to zkázonosné. Všimněte si, tehdy hrozili stávkou železničáři.  

MS: To se psal rok 1997 …  

RJ: Možná, přesný rok si nepamatuji, ale bylo to za premiérování Václava Klause. A premiér odboráři 

Duškovi ustoupil a přitom se na vládě se ministři dohodli o pravém opaku. Odbory vyhrožují, teď není 

důvod jim ustoupit, a premiér Klause se setkal s panem Duškem a nakonec mu ustoupil. A to bylo 

něco, co nebylo v té situaci plně adekvátní. Ptejme se, proč ustoupil? Bál se, že by nastaly sociální 

nepokoje? A že by nemusel být vnímán již jako premiér úspěšně transformované země. A nevyhrál by 

volby, o nichž vždy kalkuloval.  

MS: Je to ale zvláštní, že Václav Klaus bývá považován za reformátora jako baronka Thatcherová.  

RJ: Řek bych, že je to hodně přehnané. On byl politický symbol jako ministr financí a premiér. Ti 

skuteční reformátoři byli, podle mne jiní lidé, jako Tomáš Ježek nebo Dušan Tříska.  

MS: Došlo k tomu ale i z prostého důvodu, že Václav Klaus je dobrý rétor. Umí vystupovat a hovořit 

v médiích, je na naše poměry dostatečně sečtělý, má přehled, je pracovitý. 

RJ: Klaus je bezpochyby politický talent. Já si jej pamatuji v těch devadesátých letech. Myslím tak 

1993 – 1994. Někteří novináři a politici říkali, že je dobrý ekonom, ale špatný politik. Byla to 

neskutečná hloupost. On byl veleúspěšný politik. Měl schopnost sebeprodeje, sebeprezentace. To 

bylo obdivuhodné. Podívejme se, jaký zažil comeback. Který politik u nás měl takový comeback? Zažil 

totální pád, rozpad své vlastní strany, a on pak podrží opozičního rivala, stane se předsedou 

Poslanecké sněmovny, sice není na vrcholu moci, ale je blízko vrcholu. Pak v důsledku této skryté 

koalice neskutečně prohraje volby v roce 2002. To byla opravdová porážka. On je dokonce nucen 

rezignovat na post lídra a stává se čestným předsedou strany, kterou zakládal. Pak kandiduje na 

prezidenta a je znovu zvolen a poté znovu zvolen …  
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MS: Sluší se také uvést, že ony volby byly nejisté, nesamozřejmé, že nebylo lehké obstát, ale obstál …  

RJ: Můžeme hovořit o návratu, který nezažil žádný z politiků. Nebo … 

MS: … bohužel nenacházím ve své mysli, kdo by se hodil k tomuto srovnání, byť politiků prošlo na 

scéně mnoho a mnoho … Není to ani Havel, ani Zeman …  

RJ: Možná je zde dobré zmínit Miroslava Kalouska. Byl lídrem strany, pak prohrál předsednické volby, 

pak se stal řadovým členem strany. Založil si s panem Karlem Schwazenbergem úspěšnou politickou 

stranu a poté nastal skutečný návrat.  

MS: Neměli bychom zapomenout, že takové návraty by nebyly bez pomoci jistých lidí. Tito jednotlivci 

dokázali naakumulovat velký sociální kapitál …  

RJ: Jistě, ale když se podíváme řekněme na dva či tři politiky, kteří byli strašně vysoko, pak padli a 

vrátili se opět vysoko, tak mě napadají pouze Klaus a Kalousek …  

... Za vše může Klaus? ...  

MS: Ano, máte pravdu. Rád bych ještě diskutoval pár bodů, z nichž jeden se týká výše uvedeného 

pána. Nepřipadá vám oblast transformace spojená příliš se jménem Klaus? Tážu se proto, že 

transformace není pojmem pouze v oblasti hospodářství. Musíme si uvědomit, že transformace 

zahrnuje právo, instituce, soudy, struktury moci … Myslíte si, že je to díky tomu, že Václav Klaus 

dokázal zaujmout, dokázal se vhodně vyjadřovat i k tématům, která mu nejsou vlastní?  

RJ: Ano, to také. Když se podíváme na ekonomickou transformaci, pak klíčové roky byly roky 1990 – 

1992. Podíváte-li se do federálního shromáždě na ty, kdo zákony psali a prosazovali - kromě 

„ministerských autorů“ a úředníků jako Ježek a Tříska, ti poslanci, kteří byli obrovsky aktivní se pak 

sdružili do parlamentního klubu demokratické pravice. Byli tam členové jak z ODS, ODA, tak lidovců. 

Mohl bych jmenovat jména jako Miroslav Tyl, Václav Benda z Křesťanské demokratické strany, Klára 

Samková, velmi pracovitá poslankyně, za ODA Daniel Kroupa, Pavel Bratinka. Zkrátka lidé napříč 

pravicovým spektrem. Někteří z nich v politice skončili a věnují se jiným aktivitám. Co je důležité říci, 

že právě oni mnoho dobrých věcí prosadili a byli pevní.  

MS: Myslíte si, že hlavní zákony napsali v těch dvou letech, kdy měly národní rady a federální 

parlament pouze dva roky svého funkčního období? Nebylo tam takové ideologické vření, jako tomu 

máme dnes. Tím myslím, že za těmi lidmi byla vidět práce založená na dělnosti.  

RJ: Ano, souhlasím …  

MS: Nechybí nám ten elán v dnešní politice?  

RJ: Víte, těžko říci, protože to bylo porevoluční – transformační období, též tam byl vidět elán. A nyní 

jsme v regulérní, stabilní demokracii. Samozřejmě ohledy, které tehdy málokdo zvažoval – jak se sám 

budu prezentovat, přijde kolega s dobrou myšlenkou a já jej musím podrazit, protože se stane příliš 

populární. Nebo se zde vytvořil fenomén PR. Myslím si, že nyní ten demokraticko - stranicko - P. R. -

ovsko - machiavelistický přístup je mnohem větší, než byl v porevolučním období.  

MS: To ve své podstatě znamená - pokud to řeknu v idealistické rovině, že dříve lidé přišli, vyhrnuli si 

rukávy, začali pracovat, byli ochotni spolupracovat.  
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RJ: Já to také tak vidím, tak to bylo ve federálním shromáždění.  

... Nesamozřejmost procesu ...  

MS: Přijímaly se zákony, mnoho a mnoho nových norem a nebyly to normy jednoduché. Je zvláštní, že 

český právní systém, právní řád, stále nese stopy komunistického období, že se Česká republika 

doposud nedokázala vymanit z osidel minulosti, z toho, co předcházelo roku 1989, byť na mnohém se 

pracovalo. Inu, duch kráčí dále. Kupříkladu občanský zákoník, který přijatý v roce 1964 platí dodnes, 

byť existují mnohé jeho novelizace. Myslím, že následný rok 2011 může přinést patřičnou změnu. Co 

jako analytik veřejného prostoru říkáte této skutečnosti? Může svobodná společnost růst na 

zákonech, které mají totalitní pozadí? Proč se - podle vás, zákonodárci, politici neshodnou na utvoření 

patřičných norem, proč je tolik legislování? Proč vládne právní pozitivismus?   

RJ: Já bych nyní nesouhlasil. Každopádně by to nebylo tak viditelné. O právu se nemluvilo, právní 

reformy byly ty méně viditelné. To, co se opětovně potvrdilo, že v polovině 90. jsme již viděli let, že 

chceme vstoupit do Evropské unie. Premiér Václav Klaus v roce 1996 oficiálně podal přihlášku do 

tohoto klubu a stali jsme se plnoprávnými členy o osm let později. A za tuto dobu jsme více méně 

museli implementovat do našeho právního řádu normy srovnatelné s ostatními zeměmi EU 

v takzvaném Acquis communautaire, což je velký balík norem. To bylo legislativní minimum, které je 

stejné všude či by být mělo. Takže onen proces proběhl a byl méně viditelný, ale zkrátka jsme jej 

podstoupili.  

MS: Já jsem myslel známou skutečnost, že ačkoliv jsme součástí západního světa, právo je obtížně 

vymahatelné, některé normy jako ústava této země se ignorují … Mně nejde o technické 

zakomponování západních, evropských norem do našeho právního řádu, ale o kulturu „legislování“, 

kulturu nakládání s právem, dá-li se to tak říci. Něco jiného je utvořit normu a něco jiného je dle té 

normy žít, aplikovat ji v potřebných případech. Lidé znají zákony, ale neřídí se jimi … V tom je obtíž. 

RJ: Bohužel ano, ale v tomto jsme „uprostřed“ Evropy: nejsme na tom tak dobře jako v Nizozemí, ale 

ani tak špatně jako v Rumunsku; ne tak dobře jako v Dánsku, ale ne tak špatně jako na Sicílii. Prostě 

jsme uprostřed a teď je na každém, zda má být rád, nebo smutný; zda je sklenice poloprázdná nebo 

poloplná. Já myslím, že máme na víc, na něco lepšího. 

MS: Když se vrátíme k procesu tvorby zákonů ve vztahu zakomponování evropského práva, mohli 

jsme být svědky doslova legislativní smrště za vlády Miloše Zemana. Za ní se udělaly ty zásadní změny 

v českém právním řádu. Člověk si může vzpomenout na českého vyjednavače pana Pavla Teličku, 

hlavního vyjednavače za Českou republiku, jenž vedl vyjednávací tým při ministerstvu zahraničí. Byl to 

člověk vlivný a díky takovým se tato země mohla připravit na vstup nejen po formální stránce.  

RJ: Každopádně od roku 1996 - 2004 zde proběhla transformace právního řádu, jelikož jsme se stali 

kompatibilními s ostatními členskými státy EU. Máte pravdu, že to právo nebylo zdůrazňováno a 

nebylo tak viditelné. Ani se z toho neudělalo politikum, jako z ekonomické reformy.  

MS: Než přistoupíme ke konečnému hodnocení, tak bych měl využít toho, že jste veřejně známý 

člověk, intelektuál. Jakou roli intelektuálové mají? Myslíte si, že tito lidé měli být více kritičtí k tomu, 

co se dělo a děje? Pamatuji si na výrok T. Gartona Ashe, jenž řekl, že Václav Havel se měl vzdát 

prezidentství a měl být kritikem, jenž staví zrcadlo společnosti.     
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RJ: To, myslím, si každý intelektuál musí rozhodnout, čemu dá osobně přednost. Obě pozice jsou 

stejně legitimní. V případě Václava Havla s T. G. Ashem rozhodně nesouhlasím: Havel jako president 

udělal pro ČR mnohem více dobrého než Havel ve svém post-presidentském období coby 

společenský kritik.   

MS: S tím lze s vámi souhlasit.  

... Omyly cesty ...  

MS: Když se procházíme více jak dvacet let proměn, zkoumáme jich zákruty, zeptal bych se, kde vidíte 

ty největší omyly cesty za kapitalismem, svobodou, demokracií.  

RJ: Co si pamatuji, co mi utkvělo v paměti. Pokud jde o hospodářství. Některé omyly se staly, protože 

nebyla politická síla, provést věci ve správný čas. Například poslední federální shromáždění, před 

posledními volbami v roce 1992 schvalovalo církevní restituce. V české části sněmovny lidu to prošlo, 

v české části sněmovny národů to prošlo, ve slovenské části to slovenští nacionalisté zablokovali. Po 

volbách ODS změnila názor a byla proti restitucím. S tím se nedá nic dělat a považuji to za určitou 

nespravedlnost, za křivdu. Druhá věc - kloním se k názoru, který jsem slyšel od dvou lidí nezávisle na 

sobě. Oba tvrdili to stejné. Jsou to Tomáš Ježek a Ivan Mašek. Tomáš Ježek, ministr bez portfeje - pro 

správu národního majetku a privatizaci, Ivan Mašek předseda poslaneckého klubu ODA. Řekli mi, že 

kuponová privatizace byla dobrou myšlenkou, ale chyba se stala, že tam vstoupily fondy a nastal 

problém. Kdyby to byli pouze lidé, kteří by investovali kupony, pravděpodobně by jich bylo méně, ale 

pak by se ti lidé prostě o majetek starali. Zatímco vstup pana Koženého a jistota desetinásobku tu 

privatizaci zpopularizovala. Lidé do toho šli v daleko větším počtu, než by tomu bylo v případě 

prvním.  

MS: Byl tam velmi účinný marketing a ze strany lidí touha vyzkoušet, co jim bylo po dvě generace 

zakázáno: investovat – podnikat - rozhodovat, jak se svým majetkem naložit.  

RJ: Nu, začali, ale když to spravovaly fondy, lidé se o to patřičně nemohli starat a odpovědnost byla 

na jiných, a proto to také mnohokrát dopadlo špatně. To známé tunelování a podobně. Domnívám 

se, že to byla také chyba, měly to být pouze osoby. Pouze individuální fyzické osoby, které měly mít 

právo správy majetku toho kterého podniku. Pravděpodobně by se do toho zapojilo méně lidí, jejich 

majetky by poté byly větší. To znamená, že by konkrétní majitelé měli větší motivaci daný majetek 

spravovat. Tím, že se do toho dostaly fondy, dostali se k tomu podvodníci. Byla to tedy chyba, která 

může být následně využita při transformaci zemí, majících velké majetky v rukou státu. Když se 

například Kuba zvolí cestu ke kapitalismu, lze jí tomto směru radit. Ne fondy, raději přímý prodej.  

