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Dialog o transformaci s Petrem Placákem1,2: 

MS: Přenesme se do roku 1989. Jaké naděje jste do něj vkládal a jak se naplnily, či nenaplnily.  

PP: Dnes, s více jak dvacetiletým odstupem tato událost tak nezáří, jak tehdy zářila, pochopitelně. 

Listopadová revoluce byla ovšem zcela zásadní zlom v životě veřejném, který jsem odjakživa sledoval 

a který se odehraje jednou za život. V mém osobním životě to ovšem žádný zlom nebyl. 

MS: Pokud jsem tomu dobře porozuměl, tak je to více změna pro společnosti než konkrétně pro vás? 

Působí to tak, jako by váš soukromý život „pokračoval“ v nezměněné podobě dále.   

PP: V osobní rovině to mělo jeden konkrétní dopad – zmizela státní politická policie, která byla 

součástí soukromého života v období před Listopadem, ať jste chtěl, nebo ne. To člověk nemůže 

nekvitovat.  

MS: Vám šlo o žití v pravdě. Lze říci, že po roce 1989 ten modus existence mohl být naplňován bez 

přítomnosti Státní bezpečnosti.  

PP: Sousloví žití v pravdě jsem nikdy nepoužíval, podle mne to je klišé.  

MS: Vždyť je to spjaté s Chartou 77 a váš otec Bedřich Placák byl jejím signatářem.  

PP: Podle mne šlo především o to, jak se v daném režimu zařídit po svém. To však v minulém režimu 

naráželo prakticky každý den na nějaké problémy. Nejdůležitější pro nás bylo vytvořit si kolem sebe 

prostor, v němž bychom se mohli pohybovat jakžtakž svobodně. Pocit nesvobody a manipulace na 

základě státem prosazované ideologie, po Listopadu zmizel. Objevily se ovšem existenční problémy, 

které jsou někdy podobně otravné, jako byla ideologická masáž. Pokud má člověk rodinu, musí se 

neustále starat o věci hmotné, což mě opravdu nebaví.  

MS: Takový je ale kapitalismus.  

PP: Ano, takový je život. Kdyby člověk žil v pralese, taky musí chodit lovit…         

MS: Dobrá, ale lovíme jinými způsoby.  

PP: Nestěžuji si, ale to neznamená, že to pro člověka mého naturelu, jenž se snaží žít mimo nějaké 

struktury, není otravné. S tím se ovšem muselo počítat.  

MS: Nejprve nás otravovali komunisté, nyní mnozí z nás jsou „otravováni“ kapitalistickými vztahy.  

PP: Jistě, převádění všeho, veškerých hodnot na peníze je kreténské. Výhoda je, že pokud se to člověk 

snaží ignorovat, tak ho nezavřou.  

MS: Jinými slovy jste disidentem v jiném slova smyslu. Je politický disident a nyní se z něho stal 

ekonomický disident. K současnosti se snad dostaneme. 

… Komunismus …   

                                                           
1
 Petr Placák *1964, český historik, spisovatel, dílo: Obrovsky zasněžený hřbitov (1995), Cestou za 

dobrodružstvím (2001), Kádrový dotazník (2001), Svatováclavské milénium (2002), Fízl (2007), Medorek (2010).      
2
 Dialog byl natočen ve středu 3. října 2012 v dopoledních hodinách v kavárně Dobrá Trafika, Korunní 42, Praha 

2.  
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MS: Pojďme do minulosti. Rád bych se zeptal, jak vnímáte komunismus. Je tato ideologie 

„ospravedlnitelná“, když usilovala o vybudování harmonické společnosti se silným sociálním 

důrazem?  

PP: Mám pětadvacetiletou zkušenost s komunismem. Soudím, že jsem systém opravdu poznal na 

vlastní kůži, hlouběji, než když to člověk pozoruje ze Západu. Podle mě k výbavě občana 21. století 

patří poučená reflexe komunismu a nacismu. To jsou dvě zásadní konstanty, bez kterých člověk, jenž 

se považuje za občana, nemůže existovat.  

MS: Bohužel skutečnost mizí tím, jak přibývají generace. V jistém ohledu je to idealistické, že člověk o 

minulosti řádně přemýšlí … Člověk by ji měl znát. Jedná se o normativní přístup. Něco jiného je 

zakoušet systém na vlastní kůži. U vás to bylo do sytosti … To proto, že jste patřil do rodiny disidenta. 

Musíme se tázat, co takový apel říká mladému člověku. Pro něj je to historie.  

PP: Jestli to dnes mladým lidem nic neříká, tak je to tragické – pro ně samé. My jsme také nežili 

nacismus, koncentrační tábory a přitom to byla doba, o kterou jsme se intenzivně zajímali a 

diskutovali o ní. Mohli jsme o tom číst kupy literatury pořád dokola a pořád nás to zajímalo. Byla to 

integrální součást našeho zájmu a našeho intelektuálního života a výbavy.  

MS: Ano, byl jste politické dítě. Pro vás je zájem o věci veřejné, o národ, o jeho historii, cestou ke 

svobodě. To není u každého.  

PP: To by ale mělo být součástí občanství.   

MS: Musíme se tázat, zdali dnešního člověka zajímají tyto věci.  

PP: Jasně, vždy je to asi menšina lidí, kterou to zajímá, včetně takové věci jako je svoboda. Odhaduji 

to na deset procent lidí.  

MS: Uvedu příklad: když se aktivní, malá část lidí bude zajímat o tento fenomén, tak do toho může 

strhnout ty ostatní.  

PP: Slovo strhne je příliš silné. Spíše menšina udržuje povědomí o věcech, které většina přechází a 

přitom jsou nebo mohou být, zásadní. To je důležité. A mohou to být i na první pohled tak odtažité 

věci, jako je třeba České království. Udržovat povědomí o něm je důležité už jenom pro vědomí určité 

historické kontinuity, i když je jasné, že otázka obnovení království není v současném Česku na 

pořadu dne. Jednou se to ale bezpochyby zúročí.  

MS: Kdo ví, možná budete úspěšný. Jak se stavíte k utvoření spravedlivé společnosti formou, jak 

navrhovali komunisté? Je to čistá utopie? Člověk se může setkat s pojetím, že touto realizací došlo 

k velkému zmaru. Díky tomu společnost jednačtyřicet let zaostávala, přičemž jsme patřili mezi vyspělé 

země. To potvrdilo i úctu k První republice. Jak toto vnímáte? Myslíte si, že je na něm něco kladného, 

či je zavrženíhodný?  

PP: Je pochopitelně otázka, co komunismus je. Někdo jej považuje za křesťanskou sektu … To 

neznamená, že sekty jsou méně nebezpečné než gangsterské hnutí, které má jasné mafiánské 

zákony. Osobně bych komunismus viděl právě jako něco mezi sektou a gangem. Můžeme to srovnat 

s nacismem nebo islamismem. Každé hnutí, které usiluje o moc, se profiluje na určitém ideovém 
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základě, který jej má legitimovat. U komunistů to byla sociální otázka, kterou využili jako politický 

nástroj, …  

MS: … aby se dostali k moci.  

PP: Ano, nacisté se ve společnosti legitimizovali národní otázkou, a to samé dělají islamisté, když 

využívají islám jako politický nástroj k tomu, jak oslovit společnost a skrz lidovou podporu získat moc. 

To je podstata hnědého i rudého či islámského fašismu, který ke svým cílům zneužívá sociální, 

národní či náboženské otázky. Na komunismu nevidím kladného vůbec nic. Sama jeho ideologie je 

extrémní.  

MS: Mohli bychom to označit za sprosté.  

PP: Ano, je to sprosté zneužívání lidské přirozenosti, ke které patří národ, stejně jako sociální otázky a 

náboženské cítění. Hitler ovšem Němci opovrhoval, Stalin postrádal sebemenší sociální cítění a 

Usáma bin Ládin byl neznaboh, který se vyvyšoval nad boží stvoření.  

… Pluralitní společnost …  

MS: Soudil jste, že komunismus bude po roce 1989 zavržen. Setkali jsme se s tezí, že jediné možné 

uspořádání je pluralitní liberální demokracie v politické oblasti a liberalismus v hospodářské soustavě.  

PP: Podle mne je ideální směs konzervatismu a liberalismu, a to jak v politice, tak i všude jinde – 

v hospodářství a třeba i v kultuře či v náboženství. Přílišná otevřenost je podle mne na škodu 

svobodě, stejně jako přílišná uzavřenost.   

MS: Ve stranické oblasti byla idea, že lidé věkem odejdou a komunistická strana zanikne. Komunismus 

jako koncept správy hospodářské a společenské soustavy byl diskreditován svoji samotnou realizací 

v letech 1948 – 1989. Bylo naivní si myslet, že tomu tak nebude.     

PP: Mně šlo především o to, poctivě se s komunismem vyrovnat. To se však bohužel nestalo … 

Propracováváme se k tomu složitě spíše v dnešní době než v devadesátých letech. Toto byla velká 

chyba polistopadové politické garnitury, že to podcenila.  

MS: Těm lidem byl dán pardon.  

PP: Ano, tvrdilo se, že nejsme jako oni: vezmeme vás jako jakoukoli jinou stranu a za to od vás 

očekáváme, že se podle toho budete chovat. Takto to ale v životě nikdy nefunguje, nefunguje to tak 

v osobní rovině, ani na společenské či politické rovině. Velkorysost, která není odezvou na pokání, 

vede jen k nenávisti a k pohrdání ze strany těch, kteří se měli kát.  

MS: Zlo mělo být pojmenováno zlem.  

PP: Nejen pojmenováno, ale i potrestáno. Součástí návratu viníka do společnosti je i to, že přijme 

spravedlivý trest.  

MS: Ano, ovšem problém je, že události šly rychle. Pokud by se do toho počalo více zasahovat, tak …  

PP: Myslíte si, že by se zbrzdil politický vývoj, přechod na demokratické uspořádání …? 
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MS: Ti lidé by mohli dělat obtíže … Plynulost by byla ohrožena. Někdo to může přirovnat k tomu, že to 

byla daň za rychlost.  

PP: Možná, ale po listopadu 1989 jsme nebudovali nějaký provizorní stanový tábor, ale sídliště, ve 

kterém chceme existovat trvale, a to by mělo mít co nejsolidnější základy. 

… Ideologie …  

MS: Komunismus a nacismus jsou ideologie a byly zmíněny výše. Jak uvažujete o slově ideologie? 

Člověk se může setkat s názorem, že již v ideologické době nežijeme. Je to konstrukt, jenž nám 

pomáhá ke čtení reality. Potřebujeme ji …   

PP: Myslím si, že zavrhování ideologií či idejí je výsledkem nedostatečné reflexe, jelikož člověk 

nemůže být pan nikdo. Pokud chcete vést dialog s druhým, musíte mít vlastní identitu, bez ní to 

nejde, byl by to dialog hluchých. Idea je neoddělitelná od svobody a odpovědnosti, od existence 

člověka ve světě a ve společnosti.  

MS: S ideologií jsme se mohli potkávat v různých podobách …  

PP: Pamatuji si, že když jsem po Listopadu studoval na Univerzitě Karlově, ti bývalí marx – leninisté 

najednou odmítali jakýkoli „světonázor“, hodnotové soudy prý do vědy, která je positivní, nepatří. 

Tomu jsem se smál. Bylo jasné, že to tvrdí proto, že mají máslo na hlavě.  

… Otázka identity …  

MS: Zmínil jste důležité slovo identita. O ní přemýšleli mnozí - i Václav Havel, Jan Patočka. Ti však byli 

spjati s Chartou 77, která byla prostorem alternativně uvažujících jedinců, vážících si svobod, práv 

člověka, jež byly režimem pošlapávány. Lidé, kteří ji podepsali, vlastně usilovali o to být mravně 

integrováni a mít identitu. Jaký byl impulz této skupiny pro budoucí obnovení demokracie 

v Československu a později v České republice?  

PP: Nevím, zdali jsem objektivní pozorovatel, jelikož jsem se toho zúčastnil. Pro mě to mělo zásadní 

význam v tom, že v době před listopadem 1989 zde existovalo společenství, s nímž se člověk mohl 

identifikovat, uvnitř kterého se mohl svobodně bavit o jakémkoli tématu. Mělo to dva významy. 

V dialogu s lidmi v tomto společenství si člověk utvářel vlastní názory a také to byl prostor, ve kterém 

se mohl svobodně pohybovat. Bylo to společenství, které pro mě reprezentovalo českou kulturu, 

politiku, stát… a stalo se základem i pro moji existenci ve svobodných poměrech po listopadu 1989.  

MS: Myslíte si, že impulzy tohoto hnutí mohou dnešní době cosi říci? Stačí se podívat, v čem žijeme. 

Neříkáte si: „Ač jsme o něco slušného, dobrého usilovali, tak naše snahy byly stejně pošlapány.“  

PP: Ono to tak vypadá, ale ty intelektuální, duchovní skutečnosti se dříve či později zúročí. Zkrátka 

nezapadnou.  

MS: Jednoduše, to v lidech dřímá …  

PP: … i když si to třeba neuvědomují, nebo to nevidíme. Dnes jsou všichni rozčarováni z veřejného 

života, z politiky. Dříve či později se tyto věci znovu vynoří. Člověk je sociální bytost, politická i 

duchovní.  
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MS: Nikdy není nic ztraceno, byť se to může tak jevit. Člověk se ale může tázat, proč se to v lidech 

začne objevovat, až když skutečně …  

PP: … jim teče do bot. To je již taková lidská přirozenost. Pokud se mají lidé dobře, tak si tyto otázky 

nekladou. Začnou si je klást až ve chvíli, když se jim zdá, že veškerá budoucnost je v troskách.  

MS: Je zvláštní, jak se poté lidé „dokážou sjednotit“. Možná je to díky tomu, že se sjednotí proti 

něčemu, ale již ne pro něco.  

PP: Proti něčemu je jednodušší se sjednotit. Tak fungovalo nezávislé společenství před Listopadem, 

ač sdružovalo lidi úplně odlišných ideových východisek.  

MS: Byli tam bývalí komunisté, lidé s křesťanskou orientací i nekomunisté.  

… Politický prostor … 

MS: Zmínil jste, že člověk je tvor politický. Sám asi považujete za běžné vyjadřovat se k politice, 

účastnit se jí. Jde o to, že když se člověk podívá na participaci lidí ve stranách po roce 1989, tak je 

velmi nízká. To je jedním z důvodů naší mizérie. Lidé řeknou, že na to máme politiky, profesionály, a 

poté se diví, co se vše děje. Být v komunistické straně, to neznamenalo rovnou, že člověk souhlasí 

s ideologií, ale že usiluje o nějaké výhody. Pod tím si můžeme představit možnost kariéry, hmotného 

zabezpečení. Jak vnímáte politiku a nutnost účasti? Je nám dána svoboda, jsme součástí obce a na 

rozvoji oblasti bychom se měli podílet … Omlouvám se za normativní soud.  

PP: Co se týká politických stran, tak účast v nich je tristní. Ono je to všude na Západě. Lidé se odmítají 

politicky organizovat, vstupovat do stran, a ti, kteří tam jdou, si myslí, že tak dosáhnou na nějaké 

výhody.  

MS: To znamená, že lidé v rámci politiky neuplatňují ideu obecného dobra.  

PP: Politické strany musí být pod dohledem veřejnosti. Vedle médií by měla fungovat společnost, 

která není politicky organizována …  

MS: … tedy není součástí struktur. Jinými slovy občanská společnost.  

… Univerzity …  

PP: Ano. Do ní patří vše možné, včetně třeba vysokých škol. Dnes fungují jako taková školící zařízení, 

při tom by to mělo být prostředí myšlenkového kvasu, centrum kritického myšlení, ze kterého vychází 

podněty. Tak to ale fungovalo asi jen ve středověku.  

MS: Dobrá, ale kritické myšlení nemůžete žádat od každého. Mnozí nechtějí být svobodní. Navíc je zde 

jistá distribuce inteligence – Gaussova křivka. Sám jste uváděl, že stačí, aby myšlenku, ideály, držela 

malá skupinka lidí, která pomůže formovat ostatní …  

PP: Od univerzit by se dalo čekat, že by tam procento kriticky uvažujících lidí mohlo být větší, než je 

tomu v obecné populaci.  

MS: Z toho pohledu vnímáte český národ jako pasivní.  

PP: Co národ, ale myšlenkově líné elity – to je tristní.  
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MS: Dříve v Československu měla možnost studovat malá skupina lidí. Dnes se vzdělání 

demokratizovalo. Je ovšem otázkou, zdali to přispěje k růstu kvality veřejného prostoru. 

… Hodnoty, ideje …   

MS: Posuňme se na téma, které souvisí s politikou, veřejným prostorem a s rokem 1989. Jak jste 

vnímal ideový odkaz revoluce. Pravda a láska zvítězí … Jsou lidé, kteří jsou idealisty, jiní pragmatiky. Ti 

poslední se idealistům vysmáli. Plody můžeme vidět i v současnosti.  

PP: Legrace se z toho dělá velice snadno. Když se ale pokusíme být objektivní pozorovatelé, tak měl 

Havel pravdu – alespoň co se týká jeho působení. Pokud Havel něčím byl, tak především slušným 

člověkem. Vždy se snažil vystupovat slušně, před Listopadem či po Listopadu, a to i vůči lidem, kteří si 

to třeba nezasloužili. To člověka mohlo často rozčílit, ale nakonec v tom byla veliká síla.  

MS: Již jste podotkl výše, že to byl Václav Havel, jenž říkal, že „nejsme jako oni“.     

PP: Od něj je to heslo, ale nebyl politický kýč. On se svým neagresivním, plachým vystupováním 

dokázal udělat své. Jestli komunisté někoho nenáviděli, tak to byl on. Pak je ovšem otázka, zda to 

heslo nebylo u jiných jen pouhý alibismus.  

MS: Byl znám na Západě a z hlediska disentu to byl logický tah … Mnozí jeho slogan spojují 

s morálním kýčem …  

PP: Ano, Petr Rezek na něm nenechal nitku suchou. Ale takový Ronald Reagan a jeho „boj s říší zla“ 

by šel také označit za morální kýč, a západní intelektuálové se mu také tak posmívali. Byl to ale tento 

„herec-odborář“, který podstatnou měrou přispěl k pádu oné říše zla.  

MS: Důležitá hodnota, která byla českému národu dána, byla svoboda. Co si sám se svobodou 

spojujete?  

PP: Že dám pokoj společnosti a ona dá pokoj mě – fifty-fifty. 

MS: Člověk se může setkat s postojem, že mnozí lidé si svobodu zaměňují za libovůli, což je její chybný 

výklad. Myslíte si, že tato interpretace je podmíněna onou totalitní zkušeností?   

PP: Minulý režim byl systém založený na kolektivní neodpovědnosti, nikdo nikdy za nic neručil a tohle 

otrocké postavení bohužel funguje dodnes. Otroci sice nemají žádná práva, ale také za nic 

neodpovídají, podobně jako zvířata – když pes někoho pokouše, odskáče to pán. Psí život je 

bezstarostný, ale je to psí život.  

MS: Kdo žil autenticky, tak s tím musel spojit i ústrky. Stačí se podívat na životy disidentů. Soudíte, že 

ačkoliv se deklaruje, že Česká republika je svobodnou zemí, tak mnozí z nás jsou stále otroky?    

PP: Do jisté míry toto platí všude. Zde to platí o to více, že máme za sebou i s nacismem půl století 

nesvobody a První republika trvala příliš krátce.  

MS: Nutno říci, že jsme v První republice navazovali na Rakousko – Uhersko.  

PP: Pochopitelně. Ta část společnosti, která se chovala za První republiky svobodně a odpovědně, se 

tak chovala už za monarchie.  
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MS: Jednalo se o lidi, které bychom potřebovali i dnes.  

PP: Také nezapomínám na Rakousko – Uhersko, bez něj by První republika neexistovala. Rok 1918 

nepovažuji za nějaký zlom, na rozdíl od roku 1938/39, na který navázal další zlom 1945/48.  

MS: V jistém ohledu to první datum je spjato s kontinuitou.  

PP: Rok 1918 byl pouhý mocenský převrat – vše ostatní zůstalo na svém místě a dále se rozvíjelo.  

… Demokracie … 

MS: Hodnoty podmiňují demokracii. Jak jste přijal utváření tohoto společenského řádu? Člověk se 

může setkat s postojem, že během dvaceti let jsme sice vybudovali instituce, ale ještě nám do nich 

chybí patřičný obsah. To znamená duše demokrata. Jak podle vás …  

PP: Demokracii vnímám ne jako stabilní stav, ale proces, jenž musí být každý den obhajován. Pokud 

se na to rezignuje, tak strašně rychle přijde systémová retardace, zatímco obnovování trvá léta. 