MS: Souhlasím, ale problém může nastat, je-li obtížné převzít postupy, které byly zvoleny v zemích 

s jinou kulturní tradicí, která se na podobě praktické realizace podepíše, a proto ty výsledky mohou 

být úplně jiné. Uvedu příklad: Latinská Amerika či země, které přejaly ústavu Spojených států. 

Skutečnost zkrátka nemusí být přenosná. Člověk, společnost může dostat rady, ale je důležité, jak je 

dokáže použít.  

RJ: To s vámi souhlasím. Ale vraťme se k chybám. Další, kterou bych zmínil, se týká let 1922 – 1996, 

kdy se reformy zastavily. Minimálně s těmi bankami se mělo více pohnout. Poté k tomu byli přinuceni 

sociální demokraté.  
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MS: Záchrana bankovního sektoru stála desítky miliard a do dnešních dnů se hledá úplný účet. Špatná 

aktiva byla převedena do Konsolidační banky, poté agentury. S těmi dluhy se potýkáme do dnešních 

dnů.  

RJ: Pak bychom neměli zapomenout na právo, protože jistě šlo něco prosadit lépe, rychleji. Jeho 

aplikace do jiné míry zdiskreditovala transformaci. Byli takoví hurá kapitalisté typu Viktora Koženého.  

MS: Při realizaci projektu Fenoménu transformace jsem měl možnost hovořit s panem Dušanem 

Třískou, vámi zmiňovaným člověkem, jenž zasahoval do podoby české ekonomické transformace. Ten 

mi jasně řekl, že pan Kožený byl slušný člověk a nemůže na něj dopustit. Je zřejmé, že pan Kožený 

dokázal využít zkušeností ze zahraničí.  

RJ: Já se domnívám, že pokud ty případy končí soudními žalobami a kriminálkou, pak je to velmi 

nešťastné a dává to nedobrou známku celému procesu tvorby kapitálu.  

MS: Ano, ve své podstatě to podkopává důvěru v reformy, které měly sloužit k budování trhu - a 

důvěra je vlastně velice cenný kapitál. Bez důvěry by nešlo nic. Děkuji vám za postoje a snad někdy při 

dalším projektu na shledanou …  

RJ: Rádo se stalo …  

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy kapitalismu?  

 

RJ: Propagoval jsem kapitalismus v prvních bulletinech Občanského institutu v letech 1991-92 ještě 

jako student a též ve svých prvních článcích.  

 

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

 

RJ: Ano, ale doposud jsem si akcie nevyzvedl a ani se o ně nestaral. V tomto smyslu jsem byl velmi 

špatný akcionář… Obhajoba idejí mě vždy více zajímala než shromažďování majetku.   

 

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

federace k eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci ve Visegrádském 

společenství a také k opětovnému setkání v Evropské unii?              

 

RJ: Byl jsem tehdy proti a považoval jsem to za selhání státnického umění. Zpětně si říkám, že v dané 

době a za dané situace, a vzhledem k následnému vývoji až dodnes, šlo o nejprozíravější řešení, 

zejména proto, že nakonec zlikvidovalo slovenský nacionalismus. Stejně to považuji za něco 

smutného, s tím, že jsem přestal být „čechoslovakistou“ a za prvotní chybu nepovažuji až to, co se 

stalo v letech 1992/93 či v letech 1938-39, ale již události v roce 1918. To bylo to prvotní selhání 

státnického umění.     
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Dialog o transformaci s Libuší Koubskou8,9: 

MS: Náš dialog bych otevřel subjektivní otázkou. Co pro vás byl rok 1989? Jaké naděje jste do něj 

vkládala a případně, jak se tyto naděje naplnily?  

LK: Periodu, která předcházela roku 1989, jsem nazývala obdobím „přešlapování v bahně“. V roce 

1988 mně bylo 40 let. Z toho se dá zpětně odvodit, že jsem zažila rok 1968 jako dvacetiletá. Studovala 

jsem tehdy novinařinu, tenkrát se to jmenovalo Fakulta osvěty a novinářství UK. Nastoupila jsem tam 

na podzim roku 1967, v době plné nadějí. Začínalo se psát o dříve tabuizovaných tématech, vycházely 

pozoruhodné knihy, mohla jsem poprvé v životě jet na Západ – strávit měsíc ve Francii. A když je vám 

ještě k tomu devatenáct a ocitnete se na vysněné novinářské škole, kam nebylo jednoduché se 

dostat, zdá se vám, že každý nový den je ještě lepší než ten skvělý předchozí. To proto, že jsme byli 

mladí, doba byla opojná, zkrátka byla jsem nadšená. Vše se otevíralo, najednou se dalo cestovat, 

vznikaly debatní studentské kluby, v nichž jsme probírali třetí cestu, teorii konvergence, možnosti vzít 

si ze socialismu a kapitalismu jen to dobré a propojit. Obdivovali jsme heslo, které si revoltující 

pařížští studenti vypůjčili od Herberta Marcuse „Buďte realisté, žádejte nemožné!“. Toto dlouhé 

entrée uvádím proto, že po onom opojení moje generace dostala zatraceně rychle přes hubu. Ještě 

v listopadu 1968 jsme na fakultě unisono drželi okupační stávku a o půl roku později nastoupila 

normalizační éra. V tom věku jsme vůbec nedokázali odhadnout, jaký marasmus přinese. Následně se 

to v plné síle rozjelo. Osobně jsem z tohoto období měla pocit velké únavy. Jako většina mých 

vrstevníků jsem se uchýlila do soukromí, vdala se, narodily se nám děti, stýkali jsme se se stejně 

naladěnými přáteli, člověk měl dojem, že alespoň toto má smysl. V osmdesátých letech jsem začala 

pracovat v rozhlase v zahraničním vysílání, kde jsem měla na starosti popularizaci vědy, což nebyla 

špatná práce, jelikož to bylo více méně apolitické, měla jsem příležitost dělat rozhovory a pořady se 

vzdělanými, zajímavými lidmi. Ovšem ona nucená stagnace společnosti, přešlapování v bahně bylo 

pořád únavné a deprimující.  

… Ohlasy minulosti …  

MS: Neviděla jste nakonec ani ten impuls, že se v Moskvě změnili vedoucí představitelé, kteří udávali 

tón? Přišel Michael Gorbačov.  

LK: Nějaká naděje do perestrojky také byla vkládaná.  

MS: Přesto se přešlapovalo …  

LK: Ano. V tomto ohledu jsem byla dost skeptická, že by nás Gorbačov mohl spasit. Spousta lidí si ale 

tehdy od něj slibovala změnu. Již jeho tehdejší návštěva v Praze …   

MS: To se psal rok 1987 …  

                                                           
8
 Libuše Koubská *1948, česká žurnalistka a vysokoškolská pedagožka. Zpracovala řadu portrétů a profilových 

dialogů Přemýšlení o světě (s Josefem Zieleniecem) (1998), Příběhy české vědy (2002), Čeští vědci v exilu 
(2007), Významní čeští lékaři (2008), Elita české medicíny (2010), Hvězdář diplomat (2011), Všechno dopadne 
jinak (knižní rozhovor s Františkem Koukolíkem) (2011), Můžeš-li udělat radost, musíš (knižní rozhovor s Jiřím 
Stránským) (2012).        
9
 Dialog byl natočen ve středu 6. února 2013 v dopoledních hodinách v prostorách Knihovny Filosofického 

ústavu AV ČR Jilská 1, Praha 1, Staré Město.   
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LK: … byla spojena s nadějemi. Běžní občané jej vítali a očekávali, že se něco stane. Moc se toho 

nedělo. Pro ilustraci, jak to ještě na samém konci normalizační éry vypadalo: V dubnu roku 1989 jsem 

se dostala do tehdejšího Sovětského svazu. Z rozhlasu mě poslali na tři týdny na reportážní cestu po 

hutnicko-energetickém komplexu Ukrajiny. Československý rozhlas, nebo snad Svaz novinářů, to už 

nevím, měly dohodu, že vyšlou redaktory na tuto cestu zřejmě v rámci nějaké reciprocity. Nikomu se 

tam nechtělo, jelikož to nebylo nijak atraktivní. Ovšem já jsem byla pouze malý pěšák, řekli, že když 

mám na starosti vědu, tak tam pojedu, jelikož hutnictví a energetika do toho vlastně spadají. Poslali 

se mnou kolegu, dávného spolužáka z fakulty, proslulého vypravěče vtipů a velkého recesistu, jenž 

byl v té době šéfredaktorem časopisu Hutník. Tak jsme letěli do Moskvy a z ní vlakem do 

Dněpropetrovsku, pak minibusem Latvija  po prašných silnicích končin před perestrojkou zcela 

zapovězených cizincům. Při té příležitosti nás ve městě Záporoží či Dněpropetrovsk pozvali do 

televize, protože přijeli žurnalisti z Československa. Udělali tam s námi interview.  

MS: Byli jste váženou delegací …  

LK: … poněkud komickou. Občas to připomínalo Gogolova Revizora. Ale zároveň šlo o skvělý zážitek, 

protože tam na Ukrajině jsme pociťovali velké uvolnění. Takové, které u nás dávno nebylo. Pamatuji 

si, jak jsem z toho byla rozčilená. Říkala jsem jim: „Vy nyní zažíváte něco podobně báječného, co jsme 

prožívali v roce 1968, než přijely tanky spřátelených armád.“ Můj kolega se pak strachoval: „Teď jsme 

orlové, ale až přijedeme do Prahy, budou z nás zase vrabci. A možná nás zavřou za to, co ty tady 

všechno v televizi vykládáš.“  

MS: Zřejmě to bylo díky tomu, že Rusové měli Gorbačova, ale zde v Československu žádný Gorbačov 

nebyl. Zde byli lidé, kteří měli jiné uvažování o směřování socialistické společnosti. Husák nastoupil do 

své funkce v roce 1975. Byl jím již 14 let, byl v jistém ohledu vyčerpanou osobou prahnoucí pouze po 

moci.   

LK: Zamrzlá doba, v křeči, bránící se změně. První osvěžující pocit jsem zažila, když jsem šla 

s kamarády na opoziční demonstraci na Škroupovo náměstí. To se psal prosinec 1988. Byla tam 

zvláštní nálada. Jen když člověk jel metrem a vystupoval na Náměstí Jiřího z Poděbrad, najednou jste 

potkával lidi, kteří vypadali blízce, i když jste je před tím nikdy neviděl.  

MS: Bylo tam naladění na stejnou vlnu. 

LK: Podobný pocit jsem měla před rokem, kdy jsme se šli rozloučit s Václavem Havlem. V tu středu 

21. prosince, když veřejnost vyprovázela rakev s jeho ostatky z Pražské křižovatky od Svaté Anny na 

Hrad. Objevili se titíž lidé či jejich děti, kteří byli na Škroupově náměstí.  

MS: Vraťte se ještě k roku 1989, lidé se počali probouzet, uvědomovat si více a více svou situaci a 

možnost změny.  

LK: To jsou známé události – lednový Týden Jana Palacha a brutální policejní zákroky, demonstrace 

21. srpna proti už 21 let trvající okupaci, zářijový úprk Němců z východního Německa přes Prahu na 

Západ … Ze srpna 1989 mám jednu historku. Spolupracovala jsem tehdy trochu s „Téčkem“, 

s Technickým magazínem. Byla tam sympatická společnost, vycházely texty, které by v jiných 

novinách či časopisech neprošly.     

MS: Tam přece tehdy také Miloš Zeman uveřejnil své vlastní pojednání.  
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LK: Proto jsem to zmínila. V srpnu 1989 vyšel v Téčku jeho text.  

MS: Jmenoval se Prognostika a přestavba. Jeho rozsah nebyl velký, ale zato působivý.   

LK: Ano, a tehdy si přijeli pro šéfredaktora Téčka Vladimíra Petříka policajti a zatkli ho. Rozkřiklo se to. 

Čtenáři projevovali časopisu velkou podporu, dokonce nosili do redakce dárky, včetně několika 

kartonů skotské whisky. Redaktoři volali spolupracovníkům, aby přišli na mejdan. Když jsme se tam 

sešli, dostavil se i šéfredaktor Petřík, propustili ho. Vyprávěl, co bylo u výslechu. To, že ho pustili a že i 

Téčko mohlo vycházet dál, bylo znamení, že se věci dávají do pohybu.  

 

MS: Následně přišel listopadový zásah na Národní třídě, demonstrace …  

LK: Ano, byl to začátek opojné doby. Období vzrušených setkávání, demonstrací, horečných jednání. 

Následně přišla možnost pracovat v Lidových novinách. Pro mě to byla doba naplnění. Po dvaceti 

letech se dostavilo to, o čem jsme kdysi snili. V prvním, druhém ročníku na fakultě, tedy v roce 1968, 

jsem slýchala, jak studenti z vyšších ročníků horovali, že by se mohly obnovit Lidové noviny. Pak jsem 

je dychtivě čítávala, když vycházely jako samizdat. A najednou moje generace, která o nich kdysi snila, 

mohla přispět v roce 1990 k jejich oficiální obnově. V redakci tehdy začalo pracovat mnoho kolegů, 

kamarádů, které jsem znala z fakulty.  

MS: Zkrátka v roce 1989 se vám splnil sen. Člověk se zase stal svobodným. Došlo k obnově 

demokratického zřízení.   

… Komunismus …  

MS: Ještě bych zůstal na poli minulosti. Rád bych se zeptal, jak nahlížíte na samotnou ideologii, která 

překrývala období 41 let. Komunisté se snažili prosadit ideál „spravedlivé společnosti.“ Tvrdili, že 

utváří „novou společnost“, „nového člověka“, ovšem to vše bylo doprovázen útiskem lidí, kteří byli 

režimu nepohodlní, protože s tím nesouhlasili. Není to oxymóron? Zmínila jste rok 1968. Ten byl 

spojen se socialismem s lidskou tváří. Jak přitažlivé to bylo? Na konec to kvůli představitelům režimu 

nebylo neplněno. Mnozí si mysleli, že po sametové revoluci může dojít k obnově, ale v roce 1989 přišli 

lidé mající provést transformaci společnosti, avšak východiska roku 1968 nebyla přijatelná, jelikož svět 

byl jinde. Budeme prosazovat tržní řád na bázi kapitalistické, jinými slovy, obnovíme to, co je na 

Západě. Je podle vás ideologie minulých 41 let něčem ospravedlnitelná? Ekonomové k tomu dodávají, 

že to byl režim zmaru, neboť zajistil stagnaci a nedošlo k patřičnému rozvinutí potenciálu.  

LK: Myslím, že člověka dost ovlivní prostředí, v němž člověk vyrůstá. Narodila jsem se v roce 1948, 

v červenci, tedy už po únorovém puči. Můj otec byl strojvedoucí, patřil ke šlechtě dělnické třídy. 

Maminka byla překladatelka, intelektuálka. Táta byl člen komunistické strany od roku 1945, kdy tam 

vstoupil jako mladý člověk, dělník. Pokud vím z nadšení spjatým s koncem války. Navíc pocházel 

z chudých poměrů, měl tedy k ideám komunismu blízko. V březnu 1948 ze strany vystoupil. Poté 

nesměl vykonávat svou profesi spoustu let. Pracoval v podřadném zaměstnání. Na otázku, proč to tak 

udělal, odpověděl, že s lidmi, kteří se tenkrát stavěli do čela, nechtěl mít nic společného. Když 

vyrůstáte v takovém prostředí, ovlivní vás to. Rodiče mi taky v dětství hodně vyprávěli o minulosti, o 

první republice, o tom, jak chodili do Sokola, jaké měli učitele, co se dělo za mobilizace, když táta 

narukoval k dragounům, o 15. březnu 1939, o náletech na Prahu. I o divokém odsunu Němců, do nějž 
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se dostali taky naši zcela nevinní příbuzní. Někdy mám pocit, že jsem se narodila nejmíň o dvacet let 

dřív.  

MS: Máte tak historické povědomí, což mnohým i starším lidem schází.   

LK: Ano, navíc všechny ty příběhy byly konkrétní a často doplněné postavami a reáliemi, které jsem 

znala.   

MS: Komunismus se rovná zločinecký režim?  

LK: Takhle to malému dítěti nevyprávěli. Ale vyrůstala jsem v atmosféře, že s komunisty slušný člověk 

nemá nic společného.  

MS: V šedesátých letech pak přišlo tání a lidé si mysleli, že je možné utvořit demokratický socialismus 

…  

LK: … socialismus s lidskou tváří. Objevila se teorie konvergence. Ta nám, dospívajícím v šedesátých 

letech, byla strašně sympatická. Idea, o níž jsme nevěděli, jestli může fungovat. Zatím se to nikde 

nepovedlo. Ale dodneška jsem příznivkyně myšlenek sociální solidarity. Rozhodně nesouhlasím 

s názorem, že člověk nejlíp prospěje společnosti, když se stará pouze sám o sebe. Teorií neviditelné 

ruky trhu, která všechno vyřeší, jsem nebyla nadšená ani v devadesátých letech. Mnohem bližší je mi 

mezilidská solidarita, ohled na ostatní. Ale nejsem teoretička, jen novinářka. Nemám na to recept, 

zdali to může fungovat. Je mi to však sympatické. Vždycky bylo. A tenkrát, jako dvacetiletí, jsme 

k tomu inklinovali více méně všichni. Tehdy se o ničem jiném ani neuvažovalo. Třetí cestou jsme byli 

nadšeni. Nás učila ekonomii Rita Budínová-Klímová, se sympatií k tehdejšímu jugoslávskému modelu. 

… Otázka slov …  

MS: Váš kolega Jan Jirák na základě analýzy médií tvrdí, že po listopadu 1989 se v diskusích hovořilo o 

zavádění tržních změn, ale slovo kapitalismus se v nich zprvu vůbec neobjevovalo.  

LK: To je pravda.  

MS: Obcházelo se to.  

LK: Je otázka, zda vědomě či nevědomě. U širokého publika by to právě mohlo narazit.  

MS: Z počátku zde bylo Občanské fórum a poté se z Občanského fóra začaly vydělovat strany jako 

ODS.  

LK: Začátky byly spojeny s nepolitickou politikou, se značným idealismem.  

MS: Dobrá, jak komunistický režim končil, bylo vyvrácením ideologie jako takové. Rok 1989 byl 

krachem toho, co se zde 41 let budovalo.  

… Demokratický kapitalismus …  

MS: Zkrátka asi jedinou cestou, jak se opětovně stát rozvinutou, vyspělou zemí, je osvojení si 

demokracie v politické rovině a kapitalismu v oblasti hospodářské.  

LK: Ano, ale jsou různé podoby kapitalismu.  
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MS: Možná byste souhlasila s kapitalismem, jenž je realizován v severských zemích, které jsou ale 

velmi vyspělými zeměmi v rámci světového srovnání. Nutno říci, že i tyto země prošly protržními 

změnami, díky nimž dokázaly akumulovat patřičné bohatství.  

LK: Jistě, švédskou ocel v zádech nemáme. 

MS: Souhlasím, nicméně každý stát musí hledat …  

LK: … zdroje …  

MS: … a také své místo na světovém trhu. Měl by nalézt svou komparativní výhodu, čím bude 

přispívat k mezinárodní dělbě práce. Nesmíme zapomínat, že Československo bylo vyspělou zemí 

Východu. Díky roku 1989 jsme se stali východem Západu. Nutno říci, že v porovnání s ostatními jsme 

se stali chudou zemí. Z logiky vyplývá, že před námi stálo a mnohde ještě dnes stojí hodně práce. Jestli 

jsem dobře pochopil vaše slova, trh považujete za „dobrého sluhu, ale špatného pána“. To znamená, 

že jste skeptická k samoregulaci, spontánní interakci, která je charakteristická pro čistě volný trh.  

LK: Zcela skeptická, vždyť se nám to všem v uplynulých dvaceti letech potvrdilo.  

MS: Člověk se může setkat postojem, že zavedení kapitalismu bylo nevyhnutelné, jelikož jsme měli 

jasné důkazy toho, kam nás centrální plánování dovedlo. Kapitalismus zde byl za první republiky a 

Československo bylo prosperující evropskou zemí. Díky tomu, že jsme měli dobrý základ, 41 let jsme si 

mohli „žít“, ale Západ nám unikal.  

… Obnova demokracie …  

MS: Co podle vás znamenalo obnovení demokracie? Větší angažovanosti lidí, obnovu politického 

života, obnovu politických stran … Člověk se může setkat s postojem ekonoma, jenž říkal, že právě o 

tyto věci většina lidí neusilovala. Jim šlo především o ekonomickou svobodu, a ne o politickou 

svobodu. Lidé si chtěli řídit svůj život, realizovat se v rámci zaměstnání. Politická svoboda je záležitostí 

pouze úzké skupiny lidí.  

LK: To jsou spojené nádoby. To se tak nedá říci, byť některým lidem připadá, že důležitější je 

ekonomická svoboda než ta politická.  

MS: Jde to tedy ruku v ruce a vzájemně se to podmiňuje.  

LK: Nepochybně, jelikož to společnost ovlivňuje. Je nepochybné, že centrálně řízené hospodářství je 

nefunkční, že je to cesta špatným směrem, cesta do pekla.  

… Stát a demokracie …  

LK: Mně leží na srdci, úloha státu. Myslím si, že Klausovy výroky o tom, že stát nikoho nebude vodit za 

ručičku, představují hrubé zjednodušení, protože stát nemusí být extrémně silný, ale musí být 

funkční. Fungující státní správa je velice důležitá, je to služba občanům. Někdo se o ně v tomto 

ohledu musí postarat. Když nefunguje stát, tak nefunguje nic, protože se stavba zbortí. Trh to vše 

„nevyřeší“. Nůžky se rozevřou, společnost na jedné straně bohatne, na druhé chudne. Z mého 

pohledu společnost bez fungujícího státu se vydává na nebezpečnou cestu.   

MS: Fungující demokracie potřebuje stát.  
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LK: Naprosto.  

MS: Někdy si člověk klade otázku, kdo si to takto uvědomoval a uvědomuje.  

LK: Je škoda, že ani v roce 2013 nemáme platný zákon o státní službě.  

MS: Nu, my jsme jej schválili v roce 2002, za vlády Miloše Zemana kvůli vstupu do Evropské unie, ale 

jeho účinnost se odkládá. Inu, Češi! Pokud bychom se měli zastavit nad otázkou státu a demokracie, 

tak na druhou stranu - relativizace státu byla spojena s tím, že stát byl všeobjímající a je nutné jej 

redukovat.  

LK: Snad v tomto smyslu. Na druhou stranu je nutné mít instituce, které se starají o jednotlivé 

resorty.  

MS: Justice, vnitro zabezpečující pořádek, armáda …  

LK: Ano, a to je ten největší problém a v tom spatřuji největší rozčarování z vývoje.  

MS: Soudím, že je dobré si vzpomenout na slova Václava Havla, který ve slavném projevu v Rudolfinu 

na sklonku roku 1997 podrobil kritice rychlost, překotnost, „nedomyšlenost“ transformace. Tam právě 

apeloval na význam fungujícího státu. Místo toho, aby byl stát malý, ale efektivní, tak máme stát 

přebujelý a neefektivní. Lidé, kteří prováděli transformaci v liberálním střihu, deklarovali nutnost 

malého a efektivního státu, ale nebylo to naplněno a zřejmě není naplňováno do dnešních dnů.  

… Vývoj společnosti …  

MS: Když se podíváte, kdo se v devadesátých letech vyskytoval v politice, tak to byli disidenti, lidé 

z šedé zóny, tak to bylo období idealismu, později je začali vytlačovat pragmatici a kdo je tam dnes? 

Věci se dělaly mnohdy daleko snáze ve srovnání s dneškem. Najednou mnozí z nás hovoří o krizi 

v různých podobách. Kde vidíte hlavní příčiny soudobé nehostinné situace? Vnímáte to tak, že semínka 

současných obtíží byla zaseta v budování demokracie a kapitalismu počátcích, nebo až poté, kdy 

nedošlo k správnému pojmenování a nápravě prvních chyb?  

LK: To je komplikovaná otázka. Spíše bych to řekla privátněji než obecně. Má zkušenost je novinářská. 

Od roku 1990 do roku 1998 jsem pracovala v Lidových novinách. Počáteční éra byla velice 

entuziastická. Nejen pro mě, ale myslím, že i pro většinu mých kolegů. Směřování se postupně 

diferencovalo. Někteří byli déle entuziastičtí, někteří kratší dobu. Lidé najednou začali mít nebývalé 

možnosti vydělat velké peníze, udělat rychlou kariéru, když jste se rozhodl, tak jste šel touto cestou. 

Soudím, že byl také rozdíl mezi městy a venkovem. To se nám potvrdilo i teď, při první přímé volbě 

prezidenta. Vzpomínám si, že lidé na vesnici a v malých městech reagovali již v první polovině 

devadesátých let o dost jinak než ve velkých městech. 

MS: Byla tam opatrnost ke změnám ve společnosti, hospodářství.  

LK: Opatrnost, často také nechuť vůči podnikavějším jedincům. Společnost se po počátečním nadšení, 

že je konec s diktátem komunistů, diferencovala poměrně rychle. Také zde vyvstává jistý český 

problém. Zažila jsem párkrát vzepětí našeho národa. V srpnu 1968, pak na pohřbu Jana Palacha 

v roce 1969. Jak lidi drželi při sobě, jak byli dojatí, jak se k sobě hezky chovali. U Palachovy rakve na 
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univerzitě stáli čestnou stráž i mnozí naši učitelé. Někteří z nich do týdne se změnili v normalizátory a 

na fakultě nastal pogrom. Prověrky, vyhazovy. Velmi ostrý střih.  

MS: Zkrátka měníme se, jak fouká vítr.  

LK: Těžko říct. Těch lidí na Letenské pláni, kteří jako jeden muž zpívali s Jaroslavem Hutkou „Havlíčku, 

Havle“ byl téměř milion.   

MS: Nu, ale skutečná politika se nedělá na Letenské pláni.  

LK: Nedělá, ale politici pláně potřebují.   