Rozumím, že obnovování demokracie je složité, ale neházel bych flintu do žita. Když se člověk 

pohybuje na malých městech, vesnicích, kde se lidé znají, tak vidí, že mnohde to funguje. Lidi zajímá, 

jak žije obec …  

MS: Zkrátka více se orientovat na lokální úroveň, kterou mohou ovlivnit.  

PP: Největší problém je to na celostátní a na krajské úrovni, kde je možná ještě větší proto, že tam 

není tolik vidět. Lidé jsou z toho znechuceni, čemuž se nedivím, jelikož se zdá, že vývoj nejde 

k lepšímu. Systém se zacyklil a v jistém ohledu to vypadá děsivě. Když do vysoké politiky vstoupí nový 

subjekt, jako je TOP 09 …  

MS: … či Věci veřejné …  

PP: … které by neměly mít žádné vazby na systém a měly by jej pomoci otevřít, tak je ten systém 

naopak pohltí.  

MS: Nepřímo říkáte, že do politiky musí vstupovat silná osobnost, aby nedošlo k narušení integrity, 

byť bude i společnost rozdělovat. Dobrá, ale někdo může říci, že zákony a nařízení se dají napsat 

rychle, jistý čas trvá aplikace zákona. Změna hodnotové orientace, postojů člověka - to je otázka 

generací. Ne nadarmo říkal Masaryk: padesát let klidného vývoje, aby se u nás demokracie usadila.  

PP: Podle Bible bloudili Židé po egyptském otroctví čtyřicet let na poušti. Někdy stačí málo, jen trochu 

pootevřít dveře a slušnost i normalita začnou okamžitě růst. Je to vidět na stíhání nejrůznějších 

korupčních skandálů. Politici dali volnou ruku státnímu zastupitelství, najednou se věci rozjely a těžko 

se už budou vracet zpět. Ve společnosti to je přítomné, pouze to „číhá“ na svou příležitost. Myslím, 

že společnost jako taková má ohromný samočisticí potenciál.  

MS: Měli bychom se snažit, aby potenciál byl využit.  

PP: To nepochybně, a je vidět, že když politici si před volbami řeknou, že musí vypadat lépe, protože 

jejich obraz ve společnosti je katastrofální, a pootevřou dveře podobným iniciativám, tak najednou to 

jde.  
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MS: Ne nadarmo se člověk může tázat, proč se z naší demokracie vytratila slušnost. Cožpak vnímání 

obecného dobra jsme vytěsnili? Když si člověk vzpomene na počátky devadesátých let, tak může říci, 

že naši demokracii budovali možná jiní lidé, lidé s charakterem, s vizí. Někdo říká, že je to z důvodu 

minulosti. Cožpak se v minulosti dělaly tak protizákonné operace? Narážím na korupci, klientelismus, 

přímé rozkrádání … Možná se o tom nevědělo. Nyní je zřejmé, že tyto praktiky vedou k rozkládání 

státu.  

PP: Ze začátku nejrůznější „triky“, jak si k poslaneckému a jinému platu přilepšit, nikdo moc neuměl…  

MS: Pánové se zaškolili …  

PP: … což se pak změnilo v druhé polovině devadesátých let. Hodně tomu napomohla opoziční 

smlouva, kdy se přestaly navzájem hlídat opozice a vláda. Tehdy si politici napříč celým politickým 

spektrem řekli, že pokud se v zákulisí dohodnou, vydělají na tom všichni. To vedlo k nastartování 

systému, jenž funguje do dnešních dnů. Naším úkolem by měla být snaha tyto vazby rozbít.  

MS: Obyčejný člověk si poté může říci, že nic nezmůže. Jediná cesta je následování chrabrých jedinců, 

kteří jdou proti neřádu ve veřejném prostoru. Bez odvahy by spousta věcí nebyla.  

PP: Lidé mohou „potrestat“ strany ve volbách, pokud tedy nebudou volit komunisty, kteří se, 

mimochodem, těchto „obchodů“, aspoň v krajích, čile účastní ...  

MS: Jak vnímáte otázku kapitalismu? Ten nebyl tak žádán, jako demokracie … 

PP: Kapitalismus nemiluji, ale nenávist k němu byla hlavním motorem jak komunismu, tak nacismu, a 

proto bych byl v této věci nanejvýš opatrný. Když dnes vidím, jak se proti kapitalismu zdvíhá nenávist 

mezi mladými lidmi, kteří jsou materiálně saturovaní tak, jak nebyla žádná generace před nimi, tak to 

podle mne signalizuje něco velmi neblahého.  

… Historie a východiska …  

MS: Rád bych se nyní zaměřil na otázku historie. Sám jste historik. Myslíte si, že naše demokracie 

mohla následovat První republiku. Někdo si z ní vybaví pár ikonických osobností. Ty „adoruje“ - 

nicméně pohledy na ní jsou různé. Václav Bělohradský tvrdí, že obracet se k První republice je 

vydávání se na scestí.  

PP: Bělohradský rád provokuje, ale někdy i blábolí. První republika byla též korupční, avšak byl to 

jeden z nejslušnějších států nejen ve střední Evropě, ale v Evropě vůbec. Nicméně, vracet se k První 

republice je nesmysl a také nikdo o tom vážně neuvažuje, pokud tedy nebereme vážně 

Bělohradského …  

MS: Ne nadarmo se o nás hovoří jako o demokratickém ostrově.  

PP: Také odmítám vidět černě naši současnost. Samozřejmě - skandály, korupce atd., člověka to 

otravuje, ovšem nežijeme si vůbec špatně. Čím více se mají lidé dobře, tak tím více nadávají. Češi se 

mají dnes z celých svých dějin vůbec nejlépe, i když jsou pochopitelně regiony, kde problém 

zaměstnanosti je.   

MS: To je jedna věc.  
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PP: Stačí se podívat kousek za humna, aby bylo každému jasné, jak si žijme na vysoké noze.  

MS: Ano, ale také jsme vycházeli z dobrého základu. Lze se domnívat, že je dobré se poměřovat 

s Německem, Rakouskem jako s dobrými vzory, spíše než s balkánskými zeměmi. Pokud tomu tak 

nebude, tak politika, spravování věcí veřejných, spíše bude tendovat k Balkánu.  

PP: My jsme se tak vždy poměřovali. Když si vezmeme české dějiny, ty nářky, jak jsme úpěli …  

MS: … pod Rakouskem.  

PP: Pokud si vezmu české dějiny, tak v Evropě snad neexistuje národ, jenž by dějinami prošel tak 

„lehce“, s tak malými šrámy, za tak málo peněz za muziku, jako jsou Češi.  

MS: Ano, ale přes nás přešly války. Ano, ohnuli jsme se. Někdy směrem na Východ, někdy směrem na 

Západ. Díky tomu jsme také neměli stabilní období, které by nám napomohlo ke konsolidaci. Můžete 

namítnout, že Rakousko – Uhersko nám napomohlo ke společenské, politické konsolidaci.  

… Vyrovnávání se s minulostí …  

MS: Rád bych využil možnost k otevření otázky vyrovnávání se s minulostí. Němci s tím začali až po 

jedné generaci, když se jich mladí lidé začali ptát: „Co jsi dělal za Hitlera?“ Myslíte si, že toto bude i u 

nás, že mladí lidé budou mít o tuto problematiku zájem a budou chtít pojmenovat komunistickou 

minulost?  

PP: Ono se to do jisté míry děje. Občas jsem pozván na nějakou besedu na střední školu, tak většinou 

mě mile překvapí, jak studenti reagují. Pamatuji si, jak k nám chodili na besedy na základní školu 

„partyzáni“ a my si z nich dělali legraci. Srovnávat se s Německem, co se týká vyrovnávání se 

s minulostí, není úplně fér. Jednak se to, co se dělo za druhé světové války a co se dělo v období 

normalizace, dá sotva srovnávat. Nacismus byl totálně poražen v horké válce, Německo bylo 

okupováno, denacifikováno a demokratizováno, zatímco komunismus více méně sám vyhnil a 

transformoval se v nový systém.  

MS: Možná proto se tak zapsal do našich myslí.  

PP: Souhlasím, nicméně o to je to těžší snažit se s komunismem vyrovnávat, ačkoli u nás je to o něco 

jednodušší v tom ohledu, že zde byli skalní komunisté až do listopadu 1989, takže zde nedošlo na 

kulaté stoly jako v Maďarsku či v Polsku.  

MS: Nu, ale bylo zde setkání opozice – Havla s Adamcem, které zajišťovala iniciativa Most. To byly 

„stoly s opozicí“ v Obecním domě.  

PP: Ano, ale to již bylo v době revoluce. Před 17. listopadem nic nebylo.  

MS: Souhlasím, že to nemělo takovou sílu jako u sousedů.  

PP: V Polsku byly také velké debaty kolem způsobu změny režimu.  

MS: Soudíte, že například přijetí zákona pomohlo k tomu, aby lidem, kteří trpěli, se dostalo vyrovnání 

… a ti, kteří páchali zločiny, byli odsouzeni?  
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PP: Důležité bylo především to, že jsme se o minulosti začali bavit a vyjadřovali se k tomu úplně 

všichni.  

MS: Když jsme u norem: člověk se mohl setkat s postojem, že lustrační zákon vztahující se 

ke komunistické minulosti, byl hodně tvrdý.  

PP: V tom, že si stát stanoví předpoklady pro výkon funkce ve státní správě, žádnou tvrdost nevidím. 

Co se týče soukromého sektoru, tam mohli estébáci či funkcionáři KSČ vesele podnikat, což také ti 

šikovnější bohatě využili. Stát má podle mne právo stanovit, že pro výkon určitých funkcí musí 

uchazeči splňovat ty a ty předpoklady. Jednou z podmínek je, že dotyčný nepůsobil ve strukturách 

komunistické moci.  

MS: Tito lidé odešli ze státní správy a šli podnikat. Dokázali tak díky svému sociálnímu kapitálu a svým 

známostem vyzískat další majetky. Poté si slušný člověk může říci: „ Sakra, tito lidé byli v důležitých 

pozicích před rokem 1989 a totéž dělají i v nové době.“ Jednoduše tak využili obnovování kapitalismu 

…  

PP: … a stali se z nich nejzuřivější kapitalisté.  

MS: Není to paradoxní?  

PP: Není. Dokazuje to jen, co byli komunisté zač, o jaké typy lidí šlo – vždy jít s dobou, ať to bylo za 

protektorátu, v době nástupu po r. 1945, za normalizace nebo za „kapitalismu“ po listopadu ´89.  

MS: Využívají příležitosti.  

PP: Využívali je před Listopadem, tak proč by je nevyužívali i po Listopadu, kdy už je to legální? 

Jakmile se změnila situace, bez výčitek změnili barvu.  

MS: To je pochopitelné. Několikrát jsme v dialogu užili slovo slušnost. Toto by se asi ve slušné 

společnosti nemohlo stát.  

PP: V tomto ohledu, že představitelé minulého režimu počali podnikat, jsme nemohli nic dělat. Stát 

nemůže nic nařizovat soukromým podnikům.  

MS: Za předpokladu, že nedrží jejich podíl.  

… Instituce a historie … 

MS: Rád bych se zeptal, co jako historik soudíte o institucích jako je Ústav pro studium totalitních 

režimů. Podobné instituce jsou i u našich sousedů, kteří se potýkají s komunistickou minulostí: 

Slovensko, bývalé Východní Německo. Je potřeba, abychom na svoji historii měli speciální ústav? 

Napomáhá to podle vás k lepšímu porozumění minulosti? Člověk se může setkat s postojem, že 

existuje například nestátní instituce Paměť národa, která se snaží na příbězích jednotlivých lidí ukázat 

svízele minulé doby.   

PP: Řekl bych, že instituce tohoto druhu jsou důležité stejně, jako jsou důležitá muzea a galerie, 

třebaže fungují na výběrovém principu. To máte jako Yad Vashem v Jeruzalémě. Bez něj si mnozí 

Izrael nemohou představit. Jestliže uznáme důležitost takových institucí, tak vyvstává další otázka - 

jak fungují.  
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MS: Tážu se proto, že to bylo probíráno v médiích. Někdo může říci: „Nač potřebujeme mít instituci, 

která nám bude vykládat dějiny?“  

PP: Ono ale nejde ani tak o to, vykládat dějiny za státní peníze. Podle mě je to především badatelská, 

archivní a vzdělávací instituce. Tak bychom pak mohli nazírat i základní či střední školy, které děti učí 

o demokratických hodnotách, protože žijeme v demokracii a jsme demokratická společnost, která se 

odvozuje od listopadové revoluce. Ústav, který má na starosti mapování a analýzu předlistopadového 

režimu, je nejen legitimní, ale i v celém systému vzdělávání nezastupitelná instituce. 

MS: Má to fungovat asi takto: „Člověče, takové jsou dokumenty o době minulé. Pokud máš zájem, 

můžeš nahlédnout, ale závěr si z toho musíš udělat sám …“ 

PP: Jistě, zpřístupňovat dokumenty, analyzovat je, dělat edice pramenů, výstavy, přednášky, 

vzdělávací programy, připravovat různé didaktické pomůcky. A každý ať si to pak přebere sám. To je 

rozdíl mezi vzděláváním v otevřené společnosti a ideologickou nalévárnou, jak jsme to zažili v době 

před Listopadem.   

… Prezentace minulosti …  

MS: Dobrá - a nyní k osvětě. Soudíte, že rok 1989 a události s ním spojené jsou dostatečně mladému 

člověku, jenž se narodil krátce před 1989 či poté, dostatečně objasňovány?  

PP: I ve školách?  

MS: Ano, i ve školách.  

PP: Myslím si, že asi ne. Co se týče základní školy, tak tam dějiny často končí v roce 1945, protože jim 

nezbude v osnovách čas a poté na to nemají příslušné lektory.  

MS: Člověk se může právem tázat, zdali se nechováme k naší minulosti macešsky.  

PP: Asi ano, přičemž si myslím, že by se současností mělo začínat, protože v ní se odehrály procesy, 

které nás dodnes ovlivňují. Věci, kolem kterých se točily nacismus i komunismus, jsou v moderní 

společnosti stále přítomné a myslím si, že kdyby došlo třeba k opravdové hospodářské krizi, tak to tu 

máme znovu, byť třeba pod jiným jménem.   

MS: Zde platí, že kdo nezná svou historii, tak bude nucen si ji zopakovat ještě jednou, třebaže v jiné 

podobě. Podle vás současná historie je v tomto ohledu důležitější než doba kamenná. 

PP: Ano, a netvrdím to proto, že jsem vystudoval současné dějiny.  

… Omyl …  

MS: Náš dialog se chýlí ke konci. Rád bych se ještě zeptal, jaký největší omyl se podle vás stal během 

více jak dvaceti minulých let. Člověk se setká s postoji jako nedostatečná právní regulace, nevážíme si 

svobody, která přišla s novou dobou …  

PP: Je to několik věcí. Měl být od začátku důraz na právní rámec transformace, protože pokud se 

právo nezačne uplatňovat hned, vytvoří se šedý systém, který bují jako plevel a je velmi obtížné se ho 

zbavit. Pokud si někdo myslel, že všelijaké zákulisní dohody rozbije volný trh, tak byl zcela naivní.  
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MS: Zkrátka nerealizovatelné.  

PP: Je to profesorský pohled na věc, který je čirá utopie nemající s realitou nic společného. To je 

jedna skutečnost. Druhou je nedotažení restitucí. Podle mě restituce byly opravdu jednou z klíčových 

věcí obnovy této společnosti. Od počátku jsem byl stoupencem co nejširších restitucí.  

MS: Co bylo ukradeno, má být navráceno.  

PP: Nejen to, ale s obnovením původního vlastnictví se obnovuje i kontinuita podnikání, české 

historie, kultury, společenských vazeb, které byly zpřetrhány. Má to celospolečensky ozdravný 

aspekt. Nedávno jsem někde napsal, že fakt, že Šternberkové znovu sedí na svém hradě nad Sázavou, 

kde jsou už sedm set let, má pro český stát, pro nezpochybnitelnost jeho existence, k němuž patří i 

historické vědomí české společnosti, daleko větší význam než letka Grippenů. Kontinuita držby 

majetku je pro společnost, její stabilitu a poklidný vývoj nesmírně důležitá. V tom máme obrovskou 

výhodu oproti Polákům, kde to vše bylo přerváno, jelikož Polsko bylo po druhé světové válce celé 

posunuté na Západ a restituce tam tak nebyly možné. Velký problém podle mne bylo zachování 

právní kontinuity s dobou před Listopadem a pak také přehmaty při transformaci hospodářství. Velký 

pravičák Václav Klaus sanoval socialistické podniky, které podle mého názoru měly padnout, a mělo 

to vyhnít daleko radikálněji. Takových věcí je více, nicméně je nepokládám za zásadní.  

MS: Dobrá, jak vidíte budoucnost této země? Jsme součástí Evropské unie, jsme součástí jiných 

nadnárodních institucí. Někdo by se zeptal, zdali využíváme výhod tohoto společenství? Člověk se 

setká s názorem, že pokud stav bude takový jako je tomu dnes, tak se staneme skanzenem.  

PP: Určitá plebejskost české společnosti může za to, že nedoceňujeme zahraniční politiku a že 

nevíme, jak to ve světě funguje. Když jsme přišli o elity po Bílé hoře, jako bychom nebyli už schopni ve 

světě prosadit a zajistit naše zájmy. Myslím si, že Evropská unie nám přitom nabízí ohromné šance. 

Ideální by to bylo tehdy, kdybychom skutečně měli aktivní, jasnou a čitelnou zahraniční politiku a ne 

to, co nám „státníci“ předvádějí v rámci populismu a hraní na domácí city. Pochopitelně naše 

budoucnost je v rámci západní Evropy - a to, jak Západ bude fungovat, je také naše věc. Jsem 

přesvědčen, že bez silné hodnotové identity nebude fungovat ani hospodářsky. Podle mého názoru 

by mělo dojít k určité renesanci křesťanství. Jedině tak se může Evropa vyrovnat s islámem a dalšími 

výzvami, které nepochybně přijdou. Muslimové s námi budou jednat jako s křesťany, ale nebudou 

s námi jednat jako s lidmi, jejichž život je založen jen na materiálních hodnotách.  

MS: Děkuji vám za vaše postoje.  

P.S.: 

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

 

PP: Jako nezávislý publicista. 

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

 

PP: Ano, i když tak „velkoryse“ jsem to asi nepojímal.  
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MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou ono 

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což pokračovalo lepší spoluprací v rámci 

Visegrádského společenství a také opětovným nalezením se v Evropské unii?      

 

PP: Slovákům jsem vlastní stát více méně přál a Čechům koneckonců taky: tím, že jsme se rozdělili, 

jsme se mohli přestat hádat a začít spolupracovat na zcela rovnoprávném základě.  

     

         

Dialog o transformaci s Danielem Kroupou3,4: 

MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Předvídal jste, že nastane změna? Jaká očekávání jste do toho 

roku vkládal a jak se ona očekávání naplnila?  

DK: Doufal jsem a očekával, že komunistický režim skončí. Zároveň jsem byl přesvědčen, že je třeba 

se o to osobně přičinit. Nedělal jsem si ovšem iluze, že po pádu starého režimu vznikne nějaká 

bezproblémová společnost, spíše naopak. Překvapen jsem ovšem byl, jak snadno a rychle proběhly 

politické a hospodářské změny, o kterých jsem se domníval, že budou vyžadovat celá desetiletí 

usilovných zápasů. A naopak, jak obtížně se lidé vymaňovali z myšlenkových stereotypů, které si 

osvojili za komunismu.    

MS: Stav naší země, Československa, byl tehdy velmi neutěšený. Jak byste tu situaci charakterizoval? 

DK: Československá společnost byla atomizovaná, lidé byli zaměřeni na obstarávání soukromých 

potřeb, byli zastrašeni, politicky a sociálně pasivní, submisivní vůči státní moci a podléhali snadno 

komunistické propagandě. Tato společnost byla také rozdělena na „my normální“ a na „oni tam 

nahoře“. V mravní oblasti byli zaměřeni především na materiální hodnoty, kterých se jim 

v komunismu příliš nedostávalo, nadmíru tolerantní ke každodenním lžím a podvodům, pokud vedly 

k rychlému úspěchu. Komunistické ideologii sice již nevěřila ani většina komunistů, ale zároveň 

většina nekomunistů nedokázala o věcech uvažovat jinak než ve vyčpělých marxistických kategoriích, 

které jim vštěpovala výchova od mateřské školy. Režim dosazený sovětskou okupační mocí lidé 

vnímali jako odcizený, ale podřizovali se mu i v oblastech, kde je k tomu nikdo nenutil. Plánované 

hospodářství plýtvalo přírodními i lidskými zdroji, bylo zaostalé, nevýkonné a nedostatkové.    