MS: Právě tam bylo vidět vzepětí, ochota angažovat se, ale poté nastal rychlý ústup i v rámci 

budování demokratické společnosti a kapitalistického hospodářství. Je nutné říci, že již v počátku se 

poukazovalo na drobnou, mravenčí práci, kterou zdůrazňoval již T. G. Masaryk, avšak asi ne 

dostatečně. Výsledky se dostaví vždy s nějakým zpožděním. Dělat přeměnu společnosti v oblasti 

hodnot je otázkou několika generací, v oblasti institucí, je otázka let, v oblasti zákonů měsíců a 

revoluce se dělá v týdnech.  

… Hodnoty …  

LK: Ale hlavně společnost potřebuje trvalý étos, uznávaná pravidla mravního chování. Bez něj to není 

možné. To je to, co zde postrádám.  

MS: Voláte po hodnotových východiscích. Ty vložil do revolučního převratu Václav Havel. To je 

mnohými vysmívané spojení: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Pragmatikům bylo k smíchu. 

Jedním z nich byl Dušan Tříska, avšak nebyl sám. Také se s postoji těchto lidí musí vypořádat. Ty poté 

určovaly podobu změny.  

LK: Praktickou podobu. Rozhodnutí, že se musí na chvíli zhasnout, a poté se rozsvítí. Na druhou 

stranu - zde vzniká otázka, jak to jinak udělat?  

MS: Ano, neposkvrněné početí v našem světě neexistuje. To znamená, že se nějak začít muselo. Impuls 

z tohoto prostředí vzešel, ovšem i nečistý impuls může plodit dobré, pokud je to patřičně 

usměrňováno, pokud lidé jsou vedeni správnou hodnotovou orientací.  

LK: Snad ano, cíl asi občas přece posvěcuje prostředky.   

MS: Jak jste viděla idealismus Václava Havla? Tuto otázku kladu proto, že byl jedním z těch, kdo si 

podal ruku s komunisty. Marián Čalfa byl důležitou osobou …  

LK: To je dlouhodobá debata, zdali to bylo dobře či špatně. Když člověk tu dobu zažil, viděl úskalí. Oni 

se z minulého režimu museli nějakým způsobem dostat, museli ten přechod překlenout. Loni jsem 

dokončila knižní rozhovor se spisovatelem Jiřím Stránským, který si jako politický vězeň 

v komunistických kriminálech odseděl více než deset let. Ten po svých strašlivých zkušenostech tvrdí, 

že s komunisty by člověk neměl mít za žádných okolností nic společného. Ale je opravdu otázka, jak 

to šlo jinak po listopadu 1989 přemostit.  
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MS: Nepřímo říkáte, že je to volba mezi dvěma zly. Mohu dělat „čistého“ a povede to i k pozdějšímu 

rozvratu. Václav Havel to sám na sobě vyzkoušel jako člověk, jenž byl komunisty izolován, trpěl, 

málem jej to stálo život, ale vždy stál na straně pozitivních hodnot.  

LK: Zde je asi na místě připomenout pozoruhodný text socioložky, někdejší statečné disidentky Jiřiny 

Šiklové o šedé zóně. Přišla s tím velice brzy po roce 1990. Je to poměrně známé pojednání. Jiřina 

Šiklová tvrdí, že se s těmito lidmi musí počítat, protože jde o převážnou většinu národa. I v tomto 

kontextu se muselo postupovat opatrně. V naší zemi byl přibližně jeden milion členů KSČ. Někoho, 

kdo byl její součástí, měli skoro v každé rodině.  

MS: Byli to povětšinou pragmatici.  

LK: Ano, v sedmdesátých a osmdesátých letech už absolutně. Lidé vstupovali do partaje nejen 

z kariéristických důvodů, ale třeba i z obavy, aby nepřišli o svou práci, aby jejich děti mohly 

vystudovat. Jiřina Šiklová napsala, že i tohle je nutné brát v úvahu. Určitě to hrálo roli i v úvahách 

polistopadových politiků.  

MS: Dobrá, mohli bychom říci, že období po roce 1989 je dobou bez imperativu.  

LK: Chvíli to vydrželo. Hlavně díky Václavu Havlovi. Postupem času se to vytrácelo a vytrácelo.  

MS: Bylo to díky tomu, že mnozí z nás s hodnotami nespojovali abstraktní skutečnost, jako je svoboda, 

úcta k pravdě, spravedlnost, solidarita, ale hmotné statky, potažmo peníze.  

LK: Ano, ale to funguje jistě na celém světě. Chleba je vždycky primární.  

MS: Nejen chlebem živ jest člověk, praví Bible.  

LK: Tradiční společnosti, kde nedošlo k přerušení kontinuity, jsou na tom podstatně lépe. Mám určité 

zkušenosti s Francií. Naše mladší dcera v Paříži vystudovala a žije a pracuje tam už přes deset let. 

Pravidelně za ní několikrát do roka jezdíme. Kromě toho můj muž dlouhodobě spolupracoval 

s francouzskými astronomy, už od začátku devadesátých let, když byly konečně zas otevřeny hranice, 

jsme tam jezdili. Vlastně už moje první cesta v životě do ciziny, která se uskutečnila v roce 1967, byla 

do Francie. To vás pochopitelně ovlivní. Získáte zkušenost z běžného života.  Zjistíte, že tradiční 

hodnoty, které si člověk uvědomil už před pětačtyřiceti, tam trvají dosud. Společnost o ně nepřišla. 

Jistěže je ve Francii spousta nových problémů, které přinesl například masivní příliv imigrantů, ale 

zkrátka tradiční francouzská společnost existuje. Nositelkou jejích hodnot je etablovaná střední třída 

– a to po generace.  

… Střední třída …  

LK: Považuji za extrémně důležité, aby ve společnosti existovala silná střední třída. U nás je však 

bohužel značně slabá.   

MS: Jak se mohla vytvořit? Lidé, kteří ji v minulosti tvořili, byli za komunismu deklasovaní.  

LK: Problém je, že ani podmínky pro její podporu po roce 1989 rozhodně nebyly skvělé. Naopak.  
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MS: V této souvislosti Jacques Rupnik ve svém krátkém eseji o transformaci otištěné ve Zprávě o stavu 

české společnosti 1989 – 1999 poukázal na fakt, že transformace postihla střední třídu. Profil naší 

společnosti je takový, že máme úzkou skupinu bohatých lidí a poté chudé, ...   

LK: ... což je malér. Protože právě střední třída určuje budoucnost.  

MS: Napomáhá eliminaci sociálního pnutí. Shodou okolností za vzpomínané první republiky zde byla 

střední třída. Zde vzniká otázka, jak přetavit homogenizovanou společnost do optimálního 

společenského rozvrstvení.  

LK: Nutno říci, že střední třídu netvoří pouze podnikatelé. Patří do ní také vědci, učitelé, inženýři, lidé 

ze svobodných povolání, technici i kvalifikovaní dělníci. Prostě lidé s vyšším vzděláním či s vyšší 

technickou kvalifikací. Lidé, kteří nežijí jen ze dne na den, kterým záleží na budoucnosti jejich rodin, 

jejich okolí, jejich země. Ti všichni jsou tudíž nositeli étosu. Myslím si, že slabá úroveň střední třídy 

v Čechách je jedním z našich hlavních problémů.      

MS: Dobrá, ale sluší se říci, že Češi zažili změny režimu, a to narušilo společenskou kontinuitu, vnímání 

hodnot, jejich včlenění do běžného života, a proto na tom nemůžeme být jako Francouzi.  

LK: Ano, pouze jsem konstatovala, že tento dlouhý přeryv způsobil situaci, v níž žijeme.  

MS: Nepřímo také říkáte, že by zde měly fungovat vzory.  

LK: Ty vždycky zaberou. Nyní je otázka, co s těmi dvěma miliony čtyřmi sty tisíci občanů, kteří měli 

pocit, že by volbou Karla Schwarzenberga prezidentem podpořili změnu směřování našeho státu 

právě ve smyslu hodnot střední třídy a občanské společnosti.    

… Noviny, slovo …  

MS: Rád bych využil vaší zkušenosti novinářky. Začal bych však obecnou otázkou. Pracujete se slovem. 

Jak o slovu uvažujete? Jak vnímáte význam slova v minulosti a v současnosti? Člověk je může vnímat 

jako cosi, co dává energii lidskému životu, ale též jej může svést na scestí. Jinak se na slovo nahlíželo 

před rokem 1989 …  

LK: To je těžká otázka. Víte, za jednu z nejskvělejších knih na tohle téma považuji Chrám a tvrz, knihu 

Pavla Eisnera o češtině, která poprvé vyšla před šedesáti sedmi lety – v roce 1946. Autor v ní píše o 

své úctě v obcování se Slovem, o úzkosti a bázni ve styku s ním, o zvědavosti a zvídavosti ve vztahu 

k archandělovi zvanému Logos.     

MS: Ne nadarmo se říká, že jazyk je odrazem naší duše.  

LK: Když učím studenty na Fakultě sociálních věd UK, …  

MS: … také jste učila na Vysoké škole ekonomické v Praze …  

LK: Ano, celkem už učím sedmnáct let. A vždycky jsem svým studentkám a studentům Chrám a tvrz 

doporučovala a doporučuji. Kvůli myšlenkám i kvůli výjimečnému zacházení s jazykem. Můj předmět 

je věnován jednotlivým novinářským žánrům, které mají svá specifická pravidla. A to nejen pokud jde 

o stavbu, ale samozřejmě také výběr slov. Studentům zdůrazňuji, že je potřeba se vyjadřovat 

především přesně, výstižně, ale zároveň také krásně. Vždyť v češtině je tolik možností, třeba jen to, 
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jak si lze hrát se slovesy, střídat výrazy. Novinář by měl užívat sice všeobecně srozumitelná, ale 

zároveň neotřelá slova, jeho jazyk by neměl být banální. Soudobá novinářská čeština mi připadá často 

značně ohoblovaná.  

MS: Plochá, neplastická. To souvisí i s kvalitou soudobého myšlení. Jak to bylo v minulém režimu, 

který slovo používal především jako nástroj propagandy, dával vůbec prostor pro kultivaci jazyka, dbal 

na jeho úroveň?  

LK: Nic se nedá absolutizovat. Na jednu stranu - komunistický režim užíval příšerné fráze a odporná 

klišé, ale vzpomínám si taky, že když jsem přišla do Československého rozhlasu jako osmnáctiletý elév 

v roce 1966, v této komunisty zcela ovládané instituci pracovala spousta redaktorů, jejichž vzdělání a 

vychování bylo spjaté ještě s minulou dobou. Sečtělí lidé, s darem mluvit a psát barvitě a kultivovaně. 

Jakoby to tam bylo i ve zdech. 

MS: Dobrý duch ještě neodešel.  

LK: Zato normalizaci už nepřečkal. Během ní, když jste se vyjadřoval neotřele či méně otřele, tak jste 

byl podezřelý už jen tím svým krasořečnictvím. Všemu vládl funkcionářský jazyk založený na frázích a 

banalitách.  

MS: Václav Žák mi v dialozích o transformaci říkal, že před rokem 1989 byly ve veřejných médiích 

takzvané „mluvící hlavy“, které měly zprostředkovat postoje nomenklaturních kádrů. Novinář ztratil 

tvůrčí dimensi.  

… Péče o slovo …  

MS: Co třeba, pokud se podíváme na zahraniční rozhlasy, které vysílaly v českém jazyce? Takové 

Rádio Svobodná Evropa. Setkal jsem se s jeho představiteli. Ti velmi dbali na jazyk. Kupříkladu Petr 

Přibík, pozdější český diplomat, říkal, že čeština musela být „malovaná“. Lidé z novinářské obce na to 

dbali. Péče o český jazyk se tak provozovala v exilu.  

LK: Neměli bychom ale křivdit nakladatelským redaktorům. Vycházely například skvostné překlady. 

Péče o knihy, která byla v sedmdesátých a osmdesátých letech …  

MS: … spjatá například s nakladatelstvím Odeon, …        

LK: … byla mimořádná. Nepanoval takový ekonomický tlak, překladatelé, redaktoři i grafici si s knihou 

mohli vyhrát.  

MS: Profesor Jirák k tomuto tématu říkal, že se zde překládaly skutečné klenoty. Byl zde filtr a nízká 

kvalita se sem nedostala. Díky tomu se vytvořila iluze, že český národ …  

LK: … je národem kulturním. Poté tuhle představu zboural náš kolega Vladimír Železný, když národu 

předestřel televizi Nova a ta zvítězila. Přitom Železný sám, mimo jiné někdejší redaktor zmiňovaného 

excelentního Téčka, býval velmi dobrý novinář, jenž se také velice pěkně vyjadřoval.  

MS: Byl tak dobrý v práci s jazykem, že jej dokázal přetvořit ve svůj prospěch.  

 



 
 

70 
 

… Po roce 1989 … 

MS: Jaké výzvy stály před novinářskou obcí po roce 1989? Kdybych opět využil postojů Václava Žáka, 

tak ten tvrdil, že novináři byli těmi, kdo podporovali transformaci. Nestali se pečlivými kritiky praxí, 

které se zde děly.  

LK: V tom má Václav Žák jistě pravdu. Zároveň on byl jedním z mála těch, kdož to poměrně brzy 

dokázali. Zkušenost většiny novinářů byla mizerná či nulová.   

MS: Říkáte, že zde byla nezkušenost …  

LK: Ano, absolutní nezkušenost. Nezkušenost s novými poměry i nezkušenost novinářská. Předtím 

nebylo vůbec možné psát komentáře, které by byly svědomím listu, svědomím komentátora.  

MS: Říkáte, že novináři se museli naučit myslet, tedy dokázat zaujmout svůj vlastní postoj.  

LK: A zformulovat ho. A samozřejmě nenechat se opít rohlíkem, neuvěřit politikům každé slovo. Bylo 

to obtížné. Museli jsme se teprve učit dělat rozhovory, aby nebyly bezzubé či servilní. Pak zase, aby 

nebyly přehnaně útočné. Rozlišovat, co je zájem PR agentur proniknout na stránky novin a co 

všeobecně prospěšná informace. Naučit se pracovat s různorodými zdroji, protože poučka „dočkej 

času jako Četka TASSu“, najednou neplatila. Octli jsme se v džungli. Bylo to často vyčerpávající, ale 

krásné dobrodružství. Jsem ráda, že jsem to zažila.     

… Lidové noviny …  

MS: Účastnila jste se budování Lidových novin.  

LK: Však to také bylo …  

MS: … splnění vašeho snu.  

LK: Nejen to. Taky to byla docela cenná a tvrdá škola. Pochopitelně se spoustou chyb, amatérismu, 

který byl dán výše zmíněnou nezkušeností s úplně jinými životními i profesními poměry. Lidové 

noviny měly úžasná entrée, obrovskou čtenářskou základnu. Tu však s přibývajícími roky postupně 

ztrácely vlivem nejrůznějších okolností. Představovali jsme si, že bychom mohli znamenat v českých 

podmínkách list formátu Süddeutsche Zeitung, Le Monde… Ještě jsme nechápali, že český dvorek je 

pro něco takového příliš malý.  

MS: Můžeme říci, že česky hovoří málokdo. Když se ale podíváme do pro nás blízkého Slovinska, tak 

tam nalezne velké noviny. Jmenují se Delo.si. V jistém ohledu se dají srovnávat s The New York Times.  

Má rozsáhlé zpravodajství a vychází sedmkrát týdně. Možná dobrá inspirace pro náš mediální prostor.  

LK: Dost o tom pochybuju, navíc v dnešní době, kdy tištěná média u nás i celosvětově zažívají 

soumrak.  

… Intelektuál a noviny …  

MS: V Lidových novinách vycházely pravidelně příspěvky význačných osobností jako filozof Václav 

Bělohradský, spisovatelé Ivan Klíma nebo Ludvík Vaculík. Veřejný prostor je zajisté určen k tomu, aby 
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se takoví lidé pokoušeli nastolovat témata a pomáhali k objasňování problémů, které společnost 

sužují. Jak vy vnímáte účast intelektuála na formování novin?   

LK: Slovo intelektuál pochází z latinského intellego, tj. chápu, rozumím. Původně to prý znělo 

interlego, neboli čtu mezi řádky, vybírám. V dnešním pojetí jde o člověka, který dokáže kriticky 

analyzovat poměry, je vzdělaný a nezávislý, eventuálně ten, který se angažuje ve jménu vyššího 

principu mravního. Důraz na konzum, čtenost, poslechovost, sledovanost samozřejmě intelektuálům 

nepřeje. Jsou příliš komplikovaní, moralizují. Vzpomínám si, jak přišel v roce 1997 do Lidových novin 

jako šéfredaktor Pavel Šafr a prohlásil, že tam není proto, aby dělal „ušlechtilé noviny“, ale aby zvedl 

jejich náklad. Intelektuálové se dostali do nemilosti. Ale nyní se to už zase zlepšuje, Šafr je 

šéfredaktorem v Blesku, kam nepochybně patří a Lidové noviny mají sobotní přílohu Orientace, kam 

zas patří intelektuálové.  

… Podpora – mecenáši …  

MS: Sluší se říci, že Le Monde je dotovaný, stejně tak The Times.  

LK: To právě souvisí s tradičními hodnotami, o nichž jsme hovořili.  

MS: Není to „vytunelování?“  

LK: Je.  

MS: Co proti tomu člověk může dělat? Jak obnovit čest novináře, aby novinář své dílo konal ku 

prospěchu společnosti a přinášel zprávu o stavu světa, v němž žijeme? 

LK: Opět to souvisí se střední třídou, s počtem čtenářů, kteří by měli zájem číst takovéto noviny. 

Zkrátka vzdělanější lidé, lidi s nějakou perspektivou, se zájmem o veřejné věci.  

… Bulvár … 

MS: Nu, těžko budovat prestižní noviny v národu, který sleduje bulvární televizi a čte Blesk.  

LK: Nic proti bulváru, účinkuje všude po světě, a je nejčtenější. Za větší zlo považuji zdejší polobulvár.  

MS: To, co Karel Hvížďala označuje jako pop noviny? Například Mladou frontu DNES.  

LK: Ta je dokonalým typem kočkopsa. Bulvár, občas něco serióznějšího, pak zas něco ostřejšího, drby, 

senzace, informace, všechno v jedné lajně, každý ať si v té směsi najde, co mu libo. Hlavně, abychom 

měli co nejvíc čtenářů.  

… Počty titulů …  

MS: na počátku transformace bylo novinových titulů více. Jen pro připomenutí, třeba Svobodné slovo, 

Práce, …  

LK: … Lidová demokracie, …          

MS: … Zemské – Zemědělské noviny. Zkrátka trh se postupem času velmi zúžil.  
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LK: To je pochopitelné, neboť dvoreček je opravdu malý. Přesto je škoda, že se neudržel jeden 

opravdu seriózní deník. Možná namítnete, že tu jsou ještě Hospodářské noviny, ale ty jsou přece jen 

orientovány především ekonomicky.   

MS: Vycházejí pouze pětkrát týdně …  

LK: … a zápasí o existenci.  

MS: Možná jeden z nejvlivnějších a nejúspěšnějších soudobých podnikatelů Zdeněk Bakala bude 

působit kladně.  

LK: V téhle souvislosti vyvstává otázka, jaká je role mecenášů, kteří mají zájem ovlivňovat společnost 

v dobrém slova smyslu.   

… Revue Přítomnost …  

MS: Využijme vaší zkušenosti z revue Přítomnost, jejíž jste byla osm let šéfredaktorkou. Tento časopis 

byl přece vydáván právě díky mecenáši Martinovi Stránskému. Jaký dopad podle vás mají takovéto 

časopisy? Někteří říkají, že jsou pouze pro krasoduchy.  

LK: Krasoduši mají přece taky nějaká svá práva, ne? Ale myslím si, že tyto časopisy svou cenu mají. 

Právě proto, že pomáhají nastolovat témata a orientovat se v nelehké době. Samozřejmě, že by 

potřebovali mnohem širší čtenářskou základnu. Kdyby si je pan učitel v Žamberku a tamější pan 

lékárník pravidelně objednávali, bylo by to prima. Aby nešlo jen výlučnou záležitost pro pár pražských 

intelektuálů. Nebo, aby si je četli na internetu. Což je ovšem problém v dnešní široké nabídce, v té 

tříšti. Snad kdyby se pořádně „rozkecalo“ na Facebooku, že v té či oné revue vyšlo něco 

mimořádného! Ale to by taky mimořádné muselo být.   

… Veřejnoprávní média …  

MS: Ještě bychom měli diskutovat důležitou skutečnost, jež se týká veřejnoprávnosti. Máme zde 

rozhlas, televizi. Jak vnímáte nutnost veřejnoprávní služby? Sama jste působila před rokem 1989 

v instituci, která je nyní veřejnoprávním rozhlasem.      

MS: Je nutné mít tuto službu?  

LK: Nepochybně!  

MS: BBC je ikonou veřejnoprávnosti. V Americe mají vliv soukromá média jako je CNN, Fox News či 

agentura pro hospodářské zpravodajství Bloomberg. Přesto jsou tam veřejnoprávní média, nemají 

takovou sílu, …  

LK: … ale existují. Jsem naprosto pro. Je to stejné jako se státem. Ten by se měl trochu „starat“, a 

proto i veřejnoprávní média by měla existovat. Neměla by se zaklínat mírou sledovanosti, …  

MS: … podbízivosti.  

LK: Abych se přiznala, na televizní noviny se nedívám, jelikož se nechci rozčilovat, protože rozdíl mezi 

bulvární televizí Nova a veřejnoprávní televizí je někdy pramalý. Co je ještě horší, Nova vám ve své 

kategorii připadá „profesionálnější“, zatímco veřejnoprávní televize často ulpívá na domácích 
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bagatelách, skandálech. Rozhodně její zpravodajství neodpovídá tomu, jak by mělo veřejnoprávní 

médium takto sledované vypadat. V tomto ohledu jsem velice nespokojena. Například Český rozhlas 

2 Radiožurnál má v tomto ohledu vyšší úroveň.  

 … Úcta k novinářům …  

MS: Pokročme dále. Neměli bychom zapomenout na kvalitu novinářů. Je na ně nahlíženo skrz prsty. 

Nastupující prezident České republiky Miloš Zeman o nich hovoří jako „hnoji“ a „póvlu“.  

LK: Přestává to být prestižní povolání. Nejsou bráni vážně. Což je částečně jistě způsobeno 

okolnostmi, o nichž jsme mluvili. Podbízivost, bulvarizace, neprofesionalita. To ano. Na druhé straně 

je tu cílevědomá snaha některých politiků lidi z novin za každou cenu dehonestovat. To by se 

rozhodně dít nemělo, vždyť novináři jsou zprostředkovatelé informací, dělají společensky velice 

důležitou práci, která by neměla být znevažována.  

… Integrace do západního světa …  

MS: Tím jsme zavřeli otázky týkající se vaší profese. Nyní bych otevřel téma, které je také důležité. Je 

to integrace České republiky do mezinárodních struktur.  

LK: Od počátku jsem naprosto proevropská, domnívám se, že je to pro nás Čechy jednoznačně 

přínosné. Právě díky tomu, že nám evropské zkušenosti a pravidla mohou pomoci překlenout období 

přeryvu. 

MS: Nepřímo říkáte, že jsme se tak mohli někoho „chytit“.  

LK: Spíše bychom se měli naučit jednat v rámci dobře nastavených pravidel.    

MS: Evropa nám může dávat slušné příklady, mít lidi kolem sebe, kteří nám napomohou, jak se stát 

vyspělou zemí.  

LK: Říkala jsem už, že jsme malým dvorkem. Zvětšení dvorku je vždycky užitečné. Nenahlížím to jako 

rozplynutí se v něčem cizím. Evropa není cizí, jsme její součástí. Myslím si, že můžeme zůstat Čechy 

v tom smyslu, že bychom měli zkoušet navazovat na dobré příběhy své historie a pokusit se vyrovnat 

s těmi méně dobrými, negativními.  

MS: Ano, navázat. Masaryk byl považován za Evropana a tuším, že Winston Churchill o něm uvažoval, 

že byl možným prezidentem Spojených států evropských. Zde máme na co navazovat v rámci 

integračních procesů. Do Evropské unie jsme vstoupili v roce 2004. Před tím jsme vstoupili do NATO. 

Psal se rok 1999.  

… Omyl …  

MS: Transformace nebyla bez chyb. Jaký omyl se vám zapsal do mysli?  

LK:  Zásadní omyl?  

MS: Jsou lidé, kteří zmíní způsob privatizace, jiní nedokonalý právní řád, který se také na privatizaci 

podepsal. 
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LK: To je jistě všechno pravda. Možná, že to, co teď řeknu, není tak zásadní, ale leží mi na srdci. Totiž 

vleklé, zneužívané potíže vztahů s Německem.  

MS: Česko-německá deklarace byla podepsána už v roce 1997.  

LK: Václav Havel se omluvil se hned na začátku své prezidentské éry za odsun, … 

MS: … což mu bylo u nás vyčítáno.  

LK: Německé straně lze zase vyčítat, že na to nezareagovala tak, jak měla. Je to trvalý problém, karta, 

se kterou se stále hraje.  

MS: Ostatně i v nedávných prezidentských volbách …  

LK: … se to objevilo jako neuralgický bod. Jde o něco, co bych si přála, aby se změnilo. Vždyť je to náš 

největší soused a historicky národ, s nímž máme staleté propletené vztahy už od středověku… 

MS: … a bez něhož bychom nemohli řádně fungovat, jelikož tam směřuje náš export.  

LK: Je velká chyba, že se to zatím nepodařilo urovnat. Naopak je vidět, že jisté animozity trvají a jsme 

svědky toho, že se s tím dá i v dnešní době zacházet šeredně…  

MS: … a v neprospěch obou.   

… Pohled do budoucna …  

MS: Jak vidíte budoucnost naší země? Jste optimistkou? Jsme součástí struktur, avšak je otázkou, 

zdali dokážeme využívat to, co nám integrace nabízí.  