… Filosofie a Charta 77 … 

MS: Pojďme do minulosti. V počátku, než budeme zkoumat obecná témata, je dobré se zmínit o 

vašem osobním životě. Jste signatářem Charty 77, jste žák Jana Patočky … 

DK: Dobrá, jsem Daniel Kroupa, před pár dny jsem oslavil šedesáté druhé narozeniny. Chartu jsem 

podepsal v roce 1977, protože jsem stál blízko profesoru Patočkovi, který byl jedním z mluvčích. Větší 

část svého života v minulém režimu jsem trávil v profesích, které měly spíše manuální charakter, i 

když ne vždy. Pracoval jsem pět let v Tesle, obchodním podniku, jako vedoucí oddělení, které bychom 

                                                           
3
 Daniel Kroupa *1949, český filozof, vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77.     

4
 Dialog byl natočen v pondělí 17. ledna 2011 v odpoledních hodinách v prostorách knihovny Filosofického 

ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, Staré Město. 
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mohli v současné době označit jako oddělení public relations, jež zajišťovalo i ediční činnosti. 

V období vzniku Charty 77 jsem byl aktivní novinář. Legrační je, že už coby signatář Charty jsem 

publikoval v Rudém právu, asi jako jediný. Nebyly to však vždy podepsané články a týkaly se 

technických záležitostí. Státní bezpečnost o tom neměla ponětí. Pokud jsem psal pod svým jménem 

v zastoupení výrobně hospodářské jednotky, tak z novinářských partnerů naprostá většina netušila, 

že jsem signatář charty. Dokonce jeden z nich navrhoval, že bych se mohl stát šéfredaktorem 

technického časopisu. Dělalo mi potíže vysvětlit mu, z jakých důvodů to nebylo možné. To jen taková 

žertovná vzpomínka. Sám jsem skončil v této funkci někdy na přelomu sedmdesátých – osmdesátých 

let. Pak jsem byl jednu sezónu v kotelně a následně jsem se stal na pět let strojníkem čerpací stanice 

v Praze na Pankráci, Na Zelené lišce. Později jsem přesídlil jako technik do Nemocnice pod Petřínem. 

Skončil jsem coby topič ve Vršovické sokolovně, kde mě zastihla sametová revoluce. Tehdy jsem měl 

dvě funkce. Byl jsem zároveň topič a zároveň metař, protože jsem zametal chodník podél stadionu 

Bohemians.  

MS: Jak vám člověk naslouchá, zjišťuje, že jakoukoli práci jste vykonával bez nějakého opovržení.  

DK: To rozhodně, protože to byly práce, které měly smysl a byly někdy docela dobře placené. 

V socialistickém systému bývají dělnické práce zvláště hrubé povahy slušně hodnoceny, zatímco 

intelektuální činnosti a intelektuálové sami pak byli hodnoceni spíše méně. Jako topič v Tyršově domě 

(FTV UK), jsem měl plat na úrovni docenta - to předcházelo mému angažmá v Tesle. Na rozdíl od 

docenta jsem měl daleko více času zabývat se nějakou intelektuální činností. Měl jsem skvělé kolegy 

topiče, jako byli Karel Palek, jenž publikoval pod pseudonymem Petr Fidelius, jehož některé spisy byly 

přeloženy do řady jazyků. Druhým topičem byl Martin Palouš, nyní velvyslanec OSN, snad také včetně 

působení na americké akademické půdě. Následně se k nám připojil i Dan Drápal, jenž později založil 

vlastní církev a také občas někde publikuje. Byl to skutečně intelektuální spolek. Člověk při topení 

těmto záležitostem mohl věnovat větší část dne.  

MS: Litujete toho, že se vám tento intelektuální spolek rozpadl? To proto, že dnes je člověk daleko více 

vytížen zbytečnostmi a nemá čas na studium.  

DK: Samozřejmě jsme daleko intenzivněji žili svými obory, protože krom toho, že člověk musel sice 

pár hodin zabrat fyzicky, zbytek času mohl věnovat svému oboru. Tyto činnosti byly doplněny 

různými filosofickými semináři. Každý druhý den byl někde seminář. Sám jsem měl doma dva takové 

semináře. Prakticky každý týden jsem je pořádal a musím říci, že motivace lidí, s nimiž se dnes 

setkávám na akademické půdě, a jejich odborná úroveň, je mnohem menší než tehdy.  

MS: Čemu to přičítáte?  

DK: V disidentském a polo-disidentském prostředí se vyselektoval zvláštní typ lidí, který se vyznačoval 

vysokou mravní úrovní na jedné straně a na straně druhé ti lidé, kteří ke mně chodili na filozofii, ji 

chtěli studovat pro ni samotnou, a nikoli z nějakých vnějších důvodů. Vždyť jsem jim nemohl 

poskytnout žádné akademické hodnosti. Nic takového. Jejich zájem byl velmi intenzivní. Navíc tito 

lidé museli čelit riziku, že budou-li přistiženi, hrozí přinejmenším vyhazov ze studia a následně obtížné 

uplatnění v životě. Jejich motivace byla naprosto nesrovnatelná s tím, jakou dnes současní studenti 

v převážně většině mají. 

MS: Vaše semináře navštěvovali lidé, kteří byli obyčejnými studenty. Měl jste plno?  
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DK: Měl jsem malý okruh studentů v jednotlivých cyklech; jejich počet se pohyboval kolem dvanácti – 

třinácti osob, někdy více, někdy méně. Celkově mými semináři prošlo přes padesát studentů. Musím 

s hrdostí až s pýchou říci, že řada z nich se uplatnila skvěle ve svých oborech. Mnozí z nich se stali 

veřejně známými osobnostmi.  

MS: Můžete některé z nich jmenovat?  

DK: V oboru filosofie patří k nejúspěšnějším Filip Karfík, jenž nedávno uspěl ve výběrovém řízení na 

univerzitu ve Freiburgu a jeho žena Lena Karfíková. Soudím, že se seznámili u nás a já jsem šel jejich 

Filipovi za kmotra a oběma jako svědek za svatbu. Josef Moural, jenž působí ve filozofické obci, 

Štěpán Špinka, Martin C. Putna, literární historik, Petr Holub, novinář, Jiří Skalický, pozdější ministr 

privatizace …  

MS: … a svého času předseda Občanské demokratické aliance a dlouholetý politik …       

DK: Mohl bych uvádět mnohé další.  

MS: Lidé obětovali čas pro alternativu, riskovali a nakonec se dokázali v novém systému uchytit a 

pokračovat ve svých kariérách. Z bytových seminářů se staly semináře oficiální, na akademické půdě a 

ve veřejném prostoru.  

DK: Jsem hrdý na to, že jsem je pomohl nasměrovat. Pochopitelně nemám zásluhu na úspěších, 

kterých v novém režimu dosáhli. Snad jsem přispěl k tomu, že byli v oboru motivováni a že se mu 

oddali plně a cele.  

… 1989 … 

DK: Abych dokončil tuto životní etapu - když sametovou revolucí skončil minulý režim, tak různé 

semináře musely ustoupit tomu, že člověk se angažoval takříkajíc na jiné rovině. Já jsem pochopitelně 

nebyl schopen vzdát se filozofické činnosti a už v revolučních dnech jsem přesunul svou aktivitu na 

akademickou půdu. Na Vysoké škole ekonomické jsem odučil semestr v roce 1990. Také jsem tam 

měl šikovné studenty. Například Miroslava Singera, jenž je nyní, v roce 2011, guvernérem České 

národní banky, a mnohé další. Tehdy o filozofii na této škole byl velký zájem. Vzpomínám si, že jsem 

tam měl asi dvě stě studentů.  

MS: Studenti byli hladoví po tom, co bylo dříve upozaděno z toho důvodu, že dříve hlavní úlohu hrála 

marxistická filozofie a reinterpretace myšlení v kontextu marxismu.  

DK: To byl jeden prvek. Druhou věcí, kterou bych rád zmínil: já jsem do politiky nešel se silnou 

mocenskou ambicí či touhou po funkcích. To proto, že jsem zpočátku věřil, že jsou kompetentnější 

lidé pro toto povolání a sám jsem se spíše ostýchal. Můj důvod byl ten, že v posledních letech 

komunistického režimu jsem se stále více věnoval otázkám politické filozofie a tomu, co dělat dál. 

Když se přiblížil okamžik revoluce, tak na mě bylo upřeno mnoho tázavých pohledů: „Ty jsi nám 

vyprávěl, jak by to mělo být a nyní je otázka, co s tím uděláš.“  

… Komunisté … 

MS: Než bychom přešli k otázce hospodářství - jak vnímáte minulý režim a realizovatelnost ideologie 

komunismu? 
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DK: Komunistická ideologie je realizovatelná a realizována byla mnohokrát v rozmanitých podobách. 

Ukázalo se, že uskutečněním komunistické ideologie vznikne vždy totalitní systém, který zbavuje 

jednotlivce svobody myšlení a jednání proto, aby ho podřídil plánům svých vládců, kteří disponují 

neomezenou a nekontrolovanou mocí. V centrálně plánovaném hospodářství se člověk stává pouhým 

kolečkem v soustrojí, které musí plnit zadané úkoly a spokojit se s tím, co za to dostane přídělem. 

Přesto je to systém nevýkonný a nedostatkový. Je možné ho udržovat jen nepřetržitým terorem, jinak 

začnou lidé hledat cestičky jak jej rozviklat, anebo z něj uniknout. Teror je v totalitarismu otevřený 

v revoluční a porevoluční fázi, dokud společnost není zastrašena. Pak už jen stačí, když režim dává 

najevo své odhodlání v případě potřeby ho obnovit. Pokud však vyroste nová generace, která akutní 

fázi teroru nezažila, začne se chovat svobodněji a vytvářet tlak na zmírnění režimu, což vede ke krizi. 

Chybí-li vůle teror znovu nastolit, režim se hroutí.        

MS: Je možné na této ideologii vidět něco pozitivního, třebaže negativa převažují?  

DK: Co chcete vidět pozitivního na myšlence, která je vnitřně rozporná? Komunistický ideál slibuje, že 

lidé dosáhnou plné svobody, když budou zbaveni prostředků, které k uskutečnění své svobody 

nezbytně potřebují. Třídní společnost vznikla dělbou práce s následkem soukromého vlastnictví 

výrobních prostředků. Beztřídní společnost, komunismus má vzniknout zrušením soukromého 

vlastnictví výrobních prostředků a společenským plánováním výroby, které má být tak efektivní, že 

vyprodukuje nadbytek všeho, co lidé potřebují. Každý pak bude pracovat podle svých možností a 

dostávat podle svých potřeb. Když však zbavíte jednotlivce práva na soukromé vlastnictví výrobních 

prostředků, činíte ho absolutně závislým na těch, kdo rozhodují o tom, co se bude vyrábět a tedy o 

tom, co dostane. Který vševědoucí bůh na zemi může k čertu vědět, co já budu potřebovat, po čem 

budu toužit a co budu chtít uskutečňovat, když to momentálně nevím ani já sám? To je důvod, proč 

socialistické hospodářství (což má být vývojové stadium komunismu) vždy vyrábí věci, které lidé 

nepotřebují a nevyrábí ty, které chtějí. To není jenom důsledek nějakých chyb či nedostatků systému. 

To je princip. Díky nedokonalosti socialismu se v něm dalo jakž takž přežívat. Čím dokonaleji 

komunismus uskutečníte, tím je hrůznější. Jen si připomeňte stalinské Rusko, maoistickou Čínu, 

Kambodžu či dnes severní Koreu. Tyto režimy se podobají velkým koncentračním táborům. A v těch je 

bezstarostný život, protože je o vás všestranně postaráno. V demokracii máte starosti, které jste 

dříve neměl.  

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

liberální demokracie? 

DK: Pro lidi, kteří v socialistickém systému trpěli, to bylo vítězství liberální demokracie jednoznačně. 

Ti, kteří se na něm podíleli anebo se mu přizpůsobili a zařídili si v něm pohodlný život, to jako vítězství 

vždy nechápou. A pro některé intelektuály, kteří racionálně konstruují „lepší svět“, než je liberální 

demokracie, a nemají dost fantazie a představivosti, aby domysleli důsledky takových konstrukcí, to 

byl jen karambol na cestě k „lepším zítřkům“.  

… Program …  

MS: Opusťme minulý režim a pojďme k období, kdy se začala připravovat transformace. Vše, co jste 

konal, bylo ale velkou výzvou …    
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DK: … a také silnou motivací. Druhá skutečnost byla, že jsem se zpočátku ostýchal jít do revolučního 

kvasu, avšak oni pro mne přišli přátelé. Zavedli mě do koordinačního centra vznikajícího Občanského 

fóra. Již pochopitelně před tím jsem byl u Havlů, kde Václav měl tiskovou konferenci a vyhlašoval 

Občanské fórum. To, co mě do toho víru vtáhlo naplno, bylo, že Václav Havel zřídil programovou 

komisi OF, neboť si byl vědom, že Koordinační centrum Občanského fóra se muselo strukturovat. 

Předsedou této komise jmenoval Josefa Vavrouška. Mě vyzval, abych s ním na programu Občanského 

fóra spolupracoval. Josef Vavroušek se záhy stal ministrem a na takovéto radovánky neměl čas. Celá 

činnost spadla na mě. Zřídil jsem tam mezi patnácti - dvaceti komisí, pro každou oblast transformace 

zvlášť. Měl jsem širokou možnost uplatnit svoje myšlenky, jimiž jsem se zabýval do té doby pouze 

v ideové rovině a mohl jsem je tak prosadit do programu OF. Nepočínal jsem si diktátorsky, protože 

v komisích byly skuteční a na slovo vzatí odborníci, ale i tak byl ten prostor pro uplatnění mých 

názorů tak široký, že to jako vývěva nasávalo, co jsem věděl a i mnohé z toho, co jsem nevěděl. Z ní to 

možná trochu nadsazeně, ale je třeba si uvědomit, že naprostá většina těch oblastí života svobodné 

společnosti byla, pokud se týče jejich teoretického popisu, v socialistické společnosti tabu. Knihy na 

tato témata byly zakázané a přístup k nim měli jen komunističtí prominenti a disidenti, kterým je 

dováželi přátelé ze zahraničí. 

MS: Můžete být konkrétní?  

DK: Například o skutečném fungování tržního hospodářství mnozí akademičtí odborníci nevěděli 

téměř nic.  

MS: Natož chartisté?  

DK: V rámci charty existovaly různé skupiny … Charta sama byla velmi rozmanité společenství. To 

proto, že to bylo společenství nikoliv spiklenců, ale disidentů. Disent se od nějaké spiklenecké 

opoziční činnosti lišil tím, že probíhal veřejně a byl otevřen každému, kdo veřejně deklaroval svůj 

nesouhlas s režimem a byl ochoten s disidenty spolupracovat. Prostředí, v němž jsem se pohyboval 

já, se orientovalo spíše liberálně konzervativním směrem. My jsme měli dosti široké kontakty se 

zahraničními autory … 

MS: Jakými byl Roger Scruton, filozof… 

DK: Mezi nimi byli též i ekonomové, například žáci Friedricha Augusta von Hayeka. Jezdili za námi, 

vozili nám jeho knížky a dělali nám přednášky, byť to je v tomto ohledu slabé slovo. Někdy šlo 

doslova o nalejvárnu, to je přesnější označení pro čtyřhodinové výklady. 

MS: Do vašeho okruhu patřil i Tomáš Ježek.  

DK: Ano, toho jsem do okruhu uvedl já. Ten se von Hayekem zabýval nezávisle na nás. V mém 

prostředí to byl Pavel Bratinka, jenž přeložil Cestu do otroctví, a to již koncem sedmdesátých let. Měl 

ji redigovat Karel Palek. On byl tak pečlivý redaktor, že mu to trvalo asi pět let. Tím došlo k určitému 

zpoždění. Já jsem se s Tomášem setkal coby strojník čerpací stanice za docela bizarních okolností. 

Zkontaktoval jsem Tomáše Ježka s Pavlem Bratinkou, který získal grant od společnosti von Hayeka 

právě na překlady jeho díla, a ten to s velkým potěšením přenechal odborníkovi v ekonomii. Sám se 

tím zabýval asi proto, že před tím nevěděl o nikom, kdo by měl o teorii tržního hospodářství natolik 

ponětí, že by s ním mohl o těchto věcech alespoň diskutovat.  
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MS: Když jsme již v této oblasti, tak by bylo dobré zmínit, že Tomáš Ježek jednu z důležitých knih von 

Hayeka, což je Právo, zákonodárství a svoboda, přeložil.  

DK: To byla myslím součást toho grantu. Vím, že jsem měl tuto knihu jako samizdat.  

MS: Inu, překlady význačných ekonomů a myslitelů v disentu kolovaly a lidé se tím snažili o poznání 

fungování západní demokracie a kapitalismu.  

DK: Bylo jich více. Naskakují mně jména jako Fritz Machlup, z katolického prostředí …  

MS: … Michael Novak …  

DK: Byly též pořizovány překlady Röpkeho. Textů bylo k dispozici …  

MS: … dost, inspirace byla velká.  

… 1968, ozvěny minulosti, a hospodářství …  

DK: Pochopitelně, ekonomie nebyla mým prioritním zájmem, ovšem díky tomu, že jsem se těmito 

věcmi zabýval, patřil jsem krátce po revoluci k těm informovanějším, neboť ti, kteří přicházeli 

s ekonomickými náměty na reformy, jako Zdislav Šulc a další, byli převážně reformní komunisté. 

MS: Nu, ovšem to byli lidé, kteří vlastně pracovali na reformách z roku 1968.  

DK: Přesně tak a mnozí z nich se domnívali, že vývoj událostí se bude řídit společenskými 

zákonitostmi. Jednou z nich bylo, že moc se předává z Moskvy. Stále čekali, že přijde Zdeněk Mlynář 

s Gorbačovem, vytáhne tyto reformní komunisty ze smetiště dějin a předá jim moc. Občanské fórum 

tito lidé považovali pouze za takovou pěnu na jezu, kterou odvane vítr, a oni převezmou reálnou moc. 

Oni se z počátku prakticky neangažovali. Hospodářská komise, kterou jsem zřídil v Občanském fóru, 

byla proto obsazena poněkud jednostranně, a to mladými ekonomy z Ekonomického ústavu ČSAV, 

jako byl třeba Karel Kříž.     

MS: Ten byl v Prognostickém ústavu ČSAV … Co takový Josef Zieleniec? Ten měl zásluhy jako 

akademický pracovník a následně velké zásluhy nejen jako politik.  

DK: Ten tam v tu dobu nehrál žádnou roli. Jeho význam se počal zvětšovat až po volbách 1992. V tuto 

chvíli byl Zieleniec vnímán jako krajně nepraktický člověk. Mladí ekonomové, s nimiž jsem tehdy 

spolupracoval, si považovali toho, že s nimi vedl jakýsi seminář, a možná bych uvedl ještě knihu, 

kterou tehdy spolu s ním vypracovali …  

MS: Bylo to Československo na rozcestí. Byla to taková útlá kniha či brožura.  

DK: Snad ji někde mám. Bylo to legrační čtení, když si člověk uvědomil, jaké transformační kroky bylo 

třeba reálně provádět. Oni to psali ještě v totalitě v duchu minulého režimu.  

MS: Josefa Zielence jsem zmínil také proto, že tuto studii zaštiťoval a podíleli se na ni vámi zmínění 

autoři.  

DK: My jsme o tom s nimi diskutovali a zejména Roman Češka nás pořád poháněl, abychom 

zpracovali konzistentní program, což nakonec přineslo plody v eseji s názvem Cesta ke svobodné 

společnosti, který se stal jakýmsi dlouhodobým programem politické strany ODA. V rámci 
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Koordinačního centra Občanského fóra šlo o to připravit klíčové transformační kroky pro Občanské 

fórum a jeho vládu. To byl program, na kterém jsme pracovali. Druhý efekt komisí byl, že to byla 

personální zásobárna lidí do funkcí, které bylo nutné obsazovat. Proto jsem se snažil, aby se lidé, kteří 

v těchto komisích pracovali, vyznačovali určitou osobnostní integritou.  

MS: … takových ale bylo málo.  

DK: Ve většině případů se to podařilo. Řada lidí z těchto komisí později sehrála velkou roli. Například 

ve vojenské komisi byli důstojníci armády, kteří v roce 1968 museli odejít. Jeden z nich se poté stal 

náčelníkem generálního štábu a pak dlouhá léta působil u prezidenta Havla. V dalších komisích to 

bylo podobné.  

… Lidé a důležitost …  

MS: Říci, že byl dostatek lidí, by bylo krajině pošetilé …  

DK: Ano, problém byl, že většina funkcí ve správě veřejné, a to funkcí klíčových, byla obsazena 

takzvanými nomenklaturními kádry, které v té době byly vyděšeny a obávaly se, že nový režim s nimi 

zatočí. Nový režim s nimi neměl možnost zatočit, protože v mnoha oborech nebylo možné najít 

někoho, komu byste mohli takovou funkci svěřit.  