LK: Tohle už je koukání do křišťálové koule. Ale pokud nenastane nic tragického v mezinárodním 

rozměru, věřím, že přece jen navážeme na pozitivní příběhy a osobnosti vlastní historie, že se 

neudusíme ve své vlastní mrňavé ulitě a že to s námi nakonec dobře dopadne. Nejspíš jinak, než si 

dnes dokážeme představit, ale dobře.     

MS: Děkuji vám.      

 

 

Dialog o transformaci se Zdeňkem Holoubkem10,11: 

MS: Jak jste vnímal minulý režim? Dovolil vám vystudovat. Jistě jste k němu stavěl jinak než dělníci, 

kteří mu byli oporou.  

ZdH: Režim byl pro mě omezující, svazující. Vystudoval jsem. To je pravdou, ale museli jsme hledat 

cesty, protože již zde v Poděbradech se mně kladly překážky. V tomto městě existovaly uliční výbory, 

které dávaly posudky na některé uchazeče.  

                                                           
10

 Zdeněk Holoubek *1960, v roce 2011 poděbradský neurolog a psychiatr působící v Nymburku.   
11

 Dialog o obecných tématech byl natočen v neděli 27. března  2011 v odpoledních hodinách v prostorách  
restaurace Swiss Kolonáda, Poděbrady. 
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MS: Tomu můžeme rozumět jako StB?  

ZdH: Byli to spíše členové strany. Ti měli za úkol podávat hlášení o sousedech, spolubydlících. Moji 

předkové neměli nejlepší pověst. Byli pokládáni za buržoazní vrstvu, ačkoliv nebyli kapitalisté 

v pravém slova smyslu, nevlastnili továrny, ale byli součástí vzdělané vrstvy, která byla proletariátu 

trnem v oku. Když v únoru 1948 komunisté zvítězili, tak to byla jistá satisfakce. Nyní se dostali nahoru 

a mohli poroučet druhým.  

MS: Mohli jim kroutit krkem.  

ZdH: Z minulosti se táhlo znamení našeho rodu v Poděbradech, které se projevilo v tom, že mně 

zakázali studovat na gymnáziu v Poděbradech. To byla první překážka. Naštěstí povolili všechny 

ostatní školy, mezi nimiž bylo i gymnázium Nymburk. Poté nebyl problém dojíždět na nejbližší 

gymnázium. Stejně tak se odvíjel vstup na vysokou školu. Nebylo možné si vybrat ty nejbližší fakulty, 

tedy v Praze či v Hradci Králové.  

MS: Takové Ústí nad Labem, či Brno? 

ZdH: Volba padla na Plzeň, neboť tam nedosahovaly ty nenávistné možnosti komunistů. To byla první 

věc. Také jsem vnímal omezování skrze víru. Chodili jsme na náboženství, byli jsme ve zřetelné 

menšině a u ostatních spolužáků to budilo posměch. Když paní učitelka řekla: „Zdvihněte ruku, kdo 

chodí na náboženství?“ Tázala se formálně, neb to věděla, ale když jsme se přihlásili tři, tak se ostatní 

smáli. To nás mělo zlomit.  

MS: Tradiční komunistický přístup ve snaze zlomení charakteru.  

ZdH: Třetí věc, kterou jsem velice neblaze vnímal, bylo pro mě omezení pohybu.  

MS: Nemožnost cestovat, jet do ciziny.  

ZdH: Tam, kam by člověk chtěl.  

MS: Vy jste mohl, ale byla by to cesta na Východ. Jednalo se o socialistické země.  

… Emigrace …  

ZdH: Přesně tak. Když jsem poté začal pracovat, tak jsem byl z omezení pohybu vysloveně nešťastný. 

Hlavou mi běžela možnost emigrace.  

MS: Ano, mnozí k tomu byli dotlačeni tak jako signatáři Charty 77, jiní šli bez pobízení. Jsme 

v Poděbradech, tak lidé kolem Mašínů si zvolili cestu i přes ostnatý drát. Jak se díváte na tuto 

skutečnost? Měl jste zde rodiče, že?  

ZdH: V našem rodě již taková emigrace byla. Bratr mé matky – můj strýc - emigroval tím způsobem, 

že nikomu nic neřekl a jednoho dne postavil celé příbuzenstvo před fakt, když poslal ze zahraničí 

zprávu, že se již nevrátí. Pro mě to byla nečekaná věc, a to především pro babičku, protože si myslela, 

že jej natrvalo ztratila. Tato informace přinesla do rodiny zármutek, citové obtíže, ovšem i 

ekonomické. Jejich majetek, který byl vybudován za přispění celé rodiny, propadl státu, či lépe měl 

propadnout státu. Je to dům, který sám nyní využívám. Jednoduše to byl trest za emigraci.  
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MS: To se dělo nejen po uchopení moci komunisty.  

ZdH: V roce 1981 se to též stalo. Netýkalo se to pouze propadnutí majetku, ale i odsouzení v době 

nepřítomnosti za nezákonné opuštění republiky.  

MS: Ano, vámi zmíněný rok je rokem druhého odchodu mého otce do exilu. Šel přes Jugoslávii. 

Dopady na naši rodinu nebyly tak velké. Shodou okolností rodina nevlastnila žádnou velkou 

nemovitost, a tak komunisté neměli co brát. Navraťme se k vašim kolegům. Vystudovali zde a šli na 

Západ?  

ZdH: Stávalo se to. Pamatuji si na jednoho kolegu, který studoval tři roky přede mnou. Okamžitě po 

studiích odjel do nejbližšího města v Německu a tam se usadil.  

MS: Dobrá, jak se díváte na fenomén emigrace? Člověk by mohl říci, že kdyby tak postupoval každý, 

nikdo by zde nezůstal. Kdyby odjeli takoví disidenti, tak by se režimu ulevilo. Na druhou stranu schopní 

lidé mohli v emigraci realizovat svůj životní projekt. 

ZdH: Myslím si, že fenomén emigrace vnímám rozporně v tom smyslu, pokud jde o emigraci 

z ekonomických důvodů, pouze o to mít se dobře, tak to není emigrace, kterou bych zcela uznával.  

MS: Podle vás by člověk měl emigrovat pro vyšší hodnoty, vyšší cíle?  

ZdH: Rozumím lidem, kteří emigrovali z důvodů nesvobody. Nerozumím těm, jimž se moc nedělo, byť 

nebyli spokojeni.  

MS: Minulý režim byl takový, že dal člověku najíst, nikdo hlady neumíral, ale lidé se nemohli aktivně 

účastnit veřejného života, pokud by neměli legitimaci člena komunistické strany ve své kapse. 

… Komunismus …  

MS: Dobrá, pokročme dále. Jak vnímáte fenomén komunismu?  

ZdH: Myšlenka sama není zlá. Chce, aby se lidé měli dobře, aby nikdo netrpěl nouzí. Prakticky to však 

byl pro lidi nerealizovatelný cíl. Vždy zde bude bližší košile než kabát a nikdo vám v životě zadarmo 

nikdy nic nedá. Myšlenka se ve skutečnost nedá realizovat. Snahy o ni se deformují v to, co jsme zde 

40 let zažívali. 

MS: Zřejmě ve vašich očích nebyl ospravedlnitelný. Mnozí řeknou, že zde byly jistoty.  

ZdH: Ano, jistoty za cenu ztráty pokroku, rozvoje, tedy stagnace. Postupně by stagnace přešla v 

celkový materiální ekonomický, ekologický a především duchovní rozklad. 

MS: Zmínil jste, že jste byl sledován. Kvůli emigraci jste ztratili dům. Zde je zřejmé, že komunismus 

preferoval určité skupiny lidí, a ne ty, kteří byli vzdělaní a mohli cosi říci do společenského vývoje. 

Právě ti poslední byli eliminováni. Soudil jste, že tento systém zde bude napořád?            

ZdH: Přesně tak. Žil jsem v domnění, že žiji v systému, který má před sebou desítky, ba stovky let. 

Věřil jsem tomu, že je to jistá nová společenská formace, která se uchytí a bude trvat alespoň ve 

východním bloku. Bylo pro mě velkým překvapením, když se koncem osmdesátých let systém začal 
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drolit a posléze hroutit. Sám jsem tomu nevěřil. V jedné chvíli jsem si říkal, že to snad nemusí jít až 

tak rychle.  

MS: Uvažoval jste, že to bude mít určité pauzy jednotlivých stádií. Mnozí lidé považují komunistický 

systém za ulhaný, neboť dával prostor neschopným aparátčíkům, kteří poslouchali příkazy z Moskvy.  

ZdH: Přesně tak. Systém jako takový mi vadí především kvůli své ateistické povaze.  

MS: Nu, ale někdy se uvádí, že komunismus je jistá forma náboženství, ale místo Krista Pána si tam 

dosadili Marxe, Engelse, Lenina, …  

ZdH: … a jiné své bohy. S tím systémem jsem se nemohl ztotožnit právě pro jeho ideologii. Napadá 

mě příklad. Jednou se mě kolegyně zeptala, zdali se domnívám, že film Amadeus je protisocialistický. 

Ona říkala, že ne. Ideou filmu je genialita versus průměrnost. Já jsem ji odpověděl, že je 

protisocialistický, jelikož jeden z krásných momentů je funkce a role náboženství, konkrétně katolické 

církve, která tam vystupuje v podobě zpovědníka chápajícího a odpouštějícího. Soudím, že tam byla 

vykreslena dobře. Z toho důvodu si myslím, že to komunisté nemohli přijmout a že film byl proti nim.  

MS: Ano, ale natočil jej Miloš Forman, jenž kdyby neutekl do zahraničí, tak by Amadea natočit 

nemohl. Tento film či jeho část se točila v Praze. Říkal jste průměrnost. Život může být životem jedině 

tehdy, když necháme vyniknout individuality, které probudí stereotypnost. Díky nim vnímáme svět 

patřičně pestře a díky němu se můžeme vymezit.  

ZdH: To máte pravdu, ale nevnímám to jako zásluhu režimu komunistů. Ti měli svou ideologii a 

mysleli si a předstírali, že je to správné.  

MS: Pouze jediná cesta, a to s nimi, byla správná.  

ZdH: Čas ukázal, že to může být jinak.       

… Přelom …  

 MS: Posuňme se do dob směrem k současnosti. Vás rok 1989 zastihl v roli neurologa, psychiatra. 

ZdH: Mě zastihl památný listopad 1989 na Albertově.  

MS: Byl jste jedním z těch účastníků demonstrace?  

ZdH: Stalo se to tak, že přesně v tom týdnu jsem jezdil na stáže. Specializoval jsem se na dětskou 

neurologii. Každý den jsem byl v Praze v Krči v Thomayerově nemocnici. Věděl jsem, že až mi skončí 

práce, že se na Albertově něco chystá. Šel jsem s obavami, měl jsem strach s represí. V tu dobu jsem 

měl půlročního syna, nechtěl jsem riskovat a účastnil jsem se první fáze demonstrace, což bylo 

shromáždění na Albertově. Vyslechl jsem proslovy účastníků či pamětníků a poté vystoupení 

tehdejších studentů. Demonstraci jsem opustil a jel jsem domů, když ještě byla na Albertově.  

MS: Nahlédl jste a poté ze strategických důvodů jste ji opustil. Je zvláštní, že tato demonstrace byla 

ohlášená a nakonec se studenti vydali až do středu města. Dalo se to očekávat, když s režimem nebyli 

spokojeni.  

ZdH: Ano. Bylo nutné dát režimu najevo nesouhlas, a ne jej poslouchat.  
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MS: Když si člověk prochází historické dokumenty, nalezne v nich formulaci Občanského fóra, v níž je 

psáno, že se Československo nachází v hluboké mravní, duchovní, ekologické, ekonomické, politické, 

sociální krizi. Pociťoval jste to také tak?  

ZdH: Myslím si, že tomu tak bylo. Palčivě jsem vnímal ekonomické zaostávání, morální krizi jsem si až 

tak nepřipouštěl. To ukázala až devadesátá léta.  

MS: Cosi bylo skryté a došlo k odkrytí až v době, kdy se začal „lámat chleba“? 

ZdH: Ano, jelikož v době Občanského fóra jsme všichni byli na jedné lodi. Církev byla v tu chvíli 

uznávaná. Byla zde návštěva papeže, prezident se stavěl kladně k náboženství. To pochopitelně 

ovlivnilo vnímání lidí.  

… Demokracie a participace …  

MS: Bylo zmíněno Občanské fórum. To bylo postaveno na demokratických zásadách. Co dle vás 

znamenalo budování demokracie v kontextu čtyřicetileté zátěže totality? 

ZdH: Učili jsme se, co je to demokracie. Byli jsme nadšeni a překvapení z té přemíry volnosti, 

svobody, pak nám došlo, že demokracie je především odpovědnost za sebe sama, za druhé, za svět. 

MS: Soudil jste, že v té době by bylo vhodné se účastnit společenského procesu formování politiky, či 

jste stál opodál a díval jste se, jak se věci budou vyvíjet?  

ZdH: Ze strachu, že by se komunisté ujali opuštěných pozic, jsem se ne možná vlastním přičiněním, 

ale přece jen zde v Poděbradech aktivně podílel. Stal jsem se zastupitelem za Občanské fórum, i když 

netíhnu k veřejným funkcím. Tehdy jsem si řekl, že tak musím učinit, alespoň na jedno funkční období 

a poté nechť přijdou ekonomicky a politicky zdatnější lidé s vizí.  

MS: V tomto okamžiku bych se rád zeptal, proč jste též uvedl spojení „ekonomiky … zdatnější“? 

Myslíte si, že lidé, kteří působí ve veřejném prostoru, by to měli být ekonomové? Jako roli dle vás mají 

ve veřejném sektoru v rámci rozhodování? 

ZdH: Mají velkou roli. Když jsem byl kandidátem Občanského fóra, tak jsem nedokázal odpovídat na 

otázky ohledně bytové politiky, rozpočtu města, byly pro mě věci naprosto cizí. Styděl jsem se, že se 

zastupiteli nestanou kandidáti, kteří toto znají. Na radnici mě vynesla popularita, ale poté jsem tam 

dále být nechtěl.  

MS: Ano, lékaři u lidí mají znak důvěryhodnosti, spolu s kantory. Zpět k vám. Byl jste zvolen, působil 

jste jako zastupitel a poté jste věci přenechal lidem, kteří mají větší vhled. Zde nám vzniká otázka, jak 

by se měl člověk účastnit veřejného života? Neměl by se nechat jen zvolit? Kladu tuto otázku proto, že 

mnozí lidé využívají veřejný prostor ne k prospěchu celku, ale k prospěchu svému.  

ZdH: Jsem téhož názoru. Pokud někdo chce veřejně vystupovat, tak by měl mít předpoklady 

ekonomické, ekologické a právní. Sam o sobě by to měl být člověk čestný, morální. Bez těchto 

předpokladů a znalostí by jeho mravní stránka sama nestačila.      

MS: Podle vás člověk, jenž by rád působil ve veřejné funkci, by měl být patřičně vzdělaný, mravně 

integrovaný? Někdo by mohl namítnout, že je to pouze ideál. Stačí se podívat na realitu po více jak 

dvaceti letech. Jak jste vnímal konstituování demokracie a provoz politiky? Demokracie byla slovem, 
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které se v těch vypjatých měsících často skloňovalo. Je otázkou, zdali si lidé pod ním dokázali vybavit 

plnost participace, odpovědnost za naše činy a rozhodnutí. Z toho co vidíme, můžeme soudit, že ne. 

Člověk se nestal demokratem, a to byl zřejmě nejtěžší úkol, který před námi občany stál.   

ZdH: Politiku devadesátých let jsem vnímal a přijímal jako nutnost. Věděl jsem, že tam jsou jisté 

dětské nemoci mladé demokracie a že to nyní jinak nepůjde. Teprve později a v poslední době 

vnímám, že politika jako věc veřejná, je zneužívána k osobnímu prospěchu. Tehdy to byla nová věc, 

nový režim. Hájil jsem vládu.  

MS: Jinými slovy - účast v politice, či lépe zájem o věci veřejné byl pro vás čímsi normálním. Ještě 

nebyla znechucenost lidí.  

… Mrav i dialog …  

MS: Je dobré se zeptat, kde vidíte příčinu toho, že dnes jsou lidé rozčarovaní? Je to podle vás z toho 

důvodu, že se příliš stáhli, rezignovali o zájem i věci veřejné?  

ZdH: Ano, je to problém toho, že kandidátům, politikům chybí mravní rozměr.  

MS: Shodou okolností přílišný apel na morálku byl v Čechách označen Václavem Bělohradským za 

morální kýč. Hlavně se to týká spojení: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí!“ Možná to bylo 

způsobeno tím, že se moralizovalo. Můžeme tomu rozumět tak, že byl rozdíl mezi slovy a činy. Jistě se 

shodneme, že politika je věcí, která by se měla týkat každého člověka v dobách vyhrocených, jako bylo 

období sametové revoluce i doba po ní. Na základě sociologických zkoumání lze nepřímo konstatovat, 

že se lidé o politiku více aktivně zajímali. Jak se díváte na fakt, že lidé dnes například ignorují volby, 

odmítají být ve stranách? Soudíte, že je to výsledek přístupu, jak se česká politika realizuje, kdo ji 

provádí? 

ZdH: Myslím si, že je tam jisté zpohodlnění lidí. Oni nevnímají riziko totality. Lidem je tak jedno, zdali 

bude vláda pravice či levice.  

MS: Pohodlnost, nicméně ta je hrobem člověka. Život je tehdy životem, když je člověk aktivní. Na mysl 

mi přichází asociace se slovy Jana Kaplického: „Čechům v rozhledu brání pivní pěna.“ Zřejmě se 

zabýváme tím, co se děje u nás v malebné kotlině, necháme se unášet pouze jí, a nezabýváme se tím, 

co se děje kolem nás. Vnímáte tento příměr jako výstižnou diagnózu mentálního stavu Čechů, nebo 

byste to upravil, byť vím, že generalizovat se nemá?  

ZdH: Řekl bych, že je to vystiženo správně. Dlouho jsme byli nuceně uzavřeni, a protože nevíme, co je 

pravou chudobou, příliš nám zde mnoho nechybí. 

MS: Provedli jsme změnu, ale nemáme mnoho chudých, byť s bezdomovectvím se můžeme potkat ve 

velkých městech. Při porovnání s ostatními státy Východu na tom nejsme špatně, o takových zemích, 

jako jsou země africké, ani nemluvím. Na druhou stranu - při srovnání se zeměmi, jako je Německo, 

Rakousko, kulháme.  

ZdH: Toto jsem si vypůjčil od Jacquesa Cousteaua, kterého se na letišti v Praze ptali, co si myslí o 

hospodářské úrovni České republiky. On odpověděl, že nevíme, co je to pravá chudoba.  

MS: Člověk má děkovat za to, že žije v takovém světě. Zároveň by se s tím asi neměl spokojit.  
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ZdH: To určitě.  

MS: Nyní vyvstává otázka, co by člověk měl dělat, aby se zlepšila politika? Jistě je to také otázka 

dialogu, jak jej vést? Kde vidíte slabiny dnešní doby, abychom se postupně dostali mezi vyspělé země?  

ZdH: Vidím to jednoznačně. Možná to bude znít jako fráze, ale je to v poctivé práci. Většina lidí 

zkrátka nepracuje poctivě. Výkon a efektivita práce je neustále na nižší úrovni.    

MS: Říkáte, že pokud v sobě obnovíme poctivost v práci a hlavně vůči sobě, tak blahobyt u nás bude 

vzrůstat? Nu, ovšem neodnesli jsme si toto z minulého režimu? Dvojkolejnost režimu, který říkal, 

abychom se starali o rodinu, snažili se z toho veřejného něco vzít.  

ZdH: Myslím si, že poctivá práce je odvozena od mravního profilu. Ten se poté přenese z práce do 

ulic, na radnice, do vědomí lidí. Soudím, že chybějící morálka je příčinou úpadku v politice, 

v hospodářství.   

MS: Navracíme se k diagnóze, která byla udělána v počátku přeměny společnosti a hospodářství. Jsou 

to spojené nádoby. Shodou okolností označení stavu nezačíná, že hospodářství je v troskách, ale 

vychází to z toho, že krize je otázkou mravu.  

… Maloměsto a možnosti …  

MS: Dobrá, ale nyní je otázka, co takový člověk na maloměstě s tím může dělat?  

ZdH: Přinejmenším můžete dobře vychovat své potomky.  

MS: Předat to, co je ve mně, čemu jsem se naučil, co mně vštěpovali mí rodiče a moji nejbližší?  

ZdH: Není to otázka jedné generace, ale u nás tří generací.  

MS: Ano, ťukl jste na důležité číslo. Je to 60 let. O tomto čase hovořil možná v nadsázce význačný 

německý sociolog Ralf Dahrendorf. Šest týdnů se dělá revoluce, šest měsíců píše ústava, šest let se 

konstituují tržní instituce, 60 let zbývá na osvojení zdravých hodnotových principů, mravů, na které 

apelujete. Jsme ve třetině.  

ZdH: Mám to okoukané z Německa. Nedávno se vzpomínalo pádu Berlínské zdi. Tam právě zdůraznili, 

že je otázkou tří generací, než zeď zmizí i z myslí lidí.  

MS: Shodou okolností jsme v této republice neměli žádnou Berlínskou zeď, ale mnozí lidé si ji 

vybudovali v sobě, a to je zásadní. Místo toho, aby se hovořilo, komunikovalo, tak se tak neděje. Je to 

vidět i na našem lázeňském městě. Lidé, místo aby šli cestou dialogu, aby si sedli za jeden stůl, jdou 

proti sobě, vystavěli zeď, třebaže fyzická zeď mezi nimi neexistovala. Vraťme se ještě k výchozí otázce. 

Jak vnímáte politiku poděbradské radnice? Sám jste býval zastupitelem, jdete se někdy při zasedání 

podívat do sálu?  

ZdH: Musím se přiznat, že ne. Práce, kterou jsem z počátku vykonával, byla pro mě morálním 

závazkem, poněvadž jsem si uvědomil, že nemám kapacitu pro ekonomické a právní otázky, a tak 

jsem se necítil povolán mluvit do otázek města.   
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MS: Jinými slovy - znal jste své možnosti. Je otázkou, zdali lidé, kteří sedí právě v různých radách, ba 

vystupují jako starostové města, tak zdali tito lidé dostatečně znají své možnosti?  

ZdH: Řekl bych, že je to otázkou jejich svědomí. Jak jste se tázal, jak to vnímám dnes. Nebude to asi 

plně správná odpověď, ale vývoj dnešních Poděbrad nesleduji tak detailně. Neřeším, zdali je park 

vybudován dobře, či špatně. Těším se z toho, co zde je, co zde přibývá, ale nemám nejmenší chuť 

blíže vstupovat do otázek, které město řeší. Nemám na to časovou ani psychickou kapacitu.  

MS: Někdo by mohl konstatovat, že si chcete udržet duševní zdraví, rovnováhu ...  

ZdH: Asi ano. Je to správné hodnocení.  

MS: Je pochopitelné, že na některé věci člověk musí mít dostatečný žaludek. Na druhou stranu je 

dobré investovat spíše do projektů, v nichž člověk vidí výsledek, než aby se s druhými hadrkoval. 

Mnozí lidé, kteří jsou účastníky politiky na městě, jsou velmi ostřílení. Je však otázkou, zdali tento 

přístup je z dlouhodobého hlediska udržitelný, zdali díky nim obyčejný člověk nerezignuje? Jednou za 

čtyři roky jdu k volbám - a to stačí.  

ZdH: Možná máte pravdu. Osobně si myslím, že jsem vybral zastupitele, delegoval jsem lidi, kterým 

věřím, že mohou město spravovat. Nyní je to na nich.  

MS: Vy zde podtrhujete význam reprezentativní demokracie. Ta je v dobách zjitřených nahrazována 

přímou demokracií. Nemyslíte si, že by bylo dobré, pokud bychom měli politický systém s většími prvky 

přímé demokracie? Mají to ve Švýcarsku. O některých věcech rozhodnou jednotlivé kantony. Soudíte, 

že toto by mohlo vzbudit odpovídající zájem rozhodovat? Ano, můžete namítnout, že lidé, aby mohli 

rozhodovat, musí být znalí hospodářství, musí být znalí práva. Jejich rozhodování by mělo mít 

ekologický rozměr. Je to jedna z cest, jak vybudit zájem u lidí, aby mohli říci: „Ano, když jsme 

znepokojeni, tak máme svůj hlas.“ Jde o to, aby politici neusilovali o názor občana jen jednou za čtyři 

roky, jelikož poté by demokracie ztrácela svou legitimitu.   

ZdH: Pokud by mě to zvláště trápilo, tak bych se nějakým způsobem angažoval, účastnil bych se 

veřejných zasedání, v krajním případě, pokud by byla demonstrace, šel bych i demonstrovat. To se 

však na úrovni města za tu dobu nestalo, abych musel ze znepokojení demonstrovat. 

… Člověk …  

MS: Jak se podle vás změnil člověk během dvaceti let? Jako lékař jste s lidmi v neustálém kontaktu. 

Vnímáte nejen jejich nemoci, ale též jste svědkem jejich vztahu k systému jako celku.  

ZdH: Nepochybně došlo k emancipaci lidí, nemusí se už bát. Lidé mohou hovořit do věcí veřejných a 

nepochybně jsou aktivnější. Projevují své názory. Nejen veřejně, ale i ve virtuálním prostoru. Jsou zde 

sociální sítě. Tam je člověk svědkem permanentních diskusí. Mám však jeden poznatek. Jsou-li tyto 

sítě napůl anonymní, tak tam k řešení problémů nedochází. Jde spíše o vylévání vzteku a frustrace ze 

svých neúspěchů. To je však výraz jistých možností, které zde byly v omezené míře. Jistěže ke 

zlepšení, k emancipaci došlo. Lidé poučeni informacemi ze Západu jsou schopni o svá práva daleko 

více bojovat.  

MS: Zřejmě považujete jejich emancipaci za dobré znamení, když si tak svůj život berou do svých 

rukou a již se nemusí krčit tak, jako jste se krčil vy během svého mladého života.  
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ZdH: S touto interpretací souhlasím.  

MS: Změnil byste svůj život, kdybyste byl čerstvě dostudovavší lékař, využil byste možnosti odchodu 

do zahraničí, pokud byste začínal?  