MS: Bez nich to jednoduše nešlo.   

DK: Netvrdím, že se to nedalo, ale nikdo tehdy nedokázal rozlišit odbornou a lidskou kvalitu velkého 

počtu přicházejících osob tak, aby se „blázni“ oddělili od lidí, kterým můžete svěřit důležitou činnost. 

Dám příklad. Objevil se inženýr Petr Karas, jenž působil v ČEZu na nějaké funkci. Byla to organizace, 

která byla prorostlá nomenklaturními kádry. Velice tvrdě byla hlídaná státní bezpečností. Nalézt 

v této instituci člověka, který nebyl v komunistické straně a zároveň byl dostatečně kompetentní, 

bylo téměř nemožné. V případě Petra Karase se nám to podařilo. Téměř okamžitě jsem jej zavedl za 

lidmi z Občanského fóra. Petr Pithart jej následně jmenoval generálním ředitelem ČEZu. Takovýmto 

způsobem to šlo ráz na ráz, a to byla záležitost týdne. V momentě, kdy se podařilo nalézt takovéhoto 

člověka, nebyl problém mu tu funkci svěřit. Opakuji, takových lidí byl zoufalý nedostatek.  

Samozřejmě jsem nebyl tím, kdo ty lidi obsazoval do funkcí, ovšem když jsem někoho takového 

nalezl, mohl jsem zavolat Pithartovi jako předsedovi vlády, nebo někomu dalšímu. Lidé spíše měli 

tendenci takové lidi akceptovat. Ještě dlouho poté, co byl nyní zemřelý Jiří Dienstbier ministrem 

zahraničí, přemlouval každého trochu kompetentního, aby šel do diplomacie.  

… Staří a noví …  

MS: Všude byl nedostatek kompetentních lidí. Je často diskutováno, zdali se nová garnitura mohla 

vypořádat se starou.  

DK: Nebyly k tomu prostředky. Musíme si uvědomit, že disent nebyla žádná spiklenecká opoziční 

organizace. Ten spočíval v činnosti, která probíhala zcela veřejně, a snažil se deklarovat určité 

požadavky na komunistický režim. Díky této činnosti veřejným způsobem byl chráněn před tichou 

likvidací, nicméně nemohl příliš pracovat na přípravě reforem. Navíc, před pádem režimu si nikdo 

nedokázal představit, jaké možnosti se v politice otevřou, že budou až tak široké, že bude možné 

realizovat téměř vše potřebné. Představa, která v disentu panovala, se omezovala více méně na to, že 
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komunistický režim, jak bude slábnout, tak bude podléhat vnějším tlakům a bude možné jej formou 

nátlakových akcí přimět například k propuštění politických vězňů, uvolnění cenzury, k přípravě 

reforem v hospodářské oblasti a podobným věcem. Nikoho nenapadlo, že se režim zhroutí a předá 

moc nové garnituře, která de facto organizovanou garniturou nebyla.  

MS: Bylo „zázrakem“, že byla 10. prosince 1989 jmenována vláda Národního porozumění složená i 

z lidí, kteří byli v opozici vůči režimu.  

DK: Bylo to cosi, co se zdálo mimo realitu i ještě jeden den před tím, než došlo k jednání o nové vládě. 

Že to komunisté prostě položí, si nikdo neuměl ani přestavit.  

MS: Domníváte se, že by to komunisté nepoložili, pokud by zde nebylo tak příznivé vanutí z Východu?  

DK: V žádném případě. Dle mého pohledu by to nemuseli položit, ani kdyby Gorbačov dal otevřeně 

zelenou ke změnám, kdyby ve vedení komunistické strany, byla nějaká osobnost. Byli to lidé 

„vyselektovaní“, aby poslouchali rozkazy z Moskvy. Ve chvíli, kdy žádné rozkazy nepřicházely, tihle 

lidé nebyli schopni samostatného jednání.  

MS: Ani třeba Husák, byť ten byl stár…  

DK: Ten by si s tím dokázal poradit, ovšem, jak jste uvedl, byl již stár a na pokraji sil a hlavně zbaven 

funkce. Tou dobou byla již jeho pozice víceméně symbolická.  

MS: Nebyl generálním tajemníkem a vysloužilí lidé se dávali na Hrad.  

… Program OF a transformační kroky …  

MS: Nyní bych přešel od osobností k formování politických tezí, jelikož ty jsou pro realizaci politiky 

důležité. Rád bych se zeptal, zdali se vám program tvořil snadno, zdali byla shoda, či lépe, zdali byla 

ochota hledat shodu?  

DK: Vzhledem k tomu, že vás, jako ekonoma, zajímají ekonomické otázky, mohu vám říci, že v komisi, 

která se zabývala ekonomickou transformací, panovala shoda. Já jsem navíc některé otázky 

konzultoval s Václavem Klausem i s dalšími ekonomy. Základní kroky, které bylo třeba učinit, jako byla 

liberalizace cen, …  

MS: … tedy politiky vycházející z Washingtonského konsensu…  

DK: Tehdy se o žádném Washingtonském konsensu nemluvilo. Samozřejmě jsme na tyto věci přišli 

sami. Teprve později jsme zjišťovali, že to koresponduje s něčím venku. V oblasti ekonomické, 

zejména v otázce deregulace, panovala poměrně široká shoda. Rozdílné názory se týkaly privatizace a 

také restitucí. Jsem jeden z těch lidí, který si nemůže činit exkluzívní zásluhu na tom, že se restituce 

uskutečnily, ale na druhou stranu, kdyby nebylo mé osoby, tak žádné restituce nebyly. Patřím zkrátka 

k úzkému okruhu lidí, kteří restituce prosadili proti vůli mnohých, později vlivných politiků. Příběh je 

poměrně zajímavý, ale ten by vydal na příliš mnoho času a nechci se pouštět do detailů. Mohu říci, že 

o provedení restitucí jsme veřejně usilovali my: tedy já, Pavel Bratinka, Václav Benda, Tomáš Ježek a 

někteří další. 

MS: Lidé z pravicové části spektra, ODA …  
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DK: Nejen lidé z ODA. Jmenoval jsem Václava Bendu a měl bych zmínit i některé jiné lidi. Takřka jsme 

se to zpočátku v Občanském fóru neodvažovali vyslovit. Byl březen roku 1990, když se k těmto 

tématům začalo nesměle diskutovat, a tak jsem do rozhlasové besedy doporučil inženýra Lubomíra 

Mlčocha, jenž patřil k nevelkému okruhu ekonomů, kteří restituce prosazovali.  Z této společnosti 

podporovala restituce ještě Alena Zemplinerová, o jiných ekonomech nevím. Pro nás restituce 

znamenaly pokus obnovit mravní základ vlastnictví spíše než nějaký ekonomický nástroj. Když se mě 

tehdy v Občanském fóru zeptali, kdo bude v Radiofóru, a já jsem řekl, že tam bude Lubomír Mlčoch a 

bude asi hovořit o vracení znárodněných majetků, vypukla v Koordinačním centru OF skoro panika a 

honem vysílali člověka, aby to tam vše dementoval. Že prý nic takového Občanské fórum dělat 

nebude. To proto, že se to lidem jevilo mimo realitu, a zdálo se jim to nepřijatelné. Tehdy jsem ztropil 

scénu a řekl jsem, že nyní už jsme v demokratické společnosti a že nebudeme cenzurovat názory lidí, 

kteří k nám mají blízko. Nakonec uznali, že cenzurovat nemůžeme, ale rozhodlo se, že v rozhlase musí 

zaznít i jiné názory, nejen kladný vztah k restitucím. Pamatuji si, že tam běžel Ivan Rynda zmíněné 

postoje dementovat. Na základě toho jsme v Občanském fóru ještě z podnětu Dagmar Havlové, ženy 

Ivana Havla, vytvořili komisi, která připravila první návrh na restituce. Vím, že jsem ještě před 

volbami, v roce 1990, projednával tento návrh s Pavlem Rychetským, jenž byl ochoten ve velmi 

omezené míře něco takového akceptovat. Pochopitelně k věci došlo na podzim roku 1990, když se 

připravoval zákon o mimosoudních rehabilitacích. Organizace jeho přijetí byla z velké části mým 

dílem. Tehdy jsem vytvořil mimoparlamentní klub demokratické pravice, který si myšlenku restitucí 

osvojil. Pod naším tlakem přišel z vlády návrh zákona, který vypracoval Pavel Rychetský. Ten mnohé z 

nás popudil až k zuřivosti, protože okruh restituentů se podle této předlohy blížil k nule. Návrh spíše 

předstíral, že chce restituovat, než aby tak činil. Využil jsem dobrých vztahů s Mariánem Čalfou, 

vládní návrh zákona jsme v parlamentu „vykuchali“ a rozsáhlým pozměňovacím návrhem doplnili. Za 

klub jsem pověřil Kláru Samkovou a Rostislava Seniuka, aby dali dohromady tým odborníků a 

připravili náš pozměňovací návrh, který zaručí skutečné restituce. Pochopitelně, že se nepodařilo 

prosadit vše, co jsme si představovali; i výsledný návrh byl kompromisem, který bylo obtížné 

prosadit. Nakonec se však to podstatné podařilo. Mezi lidmi, kteří zásadně nesouhlasili s restitucemi, 

byli významné osobnosti, včetně Václava Klause. Nesouhlasil ani s transformací družstev, která se 

týkala převodu tzv. jednotných zemědělských družstev na skutečná družstva vlastníků. Tyto zákony V. 

Klaus, pro nás tehdy z nepochopitelného důvodu, ve vládě nepodporoval, ne-li blokoval. Na prosazení 

reforem v zemědělství však měli největší zásluhu pánové nazývaní „tři T“ a K. Novosad.  

MS: Je zvláštní, že k nim měl Václav Klaus takový přístup, třebaže se považoval za liberála …  

DK: Rád bych se ještě vrátil k původní otázce po konfliktnosti či nekonfliktnosti v rámci koncipování 

ekonomického programu transformace. V samotné komisi jednání probíhalo nekonfliktně, 

debatovalo se o pořadí jednotlivých kroků, o důrazu na jednotlivé myšlenky. Ve chvíli, kdy jsme však 

prezentovali tento program širšímu okruhu v Občanském fóru, vyvolalo to zděšení levicové části. 

Zlobili se, že směr reforem je tak „jednostranně“ zaměřen k tržnímu systému se soukromým 

podnikáním a nepřihlíží se k návrhům reformních komunistů. My jsme říkali, že transformační kroky 

musí mít určitou konzistenci a není možné, aby se směšovaly zcela radikálně odlišné přístupy. Můžete 

jít vlevo, můžete jít vpravo, ale uprostřed je křoví. Hledat kompromisy v tomto smyslu by bylo 

neužitečné. Tehdy Libor Prudký, sociolog, jenž je nyní …  

MS: … v týmu profesora Martina Potůčka v Centru pro sociální a ekonomické strategie …  



 
 

24 
 

DK: … se velmi rozčílil, přišel za mnou a požadoval, abychom kooptovali do ekonomického týmu lidi 

jako Zdislava Šulce a lidi spojené s rokem 1968. Tomuto tlaku jsem odolal, nicméně jsem Liborovi 

nabídnul, aby se věc vyřešila demokratickým způsobem. Pověřil jsem ho, aby vytvořil alternativní 

tým, který vypracuje alternativní program, a na sněmu Občanského fóra se pak oba programy 

předloží a hlasováním se rozhodne, který scénář bude přijat.  

MS: Jak to dopadlo?  

DK: Tento návrh upustil páru z kotle. Napětí polevilo, nicméně ekonomové, kteří byli spojeni 

s Obrodou a šedesátým osmým se nedokázali dát dohromady a nepředložili nic. Při schvalování 

volebního programu pak někteří sváděli boje o jednotlivé body v pasáži o ekonomické transformaci. 

Nejúspěšnější byl Ivan Fišera, kterému se podařilo prosadit formulace týkající se spoluúčasti 

pracujících na řízení podniků.  

MS: Využívalo to koncepce ESOP.  

DK: Navazovalo to na ni, i když Ivan Fišera spíše hovořil o Mitbestimmung a uváděl příklady 

z Německa. ESOP byl později často skloňovaným výrazem, nicméně v rámci Občanského fóra nikdy 

nebyly tyto myšlenky v širším měřítku akceptovány. Málokdo totiž rozuměl, o co jde.  

MS: Jinými slovy, nedostaly onu potřebnou demokratickou podporu.  

DK: Ano, nedostaly se do volebního programu a tím vlastně byla do jisté míry určena činnost 

poslanců parlamentu. Pro některé z nich byl tento program pomůckou pro orientaci v politice.  

MS: Jak se sám díváte na kapitalismus jako systém, který byl zaváděn?  

DK: Výraz kapitalismus bych nejraději zahodil do starého železa. Nevystihuje realitu, protože je to 

umělý ideologický konstrukt, který měl za úkol rozmanité a často protichůdné hospodářské systémy 

shrnout do jediného protikladu k socialismu. Nic takového jako kapitalistický systém neexistuje. 

Demokratické právní státy různými způsoby upravují vlastnická práva, smluvní práva, způsoby 

podnikání a podobně. Výsledkem jsou různé formy hospodářství a má smysl diskutovat, které jsou 

efektivnější, konkurenceschopnější a které lépe odpovídají národním tradicím a zvykům. My jsme se 

snažili navázat na to, co se u nás osvědčilo před 2. světovou válkou a vyvarovat se toho, o čem jsme 

věděli, že nefungovalo.    

MS: Kapitalistický systém a s ním spojená privatizace byla trnem v oku vašim protějškům. Již jste něco 

naznačil.  

DK: Začnu trochu ze široka. V oblasti právní měli v OF osmašedesátníci daleko větší vliv než v oblasti 

ekonomické. Právníci typu Pavla Rychetského, profesora Jičínského, doktora Mikuleho a další, patřili 

k lidem, kteří byli myšlenkově příliš spjati s vývojem komunismu v naší zemi. Pro ně tehdy byla 

představa, že by mělo dojít k jakémusi návratu ke kapitalismu, nepřijatelná. Pokud byli vůbec ochotni 

připustit fungování tržních principů, tak pouze v návaznosti na Šikovy reformy z osmašedesátého. 

Zásadní změna vlastnické struktury hospodářství pro ně byla těžko představitelná a již vůbec pro ně 

nebylo přijatelné, že by se měli vrátit bývalí továrníci. Z toho měli přímo ideologickou hrůzu. 

MS: Rád bych se zeptal na restituce. Kde si myslíte, že se vzala nevole vrátit majetek, který byl 

komunisty zabaven?  
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DK: I když veřejné mínění se v této věci posouvalo mnohem příznivěji a argumenty pro restituce či 

zmírnění křivd, jak to bylo později nazýváno, byly poměrně silné, nedokázali jim tito právníci věcně 

čelit. A tento iracionální odpor je vedl k tomu, že házeli písek do soukolí všem pokusům o restituce. 

Klause, který si osvojil myšlenku privatizace, snad považoval restituce za komplikaci transformace, ale 

možná měl zásadnější důvody proti. Vladimíru Dlouhému tolik restituce nevadily a politicky plul 

s hlavním proudem pravice. Paradoxně, Pavel Rychetský byl ochoten přece jen jakousi formu restitucí 

v zákoně o mimosoudních rehabilitacích připustit. Pro Václava Klause však byly zcela nepřijatelné. 

Měl pocit, že to bude …  

MS: …brzdit ekonomickou reformu…  

DK: V tom ho podporovali tito lidé, kteří jej děsili tím, že se spory o majetky povlečou dvacet let. 

V tom ale měli pravdu. Některé spory se vedou do dnešních dnů, ale transformaci to nijak podstatně 

nezkomplikovalo. Naopak, kdyby restituce byly širší a zákon příznivější, proběhly by hladce, a 

transformace majetkových vztahů mohla mít mravně daleko solidnější základnu než z kuponové 

privatizace.  

MS: Soudíte, že by byla legitimnější.  

DK: Z tohoto pohledu by pocit legitimity byl větší.  

… Komunikace, privatizace a vládnutí …  

MS: Pokud se zabýváme programem: domníváte se, že lidé, kteří stáli na počátku, byli schopni lépe 

komunikovat, ve srovnání s tím, co se například děje dnes? Dnes se o věcech pouze hovoří, a praktické 

kroky se nekonají.  

DK: Tehdy ten přístup musel být zcela odlišný, protože transformační kroky se odvíjely svou vlastní 

dynamikou. Dnes je mnoho kritiků kuponové privatizace a privatizace vůbec. Prý jsme měli 

postupovat pomaleji, vytvořit stabilnější právní rámec. Toto jsou buď knížecí rady post festum, anebo 

přicházejí od lidí, kteří tehdejší situaci nepochopili. Vždyť v té době platily zákony regulující 

hospodářské prostředí, které byly přijaté v době socialismu. Platil zákon o podniku, který dával 

managementu velmi široké pravomoci v zacházení s majetkem. To, co hrozilo, byla právě divoká 

privatizace jako v Maďarsku. Managementy rozkrádaly podniky a převáděly je na své soukromé 

firmy. Rychlá privatizace měla být únikem před těmi právníky, kteří chtěli zachovat socialistickou 

formu vlastnictví a před nomenklaturními kádry, které chtěly podniky rozkrást. Zcela neprávem byla 

obviňována samotná kuponová privatizace z nešvarů, které se odehrály. Ve skutečnosti hlavní 

příčinou privatizačních podvodů byly zákony o investičních fondech. Ty poskytovaly příležitost 

různým šejdířům, kteří si na úkor druhých pomohli k majetku. Navíc způsobily zcela bizarní situaci, že 

se privatizovaly pomocí kuponů podniky z jedné kapsy státu do druhé, totiž do investičních fondů 

vlastněných státními bankami. Důvodem jejich přijetí byla panika obav z roztříštěného vlastnictví a 

domnělá potřeba zajistit, aby vlastnictví nějakým způsobem …  

MS: … bylo sjednoceno …  

DK: … tak, aby bylo možné podniky řídit. Domnívám se, že tato panika byla falešná a zákony byly 

chybné. Nikdo to tehdy nedokázal rozpoznat.  
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MS: Lidé, kteří mají námitky proti postupu, se podle vás do jisté míry pohybují po tenkém ledě. Ti, 

kteří vytvářeli legislativu, nemohli vědět, jakým směrem se bude ubírat vývoj, protože se vše vytvářelo 

„spontánně“.   

DK: Nemohli. Již tenkrát byla vyslovována různá podezření, neboť zákon o investičních společnostech 

sepisoval Dušan Tříska. O něm jsme slyšeli, že byl agentem Státní bezpečnosti - a dále, že jeho bratr 

se pustil do podnikání. Ve hře prý byly nějaké fondy jako Zlatá brána, Zlatý klíč, Zlatá cihla. Z toho 

běhal mráz po zádech. Někteří lidé se domnívali, že zákon si napsal pro své vlastní potřeby. To já 

nemohu vyloučit, ale zároveň to nemohu prokázat.  

MS: Vnímavý člověk se táže, jak těmto nešvarům šlo zabránit? Podvod má ten důsledek, že 

delegitimizuje celý proces.  

DK: To je klíčový problém. Dnes si ale těžko lidé dokážou představit, jak málo bylo k dispozici 

odborníků, kteří mohli kvalifikovaně poradit. Dám příklad. Když se připravoval obchodní zákoník, 

zpracovávala jej jistá skupina okolo profesora Jaroslava Dědiče. Já jako poslanec, který měl o tom 

zákonu hlasovat a který nesl odpovědnost za cca sto poslanců klubu, jsem se snažil získat nestrannou, 

nezávislou expertízu a našel jsem jenom osmdesátiletého doktora Duška, jenž se zabýval srovnávacím 

obchodním právem. Od třicátých let dělal komparaci vývoje obchodního práva v Německu, ve Francii 

a u nás. Ten, když si přečetl návrh, tak řekl: „Je to sice celé špatně, ale když jej neschválíte, tak situace 

bude mnohem horší … Vy nemáte možnost zákon opravit, protože byste museli změnit celou 

koncepci zákona. Pokud byste měli změnit celou koncepci, tak by se to muselo celé přepsat. Menší 

zlo je to schválit a začít pracovat na důkladnější reformě obchodního práva.“ Později se tentýž 

problém vynořil v souvislosti s konkurzním právem.  

MS: To se jednalo o Zákon o konkurzu a vyrovnání …  

DK: … kdy celý zákon byl zcela chybný a nebyla zde síla, aby prosadila jeho reformu.  Alternativní 

zákon jsem měl později v šuplíku, avšak nebylo možné jej prosadit, protože si nikdo na tak složitou 

normu netroufal. A také proto, že pachatel původního zákona, se stal v té době ministrem 

spravedlnosti, jenž to měl v popisu práce. Jak chcete od člověka, který zákon napsal špatně, aby to 

z této pozice veřejně uznal.  

MS: Byl zde nedostatek času, nedostatek lidí … Byli zde experti ze zahraničí … člověk se však mohl 

setkat s názorem, že právě ti měli pro nás „knížecí rady“ …  

DK: Experti ze zahraničí přinášeli cenné informace, ale neorientovali se v našem právním prostředí 

ani v reálném fungování ekonomiky. 

… Složitost oblastí a kontexty …  

DK: Mluvíme-li o transformaci, je důležité si uvědomit jednu skutečnost: většina veřejné pozornosti 

se soustřeďovala pouze na ekonomickou transformaci. Snad proto, že lidé toužili po rychlém 

blahobytu, který viděli nebo si představovali v sousedním Německu. Neuvědomovali si, že 

transformaci vyžaduje také zdravotnictví, školství, sociální sféra, armáda a další oblasti. Neexistovalo 

rozvinuté a promyšlené sociální zákonodárství. Ani neexistovala promyšlená koncepce. Někdy se 

postupovalo metodou pokus - omyl, jindy metodou záplatování děr. Dám příklad. Byl jsem v kontaktu 

s lidmi, kteří chtěli reformovat armádu a nenacházeli nikde sluchu. Koho tehdy zajímala armáda? Já, 
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nevoják jsem se měl zabývat otázkou, jak reformovat armádu. Jenže když máte hlasovat například o 

rozpočtu pro armádu, tak vás to zajímat musí. Transformační koncepce vznikaly často v okruhu lidí, 

kteří o dané oblasti neměli ani pořádné vědomosti.  

MS: Lidé, kteří byli v Chartě 77, byli filozofy, intelektuály …  

DK: Ti však byli po sametové revoluci velmi rychle odstaveni. Nás, kteří jsme zůstali v politice, byla jen 

hrstka. Přesto se mnozí lidé stále domnívají, že transformaci dělali disidenti. Já si ovšem nemohu 

stěžovat na to, že by můj hlas počátkem devadesátých let nebyl slyšen. I ODA měla v první polovině 

silný vliv na reformy, a to díky své schopnosti předkládat koncepce a řešení. Když se pak politicky 

vyhranilo Občanské fórum na Občanské hnutí, ODA, ODS - vítězila ODS, která měla nejsilnější 

„tlampače“ a mnohé z toho co jsme navrhovali, si přisvojila.  

MS: Můžeme říci, že idealisté byli vytlačeni pragmatiky?  

DK: To je nesprávně řečeno. Radil bych být opatrný, pokud se týče takových klišé, která se v médiích 

často uplatňovala. Zajisté že byli idealisté a disidenti postupně vytlačeni z rozhodujících funkcí. Ve 

vládě zůstal dva roky Jiří Dienstbier jako ministr zahraničí. V klíčových reformních funkcích byli také 

nazýváni pragmatiky ti, kteří však byli spíše „agenty s teplou vodou“. Někteří reformátoři byli 

skutečnými odborníky, jiní to však pouze předstírali. To se zjistilo později a s ostudou museli odejít. 

Prezident Havel měl poradce, který využil své funkce k tomu, že nepřetržitě cestoval po světě - po 

Středním východě - a zdůvodňoval to tím, že zajišťuje naftu pro Českou republiku. Můj známý to 

komentoval tak, že pro naftu jezdí s kýblem a cestou zpět ji všechnu vybryndá. Takových lidí bylo 

více. Naletěl i Václav Klaus, který si jako poradce vzal pana Kotase, jenž přišel z Kanady. Tvářil se, že je 

zkušený odborník konzervativního zaměření. Když poté přijeli lidé z Kanady, tak se smáli, jelikož tento 

údajný poradce tam prý žil na sociálních dávkách a nic významného tam nedokázal. Divili se, jak je 

možné, že zde může být poradcem ministra financí, který spolurozhodoval o klíčových reformách. 

Pan Kotas pak založil politickou stranu a svůj příběh skončil dosti neslavně. Je to pouze ilustrace toho, 

jací lidé se mohli v této chaotické atmosféře uplatnit.  

MS: Inu, před lidmi by člověk měl být vždy ostražitý. Rád bych se zeptal, co soudíte o aktivitách vlády 

Petra Pitharta. Jde o to, že ministr Jan Vrba se snažil do České republiky přitáhnout zahraniční 

investory. Nádherným příkladem je Škoda Auto a Volkswagen. Na druhou stranu ve vládě měli silný 

vliv osmašedesátníci …  

DK: Škodovkou jsem se zabýval od prvních dnů Občanského fóra. To proto, že lidé z vývojového 

oddělení za mnou jezdili a informovali mě, co se tam děje. Zároveň tito lidé žili velkou úzkostí z 

budoucnosti této automobilky. Proč zrovna mě? Vždyť jsem pro ně nemohl nic udělat. Nu, 

nenacházeli nikoho, kdo by jim naslouchal. Když se úřadu chopil pan Vrba, ulevilo se jim a Škodovka 

je ukázkou velmi úspěšné zahraniční investice. Bojím se, že se Pithartova vláda mnoha dalšími 

příklady pochlubit nemůže. Mluvilo se o nutnosti chránit rodinné stříbro a politici se zahraničních 

investorů obávali. Nalezneme také příklady negativní. Ekonomové Pithartovy vlády vedení Františkem 

Vlasákem se z upřímného socialistického přesvědčení pokoušeli sabotovat reformní snahy, které 

přicházely z federální úrovně. Petr Pithart se trochu stal v té době jejich hříčkou. Zažil jsem s ním 

konflikt, když chtěl vyměnit ministra zemědělství B. Kubáta. Řekl jsem mu, že je to jeho právo, ale 

pokud stojí o naši podporu, musí o tom s námi jednat a dát tam člověka, který bude realizovat naší 

politiku. Jenže on druhý den oznámil, že hodlá jmenovat pana profesora Trnku, který hájil zcela 
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opačné principy než program OF. My jsme se tehdy postavili za stávajícího ministra Kubáta, protože 

při všech nedostatcích, které jeho činnosti Pithart vytýkal, to byl člověk, který podle nás postupoval 

správným směrem. Nechtěli jsme, aby reformy v zemědělství ovládli lidé spojení s Čubou …  

MS: Ano, ovšem, můžeme se tázat, proč takový odpor vůči lidem, kteří se snažili hledat racionalitu 

v systému, který příliš racionální nebyl.  

DK: Tehdy se sváděl velmi tuhý zápas mezi soukromými zemědělci, kteří se pokoušeli obnovit svou 

činnost a funkcionáři jednotných zemědělských družstev, zvyklými hospodařit po svém s cizím 

majetkem. Někteří si počínali poctivě, ale mnozí rozkrádali majetek, který měli pouze ve své správě. 

Dnes si každý představí pod pojmem družstvo sdružení lidí, kteří něco vlastní, a je s tím spojena 

společná správa. Družstva z minulého režimu byla zcela jiné povahy, protože skuteční majitelé 

pozemků měli na hospodaření jen minimální vliv. Proto byla potřebná transformace družstev, o 

kterou jsme usilovali. Byla to však jen špička ledovce, o který jsme se střetávali. Transformace měla 

různé fáze a každou z nich provázely spory. V první fázi šlo o změnu politického systému, o zrušení 

vedoucí úlohy komunistické strany, o odbourání cenzury a podobné kroky. Ekonomická transformace 

byla samozřejmě záhy na pořadu dne, protože se všichni děsili myšlenky, že se zhroutí hospodářství, 

že to vše zkolabuje a tím se sametová revoluce v očích veřejnosti zdiskredituje. S tím možná počítali 

komunisté, když předávali moc Občanskému fóru. To byl jeden z oprávněných důvodů, proč se kladl 

takový důraz na ekonomické otázky. Já chci ale připomenout, že již v první fázi Občanského fóra, ještě 

v období Laterny Magiky, vznikla Školská komise, kterou záhy ustavil Radim Palouš, s níž jsem 

spolupracoval a začlenil ji do Programové komise. Z dlouhodobého hlediska jsem považoval 

transformaci školství za důležitější než ekonomickou. K ní však v potřebné míře za Klausových vlád 

nedošlo, protože jí premiér podceňoval a bránil se jí. Až někdy v letech 1996 – 1998 se podařily 

některé kroky, a jsem vděčný za možnost se na nich podílet. Mám na mysli zejména transformaci 

vysokého školství.  

MS: To byl Zákon o vysokých školách.  

DK: Ano, ale to měl být jen první krok. Po něm měla následovat propracovaná vysokoškolská politika.  

… Návrat k transformaci …  

MS: Trochu jsme odbočili. Otázky, které jste zmínil, jsou na samostatnou debatu. Dříve jste zmínil 

pana Čubu. Byl to člověk, jenž měl napojení na komunistickou stranu. Jak se díváte na onoho člověka, 

jeho um, vynalézavost? Právě lidé, kteří vytvářeli opozici ekonomické transformaci, poukazovali na 

fakt schopností jistých lidí v minulém systému.  

DK: V transformační době hledáte lidi schopné, ale nikoliv schopné všeho. Na jedné straně nás 

informovali lidé jako Stanislav Devátý, kteří působili ve Slušovicích, o vnitřních poměrech tohoto 

družstva. Na druhé straně jsme slyšeli o spojení s první správou Státní bezpečnosti. A dále, že údajný 

fenomenální úspěch, který Slušovice zaznamenávaly v období komunistického režimu, spočíval ve 

výjimečných podmínkách k podnikání, které jiným nebyly povoleny. To se to podniká bez 

konkurence! Toto nemohl dělat nikdo jiný.  

MS: Byli privilegovaní.  
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DK: Ano, a proto jsme nevěřili, že rozvoj Slušovic byl výsledkem fenomenálních vlastností pana Čuby, 

ale klonili jsme se k tomu, že za tím jsou privilegia. Pan Čuba byl nepochybně dobrý manažer, což byl 

předpoklad, aby něco takového zvládnul.  V novém období jeho schopnosti zajistit si privilegia, budily 

spíše hrůzu. A zmíněný pan Trnka byl v našich očích spjatý s panem Čubou; navíc se neskrýval s tím, 

že hodlá udržet systém státních družstev, jednotlivých JZD, která jsme my chtěli transformovat. Zde 

nešlo o to rozbít velké zemědělské podniky na malé. Především šlo o to, převést je na jasnou 

vlastnickou strukturu a dát rozhodující roli vlastníkům. Bez podnikání v zemědělství nemůžete 

dlouhodobě fungovat.  

MS: Úcta k vlastnictví je jeden z prvků liberální společnosti.  

DK: Klausovi toto nic neříkalo, byla to pro něj zcela podružná instrumentální záležitost. V tom byla 

příčina jeho politických konfliktů s Tomášem Ježkem. Také proto, že Tomáš Ježek se orientoval v 

Hayekově teorii, jež se silně opírala o institucionální rámec, zejména založený na soukromém 

vlastnictví. Pro Klause otázka vlastnictví, jeho morální význam …  

MS: … jakožto závazku …  

DK: … byla prázdná slova.  

… Možnosti jiných cest …  

MS: Existovala v této době nějaká alternativa k tomu, co reprezentoval Václav Klaus?  

DK: Já jsem přesvědčen, že alternativu jsme představovali my, ODA. Vždyť ODS vznikla rok po ODA. 

V té době jsme již měli propracované programy. ODS ústy svých představitelů vyhlašovala, že přebírá 

program ODA, což ovšem nebyla úplně pravda. ODS přicházela s úplně odlišným pojetím kapitalismu, 

s jiným pojetím fungování ekonomiky, než jsme nabízeli my. Vlastně do dnešních dnů se nikdo o 

tento zásadní rozdíl nezajímá. Dnes se výraz kapitalismus identifikuje pouze s tím směrem, který 

v převážné míře zvítězil v oblasti ekonomiky. My jsme byli úspěšní v dalších systémových změnách. 

Podařilo se nám prosadit stávající podobu ústavy, částečně prosadit reformu veřejné správy (zákon o 

státní službě stále chybí) a řadu dalších kroků. Problém je, že některé potřebné kroky ODS ignorovala. 

Nicméně i uvnitř ODA probíhaly diskuse a spory, které nás oslabovaly. Musím přiznat, že ani v oblasti 

privatizace jsme nebyli všichni zajedno. Podle mého tehdejšího přesvědčení, které jsem nezměnil do 

dnešních dnů, měla privatizace klást největší důraz na restituce, a to i restituce právnických osob, 

které se neuskutečnily. Za druhé to měly být přímé prodeje a zahraniční investice.   

MS: O to usiloval ministr Jan Vrba.  

DK: Pokud se týče zahraničních investic ano. A za třetí to měla být teprve kuponová privatizace. 

Zpětně bych k tomu dodal - a tehdy jsem si toho nebyl vědom -, že to mělo být bez investičních fondů 

vlastněných státními bankami. Střetnutí o další kroky ekonomické transformace se odehrávalo kolem 

roku 1994 – 1995. Tehdy jsme přišli se sloganem „bankovní socialismus“, který se kupodivu chytil. 

Zpopularizovali jsme ho my. Nevím však, zdali jsme jej vymysleli. Pamatuji si jednu schůzku, na které 

jsem tento slogan slyšel poprvé. Řekli jsme si, že je to výstižné klíčové slovo, které měli všichni 

médiím prezentovat, aby lidé pochopili co se děje. Což se do jisté míry podařilo. Jedním z výsledků 

bylo, že například Miloš Zeman, který odmítal privatizovat banky, je nakonec privatizoval.  
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MS: Co mu zbývalo?  

DK: On pochopil, že nemá jinou možnost.  

MS: On sice řekl, že bude v každém městě stát dobrá škola a do bank nedá ani korunu, ovšem 

nakonec tomu bylo jinak.  

DK: Shodou okolností se pan Zeman o školství nikdy nezajímal a nehnul pro ně prstem. Byla to pouze 

rétorika, která se mu hodila. Mnozí si od něj pak slibovali, že podpoří transformaci školství, což se 

však bohužel nestalo. Zaplať Bůh za to, že privatizoval banky. Víte, pan Zeman ve federálním 

shromáždění, kde byl členem rozpočtového výboru, když se rozhodovalo o scénáři ekonomické 

reformy, přišel s pěti alternativami. Byla to groteska, protože všech pět bylo variantou jedné 

alternativy. Měla spočívat v zavedení tržního hospodářství, ale bez soukromého vlastnictví. Státní 

podniky měly být převedeny na veřejnoprávní Fond národního majetku a tam zůstat. Byla to dosti 

bizarní alternativa. Rozhodující slovo měl parlament. Když se měl schvalovat scénář ekonomické 

transformace v parlamentu, byla jmenována komise, která měla připravit návrh usnesení, které mělo 

šanci získat většinu. V komisi jsem byl i já, byl tam Josef Lux za lidovce a zástupci dalších klubů. Tam 

zvítězil vládní návrh proti Zemanovu i díky mému osobnímu vztahu s Josefem Luxem. Bez lidovců by 

to neprošlo. Díky Luxovi a podpoře přátel z Veřejnosti proti násilí, z nichž mnozí se v ekonomii vůbec 

nevyznali a neorientovali a prostě dali na to, co jsme říkali my. Podařilo se schválit vládní scénář, 

který odpovídal programu Občanského fóra. Miloš Zeman se svými pěti scénáři pohořel. Je nutné 

vědět, že to byly čiré fikce, ideové návrhy, které nebyly nijak propracovány. Dnes by se řeklo, že byly 

nehlasovatelné. Pro další postup to byla výhybka, kdy se Parlament rozhodl, jakou podobu 

ekonomické transformace bude podporovat.  

MS: Nebylo to také díky tomu, že Václav Klaus dokázal ekonomickou reformu prosadit, 

vyargumentovat?  

DK: On měl úžasnou schopnost komunikovat s veřejností. Je ale potřeba říci, že tehdy neměl 

v parlamentu tak velký politický vliv. Ten získal později jako předseda Občanského fóra. To však bylo 

až před komunálními volbami. Politický vliv členů vlády se trochu rozplýval v parlamentu, jelikož 

nefungovaly vnitrostranické mechanismy jako dneska a v parlamentu se rychle vytvořily mechanismy 

pro získávání většiny. Tak se stalo, že i později mnozí lidé z ODS poměrně dlouhou dobu ještě 

hlasovali společně s námi a nedocházelo tam k nějakým velkým konfliktům. Ty nastaly až ke konci 

volebního období roku 1992, kdy se již strany vyhraňovaly před volbami. Nám například ODS 

„smetla“ návrh na deregulaci nájemného. Představme si, že již v roce 1992 mohlo být deregulované 

nájemné a fungující trh s byty.  

MS: To se táhne v některých lokalitách do dnešních dnů.  

DK: Ano, dvacet let se to vleče, protože to bylo cíleně zablokováno. To je ukázka toho, že když se 

některé věci neudělají v počátku, je to následně bolestné a společnost to není schopna akceptovat. 

Tehdy by to přijatelné bylo. ODS se zablokovala ze zcela iracionálních důvodů.  

MS: Ano, byl zde velký politický kapitál, lidé byli ochotni se obětovat. Dříve se hovořilo o pomyslném 

„utahování opasků“ …  
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DK: Po pravdě řečeno, tak toto přišili Klausovi neprávem, neboť on nikdy o utahování opasků 

nehovořil. Opak je pravdou. Klaus ze svého hlediska velmi prozíravě zdůrazňoval: „Nemusíte se 

ničeho bát… Kroky nebudou bolet… Budou rychlé …“ 

MS: To se ukázalo jako hloupé, z dlouhodobého pohledu … 

DK: Pravda to nebyla. Z hlediska získávání podpory pro volby, se to ukázalo jako velmi prozíravé. 

Vůbec nechápu, jak někdo mohl akceptovat fakt, že Klaus hovořil o utahování opasků. Kdo strašil 

veřejnost, byl naopak Miloš Zeman. K našemu programu Občanského fóra napsal Miloš Zeman 

zdařilou literární předmluvu. Tam použil Churchillův výrok: „Krev, pot a slzy…“ Nezapomenutelný 

okamžik byl, když jsme seděli s Milošem Zemanem a Josefem Vavrouškem nad programem a ten 

říkal: „Miloši, tu krev by si z toho mohl vyhodit…“ Miloš Zeman odpověděl, že to ten Churchill tak 

řekl. Z hlediska rétoriky k veřejnosti měl Miloš Zeman paradoxně daleko tvrdší vyjádření než Klaus.  

MS: Klaus měl v tomto směru sociální ohledy. 

… Konec transformace …  

MS: Jak se díváte na slova některých protagonistů transformace, že skončila v tom zásadním rámci?   

DK: V roce 1993 jsem se proto čelně střetnul s Václavem Klausem. On vystoupil a prohlásil, že 

transformace je skončena. Velmi silně jsem tomu oponoval na tiskových konferencích. To proto, že 

k těm oblastem, které jsou pro skutečné fungování svobodné společnosti základní, se ještě vůbec 

nepřistoupilo. Později jsem byl členem jakési vládní komise pro transformaci školství. Tam jsem viděl, 

jak Václav Klaus jednotlivé návrhy smetl se stolu jako nezajímavé. Skončilo to na mělčině. Ten, kdo 

potom prováděl transformaci základního a středního školství, byla Petra Buzková, pochopitelně v režii 

a z perspektivy sociální demokracie. Uvažuji, že se jí leccos podařilo a považuji to za velký krok. 

Nemohl jsem však pro něj hlasovat, protože jsem měl odlišnou představu.  

MS: Možná pan Klaus měl na mysli fakt, že makroekonomická opatření skončila a nyní se budou dělat 

drobné práce. Na druhou stranu - ta slova jsou mu vyčítána, neboť je v tom vidět neodpovědnost 

politika, státníka.  

… Autority …  

MS: Postupme dále. Jak vidíte autority a jejich roli během revoluce a transformace?     

DK: V první fázi se těšil obrovské autoritě Václav Havel. Byla tak nezpochybnitelná, že i když někteří 

lidé jej neměli rádi, tak se raději k němu přihlásili, než by se vůči němu jakkoliv vymezovali. Teprve 

později hledali skulinky, jak se od něj distancovat. Když toho využil Václav Klaus a postavil se jako 

jakási alternativa, tak tito všichni lidé běželi k němu. Z počátku se však Klaus hlásil bezvýhradně 

k Václavu Havlovi. 

MS: Klaus navrhl pragmatický přístup.  