ZdH: Je možné či pravděpodobné, že bych využil krátkodobou stáž někde v cizině. Zřejmě bych delší 

dobu v zahraničí nepobýval.  

… Zdravotnictví …  

MS: Nyní bych otočil stránku a vyžil toho, že jste lékař. Máte jistě mnoho co říci o zdravotnictví. To je 

zvláštní sektor v tom ohledu, neboť pečuje o zdravotní stav člověka. Je zvláštní, že samo zdravotnictví 

došlo tak daleko, že samo potřebuje být léčeno reformami. Jak jste vnímal výchozí bod 

československého, později českého zdravotnictví a kam jsme podle vás za ta léta došli?  

ZdH: Navzdory komunistické devastaci zdravotnictví nebylo ve špatném stavu. Mělo své 

propracované postupy, standardy.  

MS: Kojenecká úmrtnost dosahovala slušných úrovní.  

ZdH: Tak tomu je i současnosti. V čem jsme pokulhávali, byla přístrojová vybavenost.  

MS: To, že zdravotnictví nebylo tak zdevastované, bylo také díky tomu, že lidé zastupující minulý 

režim měli zájem pečovat o zdraví lidu?  

ZdH: Soudím, že většina lékařů přijímala své zaměstnání jako poslání.  

MS: Tím byl zachován přístup k člověku.  

ZdH: Bylo to spíše obětavou prací, vysokým vzděláním, které vycházelo z původních tradic zřejmě 

z dob Rakouska – Uherska a I. republiky. Změny nastaly v devadesátých letech, když jsme si měli začít 

odvykat, že naše zdraví není jen věc státu, ale každého jednotlivce. Za to také budeme muset nést 

odpovědnost, ale i finanční náklady. Zde dochází k mnohým problémům, protože většina lidí stále 

očekává, že to bude stát, kdo se bude starat o jejich zdraví.  

MS: Jinými slovy jsem pacientem, přijdu k lékaři a řeknu asi toto: „Pane doktore, prosím vás, udělejte 

se mnou něco.“ Zároveň mi ale, pane doktore, nemluvte do mého životního stylu. Dá se to podle vás 

takto zjednodušeně říci?  

ZdH: Možná, mě spíše napadá jiný příměr: Ano, ale vy se o to budete také snažit.  

MS: To je ovšem odpověď lékaře. Ano, něco s vámi provedu, něco vám doporučím, ale vy, milý 

paciente, budete muset následovat mé rady. Je zvláštní, že československý pacient trpěl 

kardiovaskulárními nemocemi. Dle statistických výkazů jsme byli nejen evropskými, ale i světovými 

šampiony. Jak si podle vás Češi v tomto ohledu dali říci? Zřejmě jsme se v tomto ohledu nepoučili.  

ZdH: Změna životního stylu je těžkou záležitostí. Zvláště pro starší generace si myslím, že je to 

problémem. Teprve nové generace přinesou patřičné změny. Bude lepší životospráva, výživa, bude 

zde více odpovědnosti, osobní aktivity, a tím dojde ke změně.  
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MS: To může být naplněno jedině tehdy, když Češi nebudou žít sedavým způsobem života a budou 

dostatečně vnímaví ke svému zdraví. Uvědomí si, že jsou to převážně oni, kdo jsou odpovědni za své 

zdraví.  

… Reformy …  

MS: Je dobré se zeptat, jak vnímáte snahy o reformy ve zdravotnictví? Ministři zdravotnictví se rychle 

mění, a to nenapomáhá ke stabilitě resortu. Jaké zásadní kroky považujte v této oblasti za nezbytné?  

ZdH: Myslím, že je pochopitelné, že se ministři zdravotnictví často a rychle měnili. Bylo to období 

hledání cest. Prioritou je standardní úroveň medicínských možností, důstojné prostředí nemocnic, 

dobrá ošetřovatelské péče. 

MS: Je vhodného konstatovat, že Češi rychle dohánějí a někde i dohnali přístrojové vybavení. Problém 

je ten, že peníze se dávají do přístrojů, ale ne do lidí, kteří v daném systému pracují. Tím narážím na 

protesty lékařů, které vyvrcholily na přelomu minulého a současného roku. Mnozí lékaři se rozhodli 

dát výpověď, aby upozornili na někdy nedůstojné podmínky, co se odměňování týče v kontextu 

vykonané práce. Jak vnímáte tento jistě palčivý problém? Tážu se též proto, že se to dotýká též vás.  

ZdH: Myslím si, že se mě to až tolik netýká. S problémem nedůstojného ohodnocení lékařů 

nesouhlasím. Neznám lékaře, jenž by žil v bídě, jenž by měl existenční problémy a dařilo se mu 

špatně. Každý lékař je zabezpečen, ať již je ve státní či v soukromé sféře. Mohu říci, že se lékař má 

dobře. Pokud mu to nestačí, může pro to sám něco udělat. Může změnit svého zaměstnavatele, může 

jít do soukromé sféry. Nikdo mu nebrání, aby odešel například do Ameriky na prestižní univerzitu.  

MS: Protesty lékařů, které se objevují, vnímáte jako nátlakovou skupinu, jejíž členové mají zájem si 

přilepšit na úkor …  

ZdH: … státu.  

MS: Jak tedy postupovat? Vzpomínám si, že lékaři měli v devadesátých letech v čele průbojného 

lékaře, Davida Ratha, jenž s motýlkem u krku bojoval za své členy Lékařského odborového klubu. 

Vnímáte tyto tenze tak, že problémy lékařů nebyly dostatečně řešeny? Nyní jsme byli svědky toho, že 

lékaři využili svého postavení a pacienty si vzali jako své rukojmí.  

ZdH: Myslím si, že lékaři vyvolali nátlakovou akci. Nesouhlasím s jejich postupem. Mám za to, že jsou 

další profese, které nevolají, nekřičí a jsou na tom hůře než lékaři. Vezměte si učitele, jaký je jejich 

plat, vezměte si vědce. Ti jsou často špičkoví odborníci.  

MS: Měli by být.  

ZdH: Stejně tak je to u lékařů. Ne každý lékař je špičkovým lékařem.  

MS: Shodou okolností lékaři jsou nuceni se neustále vzdělávat. Stejně tak můžeme hovořit o člověku, 

jenž pracuje ve školství. Dobrá, kde vidíte nejpalčivější slabiny systému, který za rok pohltí 285 miliard 

korun, což si obyčejný smrtelník těžko může představit? Co by se mělo změnit?  

 

 



 
 

84 
 

… Spoluúčast …  

ZdH: Mně se líbí myšlenka, že bychom měli být za své zdraví odpovědni. Celou řadu dostupných 

problémů bychom měli řešit s finanční spoluúčastí pacientů.  

MS: Říkáte, aby pacient věděl, co je standardem, a na čem se musí spolupodílet?  

ZdH: A za tím účelem, aby peníze zbyly na nejzávažnější a nejtěžší nemoci, které není pacient s to 

platit ze své kapsy. A to se týká ať specializovaných vyšetření, tak léčby.  

MS: Míra solidarity zdravých a nemocných je jedině tehdy, kdy si sám nemocný již nemůže pomoci 

odpovídajícím způsobem.  

ZdH: Ano, to je to, co bych preferoval.  

MS: Problém je však ten, že dnes zdravotní pojišťovny platí léky, které by si člověk mohl kupovat sám, 

a proto „nejsou“ peníze na dražší i potřebnější zákroky.  

ZdH: To je pravda.  

MS: Nu ovšem, jsme více jak dvacet let od změny režimu a člověk se právem táže, proč nemáme 

vytvořené standardy, které by eliminovaly plýtvání finančními prostředky?  

ZdH: Řekl bych, že zde působí setrvačnost z minula. Byli jsme přesvědčováni, že stát se stará, stát se 

postará o naše zdraví. Finanční spoluúčast pacientů je nepopulární věcí a žádná vláda si ji do 

programu nedá. To proto, že by s tím volby nevyhrála.  

MS: Zde narážíte na to, že v české politice při koncipování strategických záměrů vládne populismus či 

neschopnost prosadit patřičná opatření.  

ZdH: Určitě, s takovou tezí lze souhlasit.  

MS: Nu, ale jak tedy řešit, aby nemocnému člověku bylo pomoženo v případě, když si není s to 

ošetření či lék zaplatit?  

ZdH: To nevím, na to nedokážu odpovědět. Nepochybně to vyžaduje od politiků odvahu, aby toto 

prosazovali. Je mi však jasné, že to u nich narazí a nebude to přijato.  

MS: Křeslo ministra zdravotnictví je vskutku „elektrickým křeslem“, jelikož zástupce tohoto resortu 

přijde s myšlenkou, sedne si, ohřeje se, pobude tam pár měsíců a následně je dán pryč. Bylo spočítáno, 

že se během dvaceti let zde vystřídalo asi 16 ministrů zdravotnictví. Při realizaci reformy  to 

nepomáhá.  

ZdH: Proto to vše dlouho trvá a zdravotnictví je v neustálé reformě.  

MS: Domníváte se, že vytvořit konzistentní reformu je čímsi idealistickým?  

ZdH: Asi ano, protože je zde stálý antagonismus mezi pravicovou a levicovou vládou. Pokud se vlády 

budou střídat, nevznikne zde konzistentní zdravotnická politika.  

 



 
 

85 
 

… Ozvěny trhu …  

MS: Co byste kromě spoluúčasti pacienta na lékařské péči považoval za důležitý bod? Představitelé 

levicových stran zmiňují, že současným problémem je také privatizace zdravotnických zařízení. Ta je 

často cestou k postupnému „rozkradení“ majetku. Zkrátka - trh a zdravotnictví si „nerozumí“. Ve 

Spojených státech je dán trhu ve zdravotnictví velký prostor a výdaje na něj jsou astronomické. Jak se 

díváte na význam trhu, třebaže nejste ekonom? 

ZdH: Soudím, že zde musí být určitá míra solidarity. Model zdravotnictví, jaký je v Americe, je pro nás 

nepřijatelný, jelikož trh převažuje nad solidaritou, a myslím, že to není dobrý vzor pro následování. 

Jako záchranná síť by mělo fungovat zdravotnictví pro všechny. Nikdo by neměl trpět. Nemocnic je 

dostatek, a pokud na to jejich finanční prostředky nestačí, je třeba sociální zajištění.  

MS: Dobrá, jak vnímáte jakožto pozorovatel, účastník skutečnost, že lékaři argumentovali, že české 

zdravotnictví je obětí lobbistických skupin, což následně vede k tomu, že peníze nejdou tam, kam by 

bylo potřeba, tedy na platy lékařů, sester? 

ZdH: Soudím, že je to pravda, jelikož jsem svědkem privatizace dvou blízkých nemocnic. Mohu říci, že 

privatizace byly udělány s výhodou pro ty, kteří privatizovali. Nemocnice se vůbec neposunuly 

dopředu, a to jak personálně, tak vybavením. Z mého pohledu to byla špatná privatizace.  

MS: Formulky, že trh vyřeší vše, jsou iluzí. Když je s tím konfrontován člověk, tak by měl být 

dostatečně pozorný, kdo něco takového říká, neboť snahy takového člověka mohou vést k obohacení 

úzké skupiny lidí.  

ZdH: Řekl bych, že jsem svědkem takovýchto postupů. S tím však souhlasit nemohu.  

… Hodnocení …  

MS: Dobrá, jak byste zhodnotil dvacet let snah o utváření demokracie, budování kapitalismu, 

občanské společnosti?  

ZdH: Změna režimu vznikla z touhy po prosperitě a demokracii, která zůstala zachována. Tato zem - 

navzdory různým obtížím - prosperuje a navzdory dětským nemocem zachovává demokracii. Řekl 

bych, že posledních dvacet let můžeme vidět jednoznačný pokrok. Na druhou stranu je zde nízká 

úroveň morálky, která cestu dopředu brzdí.  

MS: Jaký je podle vás výhled pro následující generaci? Jak vidíte tuto zemi v kontextu evropské 

integrace a globalizujícího světa?  

ZdH: Budoucnost vidím velmi nadějně, pro schopné  zde budou možnosti, za kterými lidé odcházeli 

do emigrace, pro všechny ostatní zde budou jistoty důstojného života. Naše země už nebude na 

periferii vyspělého světa, ale bude jeho samozřejmou součástí. 

MS: Co jiného nás do dalších generací čeká než další práce … To proto, aby demokracie zde pevně 

zapustila kořeny a naplnila se Masarykova slova. Děkuji vám.     

 P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  
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ZdH: Chodil jsem na demonstrace na konci komunistické éry. Stal jsem se městským zastupitelem v 

prvním  volebním období. 

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

ZdH: Kuponové privatizace jsem se účastnil. Zcela bez zkušeností a vědomostí, ale nelituji. 

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

rozdělení možnost eliminace slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení obou národů v Evropské unii?   

ZdH: Zejména v současných dnech vidíme, že rozdělení Československa bylo nutné. Bylo to přání 

slovenského národa, a to je třeba respektovat. Dobré, nadstandardní vztahy se Slovenskem jsou 

odměnou za  pokojné rozdělení. 

   

    

  

 

 

 

   

 

    

                   

      

      

    

 

 

 

 