DK: Hovořilo se o pragmatismu, hovořilo se, že ti nepraktičtí filozofové, dramatici, disidenti, …  

MS: … „pravdoláskaři“…  
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DK: … musí být nahrazeni někým, kdo to opravdu umí a je opravdový odborník. Do jisté míry jsem 

této náladě také podlehl. Přineslo mi to však většinou zklamání. Jednou jsem například uvolnil funkci 

v jedné komisi člověku, kterému jsem uvěřil, že je tím praktickým pragmatikem. S hrůzou jsem zjistil 

od členů, že komisi řídí ještě hůře, než jsem to dělal já. Neříkám to nyní za účelem chvály, ale šlo o 

výsledky a efektivnost jednání. Někteří lidé uměli v druhých vytvářet představy, jak skvělými jsou 

odborníky a těm Václav Havel snadno podléhal. I když byl často vzdělanější než oni, nedokončil 

vysokou školu a měl z toho trochu komplex. Vážil si odborníků a snadno naletěl těm, kteří jen budili 

dojem, že jimi jsou.  

MS: Vždyť lidé, kteří byli součástí disentu, se sami vzdělávali. Nešli cestou institucionálního vzdělání, 

ale pracovali sami na sobě, z vlastního zájmu.  

DK: V tu chvíli to nemělo velkou váhu. Lidé věřili titulům, funkcím a hodnostem. Působilo to až 

bizarně, jak se někteří okamžitě tlačili do funkcí a přijímali každou hodnost. Armáda, snad aby získala 

protekci, povyšovala do vysokých důstojnických hodností politické funkcionáře. Tak se ve federálním 

shromáždění někteří z našich kolegů přes noc stali podplukovníky a plukovníky. My jsme se tomu 

pouze smáli.  

… Politika …  

MS: Dobrá, pokročme dále a přejděme na obecné téma, které se týká každého z nás. Je to politika, a 

náš dialog se týká politiky a jejího dopadu na člověka. Jak politiku a její důležitost vnímáte prizmatem 

české zkušenosti? Z hlediska života jedince je generace dlouhá doba, z hlediska společnosti nikoli. 

Domníváte se, že dnešní politici jsou neschopni realizovat své vize?  

DK: Problém je ten, že dnešní politici vize postrádají. I ODA se začala vnitřně rozkládat v okamžiku, 

kdy své velké vize z konce osmdesátých let vlastně z velké části uskutečnila a s novými nepřicházela. 

Jakmile vznikne ideové vakuum a lidé ztratí ze zřetele cíle, o které měli usilovat, začne pranice o 

funkce.  

MS: Politika se tedy redukovala na pouhé usilování o moc.  

DK: Ve skutečnosti politika nikdy není pouhé usilování o moc, stejně jako nikdy nejde o pouhé ideje. 

Vždy je něčím mezi. Dnes se posunula příliš k úsilí o moc a produkuje vzájemné konflikty. Mě v ODA 

mrzelo, že lidé už pak nebyli schopni vnímat kroky, které bylo nezbytné ještě udělat. Moje pochybení, 

kterého jsem si vědom, bylo v tom, že jsem důležité myšlenky nedokázal prezentovat dost 

srozumitelně. Ale abych se z toho trochu vyvinil: někdy potřebujete příznivou společenskou 

atmosféru, aby lidé některou myšlenku přijali. Často dobré nápady a návrhy na řešení politických 

problémů jsou k dispozici, jenže společnost k nim není vnímavá. Řekl bych, že společenské jednání 

obvykle probíhá stádním způsobem: všichni se vrhnou směrem, který ukazují media. Média se zase 

chytají určitých ideologických sloganů a vytváří takový zvláštní konsensus, jazyk, v němž se pak 

některá řešení ani nedají formulovat.  

MS: Domníváte se, že společnost, aby přijala některé myšlenky, musí být na kolenou či být v křeči?  

DK: Ne plně. Dám příklad. V počátku devadesátých let, tedy v roce 1992 – 1993 jsem měl řadu 

přednášek, které se týkaly Adama Smithe jako morálního myslitele.  
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MS: Tam hrálo velkou roli dílo Teorie mravních citů.  

DK: Ano, dnes už ví kde kdo, že Smith byl autorem, jenž se zabýval především etikou. Tehdy to nikdo 

nechtěl slyšet. Všichni se domnívali, že etika a ekonomie vůbec nemají nic společného a že to je něco 

zavádějícího hovořit o etických otázkách. Smith byl těmito lidmi interpretován v tom duchu, že 

jednotlivec je-li neetický a sobecký, přináší největší prospěch společnosti. Někteří „blbové“ si to myslí 

do dnešních dnů.  

MS: To je neštěstí, protože je to naopak.  

DK: Sledování vlastního zájmu si mnozí lidé přeložili jako výzvu k sobectví. Bohužel ekonomičtí 

teoretikové, kteří se dostali do politiky…  

MS: … tak špatně četli, uvažovali a nezasazovali do patřičných kontextů.  

DK: Ne, že by špatně četli, oni ty klasiky nečetli vůbec. Uvědomte si, že Václav Klaus na počátku 

devadesátých let požíval velké prestiže proto, že měl důkladně nastudovaného Samuelsona.   

MS: Onu toto knihu pro bakaláře z ekonomie popularizoval na ekonomických seminářích.  

DK: Ano, ale jeho znalosti ekonomie o mnoho dále nesahaly. Samuelson je základní učebnicí.  

MS: Nu, to se psala polovina dvacátého století, když byl poprvé vydán. Dříve se znalosti ekonomů 

opíraly o knihy jako je Bohatství národů, Teorie mravních citů … To je klasika, byť se sám Samuelson 

stal také klasikou.  

DK: Na počátku devadesátých let, kdo četl Samuelsona, byl král. Vědět něco dále, …  

MS: … je pro politika nezbytností … Je nutné, aby byl znalý problémů a nespoléhal ve všem na okolí. 

Když jste zmínil Klause, ten naštěstí věděl …  

DK: Ano, když jsem s Klausem probíral někdy v devadesátém roce daňovou reformu, tak mi říkal: 

„Víte, tomu nikdo nerozumí. Mám na ministerstvu jednoho člověka, jenž se jmenuje Grementbauer. 

To je takový blázen, jenž studoval daňové systémy již za komunismu. Jinak nikdo neví, jak se má 

reforma daní provést.“ Nikdo to skutečně nevěděl.  

MS: Jistou pomoc jsme získali ze zahraničí z mezinárodních institucí.  

DK: Ano. 

MS: Mnoho potenciálu, kterého bylo možné využít, bylo v lidech.  

DK: Zdali jsem něčím pozitivně udiven, tak je to tím, jak si společnost neuvěřitelně rychle dokázala 

osvojit nová hlediska i teoretické znalosti. Zde byla obrovská energie zejména v mladých lidech. Na 

Vysoké škole ekonomické, když jsem tam na počátku roku 1990 přišel, viděl jsem, jak se lidé touží 

seznámit s fungováním tržního hospodářství. Na této škole se toho však příliš dozvědět nemohli.  

MS: Na jednu stranu je to smutné. Ovšem ti, kteří měli zájem působit v určitých patrech politiky a 

společnosti, deficity dohnali.    
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DK: Pro mě bylo šokující, jak málo lidí znalo ekonomickou teorii, jaký to byl nepatrný okruh. Kouba, 

Mlčoch, Dyba za ty starší, či Kříž, Češka, Kysilka, Kotrba za mladší. Zpětně to není poznat. Když si 

vezmete práce, které psali někteří dnešní profesoři ekonomie v období konce komunismu, tak se 

tomu člověk musí smát. Garantuji, že tehdy nevěděli o nic více, než co tam bylo napsáno. Ti dnes 

vystupují jako různí bossové v oblasti ekonomiky, pokud byste s nimi však hovořil po sametové 

revoluci, divil byste se, jak nechápali, oč jde v tržní ekonomice. Skutečně došlo k tomu, co jste říkal, 

protože i tihle lidé vyrostli a změnili se k lepšímu.  

MS: Člověk se učí během cesty. Úspěšnost závisí na tom, jak člověk dokáže recipovat to, co se na cestě 

událo, včlenit to do svých poznatků.  

DK: To platí o jednotlivci. To, co šokuje, je, že to platí o celku, společnosti. Společnost se 

neuvěřitelným způsobem během několika let proměnila k nepoznání a lidé si doplňovali vzdělání 

v oblastech, které zde byly za komunismu tabu.  

MS: Přesto jsou mnozí lidé nespokojení a vzpomínají na jistoty minulých dob. Skutečné problémy se 

v politice neřeší a místo toho se politikaří… Jaký vy byste viděl impulz? Je opět nutné, aby se lidé ve 

větší míře angažovali v politice, aby z ní odešli ti, kteří působení v ní nevnímají jako službu druhým?  

DK: Jednou z hlavních příčin současných nesnází je malý počet lidí ochotných angažovat se 

v politických stranách, což poskytuje možnost omezené skupině politiků držet se ve funkcích. Ti jsou 

navíc v touze po znovuzvolení závislí na podpoře pochybných podnikatelských organizací, které od 

nich pak očekávají podíl na veřejných zakázkách. Tak se jejich politika dostává do vleku ekonomických 

zájmů a ideje jdou stranou. I politika potřebuje profesionály, kteří se musí toto povolání mnoho let 

učit, ale k profesionalitě patří i nezávislost na takových vlivech. Dalším faktorem, který je zdrojem 

současných nesnází, je absence veřejné debaty, o jejíž výsledky by se politické rozhodování mohlo 

opírat. Je jistě příjemné, že máme spoustu komerčních televizních kanálů, ty se ale věnují politickým 

aférám a nikoli politickým řešením, která budou ovlivňovat život každého občana. Přijetí nového 

občanského zákoníku je velká věc, ale debata o tom, co přináší, měla předcházet a nikoli následovat. 

Jenže když se tento zákon připravoval a když se rozhodovalo, media a veřejnost to nezajímalo.   

MS: Říkal jste, že během generace se tato země změnila k nepoznání … Jaká omezení, nedostatky 

považujete za zásadní?  

DK:  Po více než dvaceti letech od revoluce naše země opravdu rozkvetla - prodloužila se průměrná 

délka života a mladí lidé mají možnosti, o kterých se jejich rodičům ani nesnilo. Ale přibylo také 

mnoho nových problémů, jako je bezdomovectví a chudoba. To je známkou toho, že politici vycházejí 

vstříc těm, kdo nejvíc křičí a nikoli těm, kteří pomoc opravdu potřebují. Nárůst extrémismů zleva i 

zprava je také důsledkem absence skutečného vzdělávání k demokratickým hodnotám. Duch 

marxismu straší v hlavách levicových i pravicových. Obě strany si představují, že ekonomika je 

základnou, na níž se jako „třešnička na dortu“ tyčí duchovní nadstavba. Jenže ve svobodné 

společnosti je tomu naopak. Ekonomická činnost, podnikání je plodem tvořivosti, vzdělání a mravních 

ctností jako je odvaha, vytrvalost, poctivost a touha vykonat něco dobrého pro druhé lidi. Zisk není 

hlavním cílem podnikání, ale odměnou za prospěch, který přineslo společnosti a prostředek pro další 

projekty. Náš výchovný a vzdělávací systém vede mladé lidi opačným směrem, protože je založen na 

materialistickém a sobeckém chápání života. Toto sobectví se projevuje v hédonismu a v touze po 

seberealizaci na úkor druhých lidí. Není divu, že takoví lidé jsou neschopni žít v trvalých manželstvích 
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a děti berou jako přítěž. Děti z rozvrácených manželství a ty, které rodinu nikdy nepoznaly, jen těžko 

dospívají jako zralé osobnosti. Nezralá a infantilní populace chce všechno hned a bez námahy, je 

pasivní a očekává, že se o ni někdo postará. Už Aristoteles rozpoznal, že štěstí není stav  - a to, co 

nám osud přihraje, ale naše činnost. Vzdělání, kultura, civilizace, svoboda – to všechno je činnost a 

netrvá sama od sebe, ale pouze onou činností. I podstatou politiky je svobodné jednání.        

MS: To byla minulost a nyní upřeme pohled do budoucnosti. Jak vnímáte naši krajinu v kontextu 

Evropské unie a globalizovaného světa?  

DK: Odpovědí na globalizaci je integrace. Malá země neobstojí vůči zájmům globálních společností, 

pokud se nedokáže spojit s jinými zeměmi k efektivní obraně svých národních zájmů. To je ale jen 

pragmatické hledisko. Politická integrace může být stabilní, pokud nalezne duchovní základ. Takový 

základ představuje evropská kulturní tradice, která uchovala hodnoty, jejichž rozvinutím vznikly 

svobodné společnosti. Liberální demokracie není dílem ideologie liberalismu, jak se někteří mylně 

domnívají. Liberalismus jejímu vzniku přispěl nejvíce tím, co nevymyslel, ale zprostředkoval z tradice. 

Například vláda zákona, myšlenka, že politická moc má být podřízena zákonu, je dědictvím antického 

Řecka. Teoretickou podobu ji dali Platon a Aristoteles. Myšlenka důstojnosti každého člověka, z níž se 

zrodila idea lidských práv, je dědictvím židovsko-křesťanské tradice, podle níž je každý člověk 

obrazem Boha. Náš právní řád vyrostl z principů římského práva. Je iluzí romantismu, že základem 

našeho života je etnický národ a že jedině ten tvoří základ státu. Je to přesně naopak: etnické národy 

jsou odnože společného evropského kulturního národa. Předpokladem evropské integrace je tedy 

obnova těch evropských hodnot, které vytvořily svobodnou společnost a liberální demokracii. Cílem 

této integrace není žádný „superstrát“ potlačující svobodu, ale evropská federace, která ponechá 

národním státům takovou míru samostatnosti, aby mohly uskutečňovat své národní zájmy. Zároveň 

ale bude natolik sjednocena, aby byla schopna společně jednat v globalizovaném světě a řešit jeho 

problémy.   

MS: Děkuji Vám za milé vzpomínání.  

                                       

 

Dialog o transformaci s Mikulášem Kroupou5,6: 

MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Jaká jste měl očekávání? Byl jste mladý student … 

MK: Pamatuji si ho ve zvláštních útržcích. Celé období pádu režimu mi začíná v létě na Cholíně 

v našem domečku u stolu. Na okně stával starý gramofon, kde jsme do nekonečna ohrávali písničky 

ze Semaforu, a vedle něj bylo staré rádio. Táta a všichni dospělí sedí u stolu, naklánějí hlavy 

k šumícímu rádiu a poslouchají zprávy Svobodné Evropy nebo Londýna o studentských 

demonstracích. Vybavuje se mi pocit, že se děje něco strašně důležitého. Ta vážnost, napětí, úžas a 

nadšení ve mně dodnes vyvolává mrazení. Pak si pamatuji na to, jak se lidé k sobě chovali. Stáli jsme s 

                                                           
5
 Mikuláš Kroupa *1975, český novinář, ředitel společnosti Post Bellum, vedoucí projektu Paměti národa, 

působil v českém vysílání BBC World Service, od roku 2006 pracuje jako redaktor Českého rozhlasu Radio 
Česko.      
6
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 7. dubnu 2011 v odpoledních hodinách v prostorách knihovny Filosofického 

ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1.  
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bratry, a to už bylo po 17. Listopadu, večer někde na zastávce na Staroměstské a čekali na tramvaj. 

Na semaforu vedle ostrůvku zastavil nějaký student ve staré škodovce, stáhnul okénko a povídá: 

„Kluci, naskočte, já vás svezu.“ Chodili jsme snad na všechny demonstrace; když se tam cokoliv stalo - 

auto potřebovalo projet, někdo se potřeboval dostat dopředu, tisícové davy se ochotně 

rozestupovaly, všichni byli nesmírně ochotní. To vzepjetí ducha bylo ohromné. Prožíval jsem to 

všechno naplno, ale plány jsem neměl žádné. Prostě jsem se z toho všeho těšil. Věděl jsem, že 

zažívám to nejsprávnější a nejúžasnější v mém dosavadním životě…          

MS: S odporem k minulému režimu jste se setkával jako mladý hoch. Vyrůstal jste v rodině disidenta.  

MK: Jistě, můj otec patří k té části disentu, jenž by se dal označit za politický a kulturní. Podílel se na 

bytových seminářích, podepsal Chartu, což znamená, že se veřejně postavil režimu. Třebaže Charta 

77 nebyla politická v tom pravém, programovém smyslu, ale byl to veřejný akt proti politické totalitní 

garnituře, ke kterému se mohl každý připojit. Jako malý kluk jsem tomu moc nerozuměl, vnímal jsem, 

že otec je v nějakém konfliktu s tím vším za našimi dveřmi, co představovala škola, televize, policajti, 

úřady. Jako malý jsem to nedokázal popsat. Když padla železná opona, tak mi bylo patnáct let.  

MS: Začal jste navštěvovat střední školu.  

MK: Ano, ale to už bylo po 17. listopadu 1989. Ještě se zmíním o období před revolucí. Chodily k nám 

celé zástupy lidí, známých, příbuzných, kamarádů, tátových studentů. V naší rodině byla zavedena 

určitá pravidla, týkající se například toho, komu jsme mohli otevírat. Museli jsme toho člověka od 

pohledu znát; cizím šel otevřít někdo z dospělých. V rodině se před dětmi o určitých věcech 

nemluvilo: o disidentech, Chartě. To jsou výrazy, které vlastně znám až po revoluci. Na jednom 

podnikovém táboře jsme jako bráchové tvrdili, že táta je „artista“. Samozřejmě jsem ta slova zaslechl, 

ale nevěděl jsem, co znamenají. Teprve zpětně jsem si třeba uvědomil, že návštěvy u nás, byly ony 

bytové semináře. Pochopitelně bych dokázal celou řadu bytových seminářů popsat z pohledu dítěte. 

Režim jako takový jsem nevnímal jako vyloženě nepřátelský. Hlavně proto, že nás rodiče do jisté míry 

před ním chránili. Občas jsem si všiml, že otec nosil v ponožce kartáček na zuby a nějaké peníze. Sem 

tam jsem zaznamenal, že doma nebyl, jelikož byl několik dnů na výslechu. Takové osobní protirežimní 

vzedmutí jsem prožil s bratry a tátou v roce 1988 na povolené demonstraci na Škroupově náměstí. 

Vykřikoval jsem hesla, držel plakát s nápisem „Svobodu politickým vězňům“.  

MS: Ano, ke dni lidských práv v prosinci 1988.  

MK: Toho jsem se zúčastnil. Tam jsem si poprvé uvědomil, jak je tato společnost rozdělena. Na jedné 

straně stojí lidé loajální vůči všemu, ale také jsou zde lidé, kteří proti tomu jdou, touží po svobodném 

projevu, jako táta, a jsou s ním vlastně v jedné velké partě - nejsme sami.  

MS: Jak jste vnímal fakt, že většina lidí dokázala v režimu existovat, dokázali se „ohnout“, a to za 

cenu, která byla nedůstojná člověku.  

MK: Jako dítě jsem toto přímo nevnímal. Při společenských změnách to bylo velmi citelné, když se 

pedagogové začali projevovat jako třeba věřící křesťané. Pamatuji si, jak předtím ponižovali každého 

ve třídě, kdo chodil do kostela. Vybavuji si, jak ze zástupkyně ředitelky byla najednou vehementní 

obdivovatelka Václava Havla. Pochopil jsem, jak moc je to divná hra. Pamatuji si, jak jsem jezdil za 

bolševika na tábory. Byly to tábory Albatrosu. Byla to milá společnost. Bratr, dodnes se hádáme, jestli 

to byl on nebo já, který vedoucím řekl, že náš táta je artista. Vedoucí se moc nesmáli a říkali, 
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abychom o tom nemluvili. To jsme jako děti nechápali - proč se nevytahovat tátou, který je artista?  

My jsme si fakt mysleli, že táta umí třeba žonglovat.  

MS: Jisté žonglování tam bylo v tom ohledu, že tito lidé museli být velice pečliví, aby si dávali pozor, 

s kým hovořit a s kým ne. Lze uvažovat, že co se týče svědomí, byli čistí.  

MK: Tito lidé měli obrovskou výhodu. Disidentské hnutí bylo sice roztříštěné, ale lze říci, že 

disidentem byl každý, kdo veřejně projevil nesouhlas s režimem. V rámci opozičního hnutí se 

vytvářely velmi blízké skupiny lidí, které se semkly, navštěvovaly, spolu jezdily na výlety, spolu 

navštěvovaly mše, spolu se modlily. Jsme věřící katolická rodina, a proto jsme se s celou řadou 

blízkých přátel mého otce setkávali u pátera Jiřího Reinsberga u svaté Matky před Týnem.  

MS: V centru Prahy.  

MK: Vlastně u Reinsberga se dělo něco vzácného. Myslím si, že tento kněz vytvořil obrovsky zajímavý 

prostor svobody, byť on sám chartistou nebyl, do žádného prudkého střetu se s režimem nepustil, ale 

přitom sehrál pro celou jednu generaci zásadní roli jak v životě duchovním, při nalézání vnitřní 

svobody, tak v protestu proti režimu …  

… Vnitřní svoboda …  

MS: Vidíte, užil jste výraz „vnitřní svoboda“. Lidé, i když žili v totalitním režimu, nemohli cestovat, 

museli se podvolovat režimem pořádaným akcím, přesto mohli být jako lidé vnitřně svobodní. 

MK: S tím se setkávám hodně v současnosti, když se bavím s politickými vězni z padesátých let, 

disidenty, křesťanskými intelektuály, kteří stáli v opozici vůči komunistickému totalitnímu režimu. 

Všímám si jedné věci - že onen veřejně projevený protest, nesouhlas s režimem, lidem přinášel 

prostor svobody, byť se stali objekty sledování Státní bezpečnosti a museli tudíž projevovat patřičnou 

odvahu. Osobně se cítili být svobodní. Také to byly bytové filozofické semináře, které otec pořádal či 

byl jejich součástí. Nejznámější byla Kampademie. Na nich se lidé učili svobodně myslet, vytvářet 

svobodné názory a postoje, byť samotný režim se tyto aktivity snažil izolovat. Nepodařilo se mu to.  

MS: Zde by mělo být řečeno: žije-li člověk ve svobodě, může být přesto vnitřně strnulý a nevědět, jak 

naložit se svým vlastním životem. Lidé, kteří žili v nesvobodě, museli hledat nové způsoby, jak se se 

stávajícím světem vypořádat, jelikož úděl člověka - pokud má být člověkem - je vlastně existence ve 

svobodě. Dnes v ní žijeme více jak dvacet let, člověk může dělat cokoliv, ovšem nemusí se cítit 

svobodný.  Z výpovědí disidentů můžeme vyčíst, že právě oni byli skutečně svobodní, třebaže byli i 

zavíráni.  

MK: Řekl bych, že člověk měl v době normalizace na výběr pouze dvě možnosti. Jedna možnost byla, 

že se stane loajálním občanem, který přistoupí na společenskou smlouvu, která zněla asi takto: 

„Dáme vám soukromý prostor svobody - na chalupách si můžete říkat, co chcete, ale budete 

loajálními občany této země, a nebudete vyvíjet aktivity proti vládnoucí komunistické třídě, a za to 

třeba pojedete do Jugoslávie k moři …“ Šlo o to, že kdo nechtěl přistoupit na tuto habaďúru, ať chtěl, 

či ne, dostal se do opozice …  

MS: … a do odporu vůči režimu.  

… Procesy …  



 
 

38 
 

MK: Ano, ale já to viděl z pozice dítěte … Kupodivu, chartisté byli vlastně něčím chráněni, přestože o 

ně Státní bezpečnost jevila zájem. Svět o nich věděl. A toho se komunisté v době normalizace báli. 

Nám posílala jedna německá katolická rodina pravidelně balíky s oblečením a cukrovinkami. Pro nás 

děti to byl svátek kvůli skvělé bublinkové čokoládě, kterou jsme dosud nikdy nejedli, pro rodiče to 

byla určitě obrovská duchovní podpora. Chartisté, třeba v Praze kolem Reinsberga, drželi spolu, drželi 

se navzájem, bránili se. Zdá se mi, že šlo čelit režimu právě jeho vlastními zbraněmi. To ovšem neplatí 

u disidentů na menších městech, vesnicích, kde mohli být naprosto izolováni. Tam mohly vládnout 

poměry podobající se padesátým letům a také tomu tak někde bylo.  

MS: Nezapomínejme, že to, co se stalo s Václavem Havlem, bylo referováno v zahraničních 

rozhlasech.  

MK: Ano, měl jsem možnost hovořit s několika důstojníky tajné policie a všichni se shodují na tom, že 

pokud se jim člověk vzepřel a řekl, že nebude vypovídat, tak to byl pro ně konec. Pochopitelně se 

využívaly kompromitující materiály; pokud člověk žil tak, aby takové materiály vzniknout nemohly, 

tak Státní bezpečnost poté hledala jiné, třeba i násilné prostředky. To se týkalo případu Asanace. I tak 

byly do jisté míry před sebevědomými a svobodnými lidmi bezmocní. Doba sedmdesátých, 

osmdesátých se nedá srovnat s padesátými lety, s drastickou, bezprecedentní totalitní mocí, která 

usilovala o lidské životy. V sedmdesátých letech si komunisté hráli na to, že budují zákonný režim a 

postupují podle zákona, třebaže se velmi často uchylovali k násilí všeho druhu, hlavně k vydírání. 

Všudypřítomnost, a zdánlivě dokonalá síť konfidentů byla děsivá. Jeden estébák třeba tátovi nabídl 

do kávy cukr a dodal: jo, vy sladíte třemi kostkami. Což byla pravda, která měla na tátu udělat dojem, 

že prostě vědí všechno. Pokud vím, tak tátu nemlátili. Sem tam jej vzali, odvezli několik desítek 

kilometrů a musel jít zpátky pěšky. Tím se mu snažili znemožnit účast na nějaké pietní akci, bytovém 

semináři. Tátu nezavřeli, za což jim vlastně musím být vděčný. Měl jsem díky tomu krásné dětství, 

měli jsme kolem sebe obrovský prostor svobody, partu disidentů, přátel, kteří se vídali, jezdili 

k ohňům, kde se zpívaly křesťanské písně či se pozval nějaký písničkář. Vybavuji si jeden zážitek. 

Zpětně, když jsem se snažil pochopit, tak to ukazuje na jistou bizarnost té doby. Bylo to na Kokotině, 

tuším, v roce 1988 u Dobalů. Pro nás to byli blízcí lidé, zvláště v období komunistického režimu. 

MS: Jak takové setkání probíhalo?  

MK: Sedělo se kolem ohně a zpíval tam Jimmy Čert. Po revoluci se ukázalo, sám se k tomu několikrát 

vyjádřil, že se Státní bezpečností spolupracoval. Disidenti s ním zpívali píseň: „Příslušníci přijeli, 

obušky však neměli.“ Po skončení takových večerů se písničkář nejspíš sebral a odjel na stanici Státní 

bezpečnosti. Svému řídícímu důstojníkovi vše nahlásil. Co s tím však dále? Státní bezpečnost věděla, 

že tito lidé nesouhlasí s režimem, a proto se scházejí. Hledala paragrafy, jak by je mohla vyděsit, a 

proto táta velmi pečlivě dbal v zaměstnání, což bylo v kotelnách, v nemocnicích, aby se nestalo něco, 

co by mohl režim zneužít proti němu. Na základě tohoto si všechny příkazy nechával podepisovat. 

Z pohledu dítěte to byl ale nádherný svět, protože kolem vás byli neustále skvělí a stateční lidé. Také 

rodina se snažila za každou cenu vytvořit svobodné prostředí. Pamatuji si, že jako děti jsme na tom 

byli strašně špatně s penězi.    

MS: To proto, že jste byla mnohočlenná rodina, …  

MK: … nicméně, i tak otec nebyl dobře placený. Měl taková povolání, kde jej různě šikanovali, chtěli 

na něj třeba shodit, že poškodil velmi drahý kotel. Nakonec se ubránil díky tomu, že na všechno měl 
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doklady. Za ten kotel, za který prokazatelně nemohl, mohl klidně jít do vězení, což se mnoha 

disidentům stalo. Trestali je nikoliv za politické postoje, ale za trestné činy, třeba za poškozování 

socialistického majetku. V tomto jsem rozuměl Havlově amnestii po sametové revoluci. Ve vězení 

v roce 1989 seděli lidé velmi často za trestné činy, ne za politické. 

MS: Je dobré zmínit, že mezi signatáři Charty 77 panovala solidarita. Lidem, kteří měli málo, bylo 

pomoženo.  

MK: Nám pravidelně chodily balíky z Německa. Byla tam křesťanská rodina, která si vybrala naši 

disidentskou rodinu. Jako pomoc nám posílali balíky. Pro nás to bylo něco fantastického. To proto, že 

jednou za měsíc přišel balík plný západních čokolád či jiných pochutin, které zde jednoduše nebyly. 

Chodili jsme do školy a ostatní to viděli. Pochopitelně to doma vykládali. Dnes si představuji, co si asi 

ti lidé loajální režimu říkali. Disidenti byli financovaní mrzkým kapitalistickým penízem, což je v našem 

případě totální blbost. Tomu se dodnes směju.  

MS: Nesmíme zapomínat, že to bylo něco za něco.  

MK: Balíky byly pochopitelně malé. To nás neuživilo. To byla drobounká věc. Spíše se mi vybavují 

situace, kdy oblézáme všechny skříně, kabáty, kalhoty, štracháme po kapsách, hledáme desetníky, 

pětníky. Rodiče, aby vyžili, si také museli půjčovat peníze od blízkých přátel.  

MS: Kdybyste měl na závěr této části říci obecný pohled na komunistický režim, jaká slova byste volil? 

MK: Zločinný, krutý, lživý. Odporná ideologie, která sloužila jen jako prostředek k moci, k šikaně svých 

vlastních obyvatel. Doba, kdy bylo mnohem zřetelnější, kdo je hajzl a kdo slušný člověk. Byla to doba 

výzvy, na kterou musel každý odpovědět. Žádná cesta neúčasti možná nebyla. Buď jste byl v soukolí, 

nebo jste se vymkl a stal jste se občanem nižší kategorie. Byla to ale i doba krásných lidských vztahů, 

obětavosti a přátelství, ale i zrady, pádů a odpuštění.     

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

liberální demokracie? 

MK: Ano. Ale neužil bych tato slova. Bylo to vítězství svobody, lásky a pravdy nad lží a nenávistí. Vše 

ostatní – ekonomické a politické – je vlastně z tohoto horizontu nepodstatné. Nastartování 

ekonomiky a změna politického systému jsou projevy svobody. Dnes mám pocit, že sice prožíváme 

onu vnější svobodu, ale vnitřní svobodu lidé nepěstují, obětují ji za pofiderní výhody. Myslím, že ze 

sametové revoluce plyne jedno veliké poučení - že ona vnější svoboda jako jakási externalita se dá 

nastolit vlastně snadno revolucí - ovšem i nenásilně, mnohem obtížněji je však možno nastolit a plně 

prožívat svobodu vnitřní, individuální, přinášející opravdové pocity štěstí a plného života. Když se 

mluví ve společnosti o „blbé“ náladě, myslím, že se mluví právě o tomto nedostatku osobní svobody. 

Ta je ale podřízená vlastním nárokům, většinou na materiální potřeby: chci tamto a tohle, ale nemám 

na to peníze a jiný ano. Závist svazuje, bere svobodu. Pro zabezpečení materiálních potřeb a získání 

moci jsou lidé schopni provést hrozné věci - kradou, uplácí, lžou, podráží lidi kolem sebe, a to je 

v přímém rozporu s osobní vnitřní svobodou, která volá po pravdivosti, čestnosti, charakterním 

postoji.                 

… Proměna …  
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MS: Posuňme se dále. Působíte v médiích. Jak hodnotíte stav té doby, kdy se společnost postupem 

času začala proměňovat. Touha lidí po svobodě se stala skutečností. Již jsme se zastavili u svobody 

vnitřní a svobody vnější. Člověk, jenž zakouší vnější svobodu, může být zotročen z důvodu neexistence 

svobody vnitřní.  

 MK: Revoluci si pamatuji jako fantastické období, které pohltilo mého otce, dostal se do politiky. 

Tehdy jsme jej skoro neviděli. Neustále byl na nějakých jednáních, mítincích. Občanská demokratická 

aliance – ODA byla zakládána ještě před rokem 1989, před Občanským fórem. Mimochodem, stalo se 

to u nás doma. Následně se věci disidentské přemístily do míst, kde táta trávil mnoho a mnoho 

hodin. Vybavuji si, že najednou nebyl tolik k dispozici. Také jsem si jako dítě uvědomoval, že svoboda 

přináší více konfliktů. Lidé v mém okruhu se více hádali. Pamatuji si na vzrušené debaty mých 

blízkých. Měl jsem takový dojem, že svoboda sebou přináší hašteření. Jako dítě jsem nesledoval 

hospodářství. To mě nezajímalo. Zaznamenal jsem později názory, že za pád želené opony a konec 

komunismu v Československu může stav československé ekonomiky. Toto razili myslím lidé jako 

Tomáš Ježek, Václav Klaus, Vladimír Dlouhý. Systém se pochopitelně zhroutil nejen z toho důvodu. 

Ale hlavně proto, že se našli odvážní lidé, kteří toužili po svobodě. Podle mě většina, která pak režim 

dekonstruovala, chtěla svobodu ve všech svých konáních, bez cenzury. Že by lidé tenkrát 

demonstrovali za to, aby mohli svobodně podnikat a vydělávat, tak to asi také, ale mnohem 

důležitější byl osobní postoj a přesvědčení, že jsem lidská bytost, která má práva a která touží po 

pravdě. Už nechci žít v té všudypřítomné lži. Totalitní režim zbourali lidé, ne jakési ekonomické 

procesy.  

MS: Vnímal jste přílišnou dominanci názorů ekonomů …  

MK: Dotýkalo se mě, že někteří hovoří o tom, že disidenti spíše brzdili pád komunistického režimu. 

Tvrdili, že by to možná šlo dříve, kdyby zde žádní disidenti nebyli. Role disentu byla snižována, opět si 

vybavuji Klausovy výstupy. To je z dnešního pohledu směšné, a spíše to byla snaha očistit si svědomí. 

Hlásali to lidé typu domovních důvěrníků, pokladníků JZD, kteří se po revoluci prohlásili za ekonomy. 

Chtěli zveličit své postavení a význam. Měl jsem dojem, že disidenti, které by to mělo urážet, a měli 

by se bránit, spíše těmto lidem naslouchali, byli odkázáni při transformaci na lidi typu pana Dlouhého, 

Klause, jelikož byli - a to se musí přiznat - ekonomicky nevzdělaní a důvěřiví. Také razili představu, že 

nyní musí do popředí jacísi profesionálové. Takže každý, kdo se jen trochu tvářil jako profesionální 

ekonom, měl najednou šanci ze dne na den získat moc a peníze. Chytří lidé, a znal jsem je především 

z filozofického disentu, se měli řídit svým přesvědčením a ne tolik podléhat takovým lidem.    

MS: Pouze bych doplnil skutečnost, že jak Vladimír Dlouhý, tak Tomáš Ježek byli součástí Občanské 

demokratické aliance. To znamená, že stáli po boku i vašemu otci.  

MK: Jistě. Nedávno jsem potkal pana Dlouhého. Říkal jsem mu, že táta na něj vzpomíná v dobrém. 

Dlouhý se na mě podíval tak udiveným a překvapeným způsobem, vyloženě zaskočeně a pak řekl, že 

si mého táty nesmírně váží a že je to jeden z největších politiků, které kdy potkal. Co se mezi nimi 

stalo, nevím. Pamatuji si, že jsem se jednou ptal svého otce, někdy na začátku devadesátých let, jak 

se vlastně privatizace realizuje. Co to vlastně přesně je. Nechci to však bagatelizovat tímto 

zjednodušením. To proto, že jsme se bavili o tom s otcem mnohokrát. Táta mi tenkrát řekl: „Když za 

námi přijde člověk, je rozumný či je někým doporučen, tak mu připadne zdevastovaný státní podnik.“ 

Pro mě to bylo, jako že může přijít kdokoli, sehrát hru a všichni mu hned uvěří a je z něho …  
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MS: … podnikatel, milionář … 

MK: … továrník. Najednou ze dne na den. Pro mě to bylo cosi divokého. Říkal jsem si: nás, mladší 

generace, se toto dělení majetku netýká. Jakým právem nemohu jít a stát se továrníkem, určitě bych 

to také zvládnul. Věděl jsem, že je to obrovské riziko. Otec mi vysvětloval, že to jinak nejde, jelikož je 

to nutné udělat rychle. Je ovšem pravda, že to byl úžasný proces: z veřejného, státního, udělat tak 

rychle soukromé - tedy majetek, ke kterému nemá nikdo odpovědnost, převést na člověka, který na 

sebe bere její tíhu. S ohledem, jak to v mnohých případech dopadlo, vidíme, že té odpovědnosti bylo 

opravdu málo a mnohým šlo o to, jen rychle přijít k majetku a veškeré odpovědnosti se zbavit. To je 

ale trestný čin, který ovšem tady nikdo netrestá. Za privatizační skandály podle mne mohou hlavně 

soudci, mezi kterými, a počet vás šokuje, najdete dodnes lidi z bývalého režimu, respektive lidi 

kompromisů a úplatků. Tito lidé v každém čase hledali své výhody, bez ohledu na spravedlnost.      

MS: Známé jsou teze, že nějak se začít musí …  

MK: Nechci onen proces nějak obšírně hodnotit. Privatizace byla podstatná, ale přilákala až příliš 

mnoho podvodníků a lidí, kteří prostě chtěli jen vydělat rychle obrovské peníze. Neměli žádnou 

odpovědnost.     

MS: Ač laik jste poukázal na velice důležitou skutečnost, že lidé, kteří vypadali dobře, uměli napsat 

slohového cvičení v podobě projektu, uspěli. Problém části ekonomické transformace je, že mnozí 

získávali privatizované podniky na úvěr. Podnikatelé byli bez kapitálu, zadlužili se u státních bank a 

předpokládalo se, že postupem času onu sumu, kterou si půjčili, navrátí. Když to nesplatili, tak to 

dopadlo tak, že lidé skutečně podnik „dostali“. Toto je zjednodušený výklad privatizačního procesu.     

MK: Ano, je to zjednodušené podání. Přišlo mi podivné, že mnozí rádoby ekonomové nesouhlasili 

s restitucemi. Jako už zmíněný Klaus. To mělo být varováním. Považoval jsem to za mnohem 

spravedlivější a zásadní krok pro napravení křivd. Vyrovnání se. Moc dlouho se čekalo. Žili jsme na 

Cholíně, kde celá naše velká rodina měla velký statek, jenž byl za komunistů okupován soudruhy, 

nejčastěji z východního Německa. Dům byl před restitucí totálně vyrabován a zničen. Nikdo se 

nenašel, kdo by za zruinování majetku zaplatil; stačilo, aby se někdo omluvil za krádež a ukradené 

věci navrátil. Ve skutečnosti právě tento zásadní proces někteří ekonomové shazovali, bránili mu. Tím 

se dopouštěli vlastně vzkazu veřejnosti, že navrácení majetku je špatné a neprávoplatné, vysílali 

signál k tomu ničení, rabování, účelovému soudnímu zdržování. Odpovídalo to době. Z tohoto 

majetku totiž nic neměli, nedal se z něho vytlouci politický kapitál v podobě zajišťování oddaných 

loajálních podnikatelů, kteří se revanšovali jinak, což bohužel privatizace umožňovala. Restituce je 

proces opírající se o lidská práva. Privatizace se opírala o zákony, jejichž naplnění ale nikdo novým 

majitelům nezaručil. To byl ohromný prostor pro korupci a lidi, kteří v tom - jak by se řeklo, uměli 

chodit už za bývalého režimu, ti toho využili. To ovšem neznamená, že si nevážím podnikatelů - právě 

naopak. Obdivuji ty, kteří se pustili s odvahou a nasazením do poctivého byznysu.        

MS: Požadavek také byl, že by se rychlé kroky, které byly odstartovány v roce 1991, neměly brzdit. 

Jinými slovy - zde se upřednostnila rychlost před důkladným provedením. Díky tomu je zde mnoho 

kritiků a námitek vůči tomu, jak vše bylo provedeno. To proto, že problémy současnosti vyvěrají 

v minulosti. Například dohadování se o volbě přesného historického termínu, data, od kterého se 

budou odvíjet restituce - a s tím související otázka, co vše se bude vracet. Zde se dostáváme k tomu, 
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na co jste poukázal, že lidé v politice začali vést více sporů. Nebyla snaha nalézat konsensy, jednotící 

stanoviska.  

… Dialog a politika …  

MK: Mně nevadilo, že se debatovalo, sledoval jsem diskuse v médiích. Vadilo mi, že diskuse jdou do 

osobních rovin, že se přetrhávají dosavadní pouta. Disidentská společnost, kterou jsem viděl kolem 

otce, kam patřil Pavel Bratinka, Tomáš Halík, Zdeněk Neubauer, Jiří Skalický, Viktor Dobal, Kučerovi, 

Bendovi a jiní, prožívala svět podle Tolkiena, byli to hobiti. Hobit a Pán prstenů byla naše 

nejoblíbenější rodinná knížka. Hobiti mají zvláštní vlastnosti: neradi cestují, mají rádi své místo, kde 

žijí, dobré jídlo a pití, milují slavnosti. Tento nárůdek objevil mocný čaroděj Gandalf a spatřil v nich 

sílu, kterou postrádali ostatní národy a bytosti z celé Středozemě. Byla to jejich laskavost. Jak Gandalf 

překvapenému Sarumanovi vysvětloval, právě oni jediní mohou přemoci temnotu. Neplatí na ně moc 

prstenu. Hobiti netouží po moci. Kdyby se kdokoliv jiný zmocnil prstenu, chtěl by ho použít, oni jediní, 

díky všem svým vlastnostem, by dokázali prsten zničit. Po sametové revoluci se najednou hobiti po té 

vyhrané bitvě hádali o ideje a vstoupili jim do světa lidé, kteří s tímto laskavým, možná naivním 

tolkienovským světem, neměli nic společného. Využili těchto ideových šarvátek. Jsou to často lidé, 

kteří si nesou z minulosti něco, co je morálně zdevastované a co nutně touží a potřebuje moc. Mnozí 

komunisté se báli, aby neviseli na kandelábrech jako třeba v Maďarsku v roce 1956. Když viděli, že to 

tak nebude, zařídili si to, na co byli zvyklí, a to způsoby, které znali.     

MS: Také to může být díky tomu, že lidé, kteří se podíleli na převratu, byli idealisty. Poté, jak dochází 

k lámání chleba, do popředí začnou vystupovat osobní zájmy. Je zřejmé, že společnost, v níž žijeme, je 

výslednicí střetu různých zájmů. Vím, je to cosi jiného než ideální svět, jejž si můžeme nakreslit na 

papír - cosi jiného je realita. Každý člověk je nositelem zájmů, každý vidí svět jinak. Podoba našeho 

světa je výsledkem jejich střetávání, která činí tento svět horší, či lepší. Bohužel žijeme ve světě, jenž je 

nedokonalý, nicméně jediný z možných světů.  

MK: Toto nezpochybňuji. Je to jasné a srozumitelné. V tomto ohledu souhlasím s Tomášem Halíkem, 

že dochází k tomu, co bych nazval ztrátou hodnot - proto bylo skvělé přijít s Desaterem duchovní 

obrody.  Za bolševika se mnoho lidí křivilo v tom, že přistoupili na onu společenskou smlouvu a nesou 

si jí do dnešních dnů. Nejde jim o to zajistit se pouze penězi, ale vytvořit si díky oněm penězům, 

k nimž se dostanou jakýmkoliv způsobem, prostor, v němž si budou hrát na svobodného a čestného 

člověka. To ovšem se skutečnou svobodou má pramálo společného.  

MS: To je však iluzí.    

MK: Například u otce, u Pavla Bratinky a jiných jsem si jist, že by nikdy nevzali úplatek a ani by nikdy 

úplatek nedali. Mají představu, že politika je veřejná služba, prostor pro střet idejí. Politik musí mít 

program, jeho konání musí mít zřetelný politický obsah, který hájí a reprezentuje ho. Člověk nemá jít 

do politiky vydělat peníze. Řekl bych, že stále prožíváme jakési pozůstatky z doby normalizace. Podle 

některých byla normalizace v tomto nebezpečnější než padesátá léta.  

MS: Lidé, kteří to prezentují, jsou nástupci představitelů z dob normalizace. Lze soudit, že takto asi 

není nahlížena politika na Západě. Představitelé, jakým byl i váš otec, měli s větší razancí usilovat o to, 

abychom se postupnými kroky stali součástí západního demokratického světa, jenž je založen na 

demokratickém spravování věcí veřejných a na kapitalismu v oblasti hospodářské. Je pravdou, že lidé, 
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které postupem času politika začala přitahovat, měli většinou prospěchářské zájmy. Jednoduše byli 

sobečtí. Podvolovali se straně, která je do politiky nominovala, a ohled na celek se vytratil.  V 

hospodářské sféře se uplatnili ti, kteří byli napojeni na struktury minulé doby. Pořád se mi objevuje 

otázka, zdali je možné, aby lidé, kteří zde žili, se rychle proměnili a pomyslně odstřihli od minulosti. 

Toto je asi příliš idealistický pohled: bez pojmenování a katarze to možné není.   

… Potřebnost politiky …  

MK: Ano. Můj pohled není zcela idealistický. Pouze se snažím postihnout to, co vnímám v dnešní 

době jako následek. Do jisté míry svému otci vyčítám, že v té politice nezůstal a nedokázal být 

praktičtější, dostatečně zdatný k tomu, aby své představy dokázal veřejnosti věrohodně vysvětlit. 

Politika vyžaduje určitý druh populismu. Tím myslím - srozumitelně pro širokou voličskou základnu 

formulovat ideje, což právě otec dokonce docela umí. Nikdy se nesnížil k vulgárnímu populismu, který 

zastávali třeba sociální demokraté a představitelé Občanské demokratické strany.     

MS: Ano, a proto ODA jako politický projekt je již minulostí. Váš otec působil jako senátor a později 

jako neúspěšný kandidát do Evropského parlamentu. Můžeme říci, že ODA jako mnohá ze stran byla 

vytlačena z politického kolbiště.  

MK: Nutno říci, že ODA udělala několik chyb, které ji zásadním způsobem zasáhly. Volební preference 

strany byly vždy mezi pěti a devíti procenty. Hrála …  

MS: … vyvažovací roli …  

MK: To si úplně nemyslím, že to bylo nebo mělo být jejím posláním. V současnosti její roli převzala 

TOP 09, která zasáhla větší část voličů, vznikla ve správné chvíli. Myslím si, že spousta voličů a 

sympatizantů ODA dnes volí stranu TOP 09, a to nejen kvůli Karlu Schwarzenbergovi. Domnívám se, 

že přesně zaujímá místo, které měla ODA. Její chyba byla, že nedokázala dostatečně vysvětlit svoje 

financování. Otec mi to mnohokrát vysvětloval. Z mého pohledu to byla nešikovnost, že to její 

představitelé nedokázali vysvětlit. Sponzoring, respektive dárcovství byl jeden z nejběžnějších, a 

dodnes je, způsobů financování politických stran. Oni si neuvědomili, že se od někoho sponzorské 

dary nepřijímají, že je nutné dárce mnohem důkladněji prověřovat. ODA se mimochodem jako jediná 

strana zavázala peníze, u kterých nedokázala vysvětlit od koho jsou, vrátit, respektive přijala dluh, 

který dlouho splácela. Financování politických stran do dnešních dnů nebylo vyřešeno.  

MS: Dobrá, není dobré diskutovat nad šedými stíny. Přece bych na konci debaty o politice položil 

obecnou otázku: jak smýšlíte o významu politiky, jaký je její cíl - byť tato otázka měla být na počátku. 

Zmínil jste, že politika je veřejnou službou.    

MK: A na tom trvám. Je, tedy mělo by se říci - měla by být laskavou službou se vším všudy. Službou, 

která spravuje věci veřejné, zavázanou slibem věrnosti k demokracii, úcty k lidským právům, 

respektem k ústavě, zákonům a občanům země a občanské společnosti, a doprovozena i závazným 

slibem k hospodárnému zacházení s veřejnými zdroji, tedy k rozpočtu. Odpovědnost vyplývající z této 

služby se musí stát nejvýše společensky respektovaným institutem, politik musí požívat všeobecné 

uznání, protože zastupuje určitou část naší společnosti. Politika má být výzvou pro lidi, kteří něco 

dokázali, jsou vzdělaní a své zkušenosti jsou ochotni sdílet ve prospěch celé společnosti. Dnes 

politika, ať už vysoká parlamentní, nebo komunální, láká lidi toužící po moci či penězích. Pakliže tyto 

pokleslé motivy převažují, pak se přirozeně potlačuje podstata: vedení odborné a politické oponentní 
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diskuze. Pokud chybí tato ochota, pak na prvním místě přestávají fungovat třeba rady 

veřejnoprávních institucí. Místa se v těchto radách doplňují podle politického klíče, nikoliv podle 

návrhů fungující občanské společnosti.  

MS: Pokročme dále. Jak uvažujete o demokratickém uspořádání? To je konstitutivním prvkem 

polistopadové éry.  

MK: Nejsem si jistý, jak to přesně myslíte. Demokracie funguje jen tehdy, pakliže tuto společenskou 

hru chtějí občané hrát a rozumí, proč ji hrát. Ve chvíli, kdy přestanou mít pocit, že funguje, přichází 

jiná forma, a to více či méně totalitní. To nejodpudivější proti smyslu demokracie byla opoziční 

smlouva mezi ČSSD a ODS, která vyslala vzkaz všem voličům: je jedno koho volíte, je jedno, co říkáme 

a co slibujeme. „Oposmlouva“ byla blíž k autokracii než demokracii.     

MS: Co dle vás znamenalo budování demokracie v kontextu čtyřicetileté zátěže totality? Měli jsme na 

co navazovat?  

MK: To je právě to. Nebylo na co navázat, pakliže jsme chtěli moderní demokracii západního střihu. 

Těžko se dalo navazovat na sebevědomého a odpovědného voliče, ten tu prostě nebyl. Vždy tu byl 

velmi silný protestní volič, a kdo jediný ve vládě ještě nebyl? Anebo volič skočí tak říkajíc na špek 

kdejakému populistovi, kterému o službu veřejnosti vesměs nejde. Model politická strana jako 

obchodní firma, to byl převratný nápad. Když jsem přemýšlel, proč má Klaus tak blízký vztah 

k Bártovi, napadlo mě, že mu prostě závidí a zároveň obdivuje. To co Bárta vybudoval s firemním 

marketingem – Věci veřejné, Klaus nikdy neměl a vždy po tom toužil. Myslím, že překvapivě 

nejúspěšněji a nejrychleji se navázalo na veksláky, hochštaplery, estébáckou mentalitu a velmi rychle 

tu začaly vznikat mafie provazující politiku a byznys, kde se korupci úžasně vede. Korupce je nemoc 

demokracie, protože útočí na to nejpodstatnější, a to na fakt, že jsme si všichni před zákonem rovni. 

Mám obavu, že lidé už nejsou politikou ani tak znechuceni, ale že je jim je to už všechno jedno. To je 

stav, který připomíná normalizaci. A to je vážně průšvih.       

MS: Kromě demokratického zřízení bylo nutné zvolit hospodářský systém. Jedním z možných je 

kapitalismus. ODA byla stranou, která jeho obnovu podporovala …  

MK: Slovo kapitalismus jsem od táty snad nikdy vyslovit neslyšel. Vždycky jsme se bavili o 

podnikavosti svobodného člověka, kterému stát nemá házet klacky pod nohy, ale naopak vytvořit co 

možná nejpřirozenější transparentní konkurenční prostředí. Pochopitelně, kde nelze skutečně 

konkurovat přirozeně, pak musí pravidla stát zpřísnit nebo nad trhem dohlížet. Jsem přesvědčen, že 

člověk, jednotlivec nebo společenství zainteresovaných lidí – majitelů, mají ke svému majetku jiný, 

lepší vztah než stát. Za komunismu se strašně kradlo a vlastně se to snad ani nedalo označit za 

krádež, když bolševik tvrdil: vše je lidu. Co je lidu, je všech, a co je všech je i moje, a když potřebuji, 

tak si to tedy jednoduše vezmu. Z praktických důvodů je lepší, aby mě u toho nikdo neviděl. Dokonce 

si myslím, že člověk, svobodný občan je sociálně citlivější než stát. Vadí mi, jak stát hýří sociálními 

dávkami, nerozlišuje. Nechci říct, že by neměl, ale mám na mysli třeba pěstounské rodiny, ty jsou 

určitě lepší než polostátní ústavy, umírat bych chtěl v církevním nebo soukromém hospicu, když už by 

to nešlo doma, rozhodně ne ve státní nemocnici.          

… Historie …  
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MS: Nyní bych otevřel novou oblast. Využil bych deset let trvajícího projektu Paměti národa - 

společnost Post Bellum. Rád bych hovořil o vašem pojetí historie. Jak o ní uvažujete? Byl to snad váš 

otec, kdo napsal, že poznávání historie je cestou ke svobodě. Daný projekt tuto tezi potvrzuje. 

MK: Post Bellum vzniklo před více než deseti lety jako nápad několika historiků a novinářů. Někdy na 

vojně, tuším na přelomu roků 2000/2001 jsem měl pocit, že z mnoha stran přicházejí podněty, které 

mě mají k něčemu vyhecovat. A tak to i bylo. Jako vojenský redaktor jsem připravoval jakýsi vojenský 

magazín pro Český rozhlas. Také jsem natáčel reportáže do zpravodajství. Poměrně často jsem byl 

vysílán editorem zpracovat téma týkající se různých historických výročí. Běhal jsem k pomníkům, kde 

se shromažďovali pamětníci. Vždy mi přišlo desetiminutové setkání s pamětníkem - víc času prostě 

reportér ve zpravodajství neměl - jako takový novinářský hyenismus. Co má onen starý člověk v pěti 

minutách o svém životě říci? Novináři se ptali provokativně, aby to šlo snadno zpracovat pro 

kratičkou reportáž. Padaly otázky: kolik jste zabil Němců, kolik máte za sebou sestřelů, kolik let jste si 

odseděl a podobně. To podstatné, co se v pěti minutách nedozvíte, jsem věděl, že mi uniká.     

MS: Nelíbila se vám ona povrchnost.  

MK: Jisté povrchnosti se člověk neubránil. Novinářská povrchnost nespočívala ve zpracování, ale 

spíše v tom, že jsem se nedozvěděl celý příběh. Pamětník měl čas jen na pár vět, které měly ilustrovat 

ono více či méně známé historické výročí. Tam nás napadlo, že by bylo dobré o víkendech či svém 

volném čase vzít nahrávací přístroje a začít pamětníky navštěvovat. Zajet třeba za Františkem 

Peřinou, Františkem Fajtlem, Pernickým, legendami z druhé světové války. Ale samozřejmě i za 

dalšími. Vzali jsme to systematicky, prostě jsme si řekli, že vyzpovídáme každého válečného veterána, 

pak každého, kdo přežil koncentrační tábory, politické vězně komunismu, disidenty, ale i agenty StB 

atd.  

MS: Jmenujete Peřinu, Fajtla, Pernického - nutno podotknout, že výše uvedení nejsou již mezi námi.  

MK: Těch podnětů k založení Post Bellum bylo ale více, opět tam figuruje můj táta, který nám 

vyprávěl příběhy už od dětství. Má k tomu neobyčejný vypravěčský talent. Jednou mě prosil, ať 

honem vezmu mikrofon a natočím vzpomínky Ludvíka Korcze, našeho souseda, který prožil řadu let 

v sovětském gulagu. Tento starý člověk, kterého jsem denně, jako dítě, potkával cestou do školy a ze 

školy, o své minulosti nikdy nehovořil. Jednou při obědě či večeři, při které byl přítomen můj otec, se 

to zlomilo. Táta se ho prostě zeptal: „Ludvíku, co jsi během té války vlastně zažil?“ Ludvík vyprávěl 

naprosto strhující příběh, kdy celá rodina žasla, hodně věcí neznala. Je dobré si uvědomit, že takoví 

lidé jako třeba pan Korcz mezi námi žijí. Dneska prožíváme svět hrozně rychle, poslouchat někoho 

jednu či dvě hodiny, no to je nevídané, a přitom je to tak odpradávna přirozené. Tak si lidé sdělovali 

zkušenosti, tím vytvářeli rodinou soudržnost a sounáležitost. Je výjimečné, když si vnuk sedne se 

svým dědečkem nebo babičkou a poslouchá jejich vyprávění. Možná to ale není chyba jen těch dětí a 

rodičů, možná dědečkové a babičky nechtějí vyprávět, protože se stydí za svůj život, nebo mají strach, 

že by rodinu zdržovali.   

… Důležitost času ... 

MS: Je důležité říci, že dříve lidé na sebe čas našli. Měli na sebe čas i lidé, kteří vytvořili demokratickou 

opozici během minulého režimu.  
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MK: Nejeden pamětník je zaskočen, když mu řekneme, že máme tolik času, kolik bude pro své 

vyprávění potřebovat a že přijedeme příště a zase příště, bude-li souhlasit. Disidentské rodiny 

vytvářeli velká společenství, měli jsme ohromnou partu dětí na Cholíně, na rodinném statku u Vltavy. 

Dneska máme e-maily, mobilní telefony, facebooky. Ale i to je přece skvělá věc. Jen se je naučit 

používat. Nejhloupější je, že lidé sedí pasivně u televize, dlouho a dlouho. Koukáme na filmy, které 

jsou vlastně náhražkou za ony skutečně prožité a pak vyprávěné, tradované příběhy. Televize uměle 

zprostředkovává příběhy a generační zkušenosti - ...       

MS: … nebo jsou to i jiná média.  

MK: Stále se jedná o zprostředkované příběhy. Když koukám na film, nejednou se chytám za hlavu, co 

je to za paskvil, pitomost. A přitom v Paměti národa jsou tak pozoruhodné osudy.   

MS: Zřejmě nejvíce osloví člověka takové příběhy, které jsou žité.  

MK: Ano. Žádný příběh není jednobarevný. V každém se skrývá něco krásného a něco temného. 

Každý vyprávěný příběh v Paměti národa je vlastně učebnicí dějepisu, psychologie, sociologie, a navíc 

se dozvíte, jak ten či onen člověk překonával mnohdy nesmírně těžké okamžiky v životě - opět se mi 

vybavuje ten jeden z prvních – Ludvík Korcz, a jak mi táta říká, aby jeho vyprávění natočil.     

MS: To byl jeden z velkých spouštěčů.  

MK: Jeden z vícero. Další z velkých spouštěčů byl dopis, který napsali váleční veteráni do Českého 

rozhlasu, v němž psali generálnímu řediteli, že jsou na tom zdravotně špatně, a mají strach, že už 

nedokážou sepsat své paměti, nemají dost sil.  Napadlo je, pokud by za nimi přišel nějaký redaktor a 

jejich vyprávění natočil, tak by po nich něco zůstalo. Měli strach, co po nich zůstane? Bude tu s námi 

aspoň jejich životní příběh? Budeme ctít podobné hodnoty, které ctili oni a za které bojovali? Každý 

člověk, bohatý nebo chudý, si jednou takovou otázku položí: k čemu ten život vlastně byl a co 

dobrého po mně zůstává? Pisatelé onoho dopisu si stěžovali, že vidí všude kolem nezájmem, …  

MS: … ignoranci, …  

MK: … ztrátu hodnot, za které umírali jejich přátelé na frontě. Pamětníci, zvláště z druhé světové 

války, bývalí političtí vězni, dosti trpí, když vidí u dětí naprostý nezájem, ve společnosti neúctu ke 

svobodě, demokracii.   

MS: Vidíme to i na faktu, že lidé, kteří jsou dnes oceňováni, jsou velmi staří či někteří se toho již 

nedožijí, a tak jim jsou dávána ocenění In Memoriam.  

… Růst zájmu …  

MK: A to je protipól k udílení cen Paměti národa, které vysíláme v přímém přenosu České televize a 

rozhlasu. Chceme veřejně poděkovat právě těm, kteří žijí. To ale nebylo skutečně důvodem, proč 

jsme Post Bellum zakládali. Parta lidí, dobrých přátel, si tenkrát řekla: „Jde nám o to, zachovat 

vzpomínky.“ Nic víc, nic míň. 

MS: Tedy čistá péče o historii.  

MK: Ani jsme to nepatetizovali, že zachraňujeme duchovní a historické dědictví, které mizí. Bráníme 

se přehnaným patetickým frázím, že probouzíme velké hodnoty prvorepublikového vlastenectví a 
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podobně. S umírajícími odchází životní příběhy a zkušenosti. My jsme si řekli, že vybudujeme sbírku 

příběhů. Co s ní bude dál, jsme vlastně neřešili. Asi po pěti letech natáčení, to jsme byli v situaci, kdy 

jsme čerpali drobné granty, abychom uhradili náklady na cesty, jsme mysleli, že skončíme, jelikož to 

bylo hodně únavné a museli jsme se také věnovat rodinám, práci, která nás živila. Ale díky 

rozhlasovému cyklu Příběhy 20. století jsme chytli nový vítr. Začali jsme vymýšlet a hledat formy, jak 

tyto příběhy vyprávět. O to víc jsme si uvědomili, že smysl naše práce má právě ve chvíli, kdy je 

opravdu dlouhodobá. Vznikl rozhlasový cyklus, internetová veřejně přístupná databáze Paměť 

národa, komiks, divadlo, filmy, velké výstavy, a samozřejmě knihy, teď nově Paměť národa - aplikace 

pro chytré telefony. Neustále vymýšlíme nové formy, výstavy, koncerty, společenské akce spojené 

s Pamětí národa. Vidíme, že to co děláme, je dobré a smysluplné. Myslím si, že jsme Post Bellum 

výrazně profesionalizovali, máme cíl, know-how, a objevují se i lidé, kteří nám pomáhají finančně. 

V médiích přinášíme příběhy, které jsme zaznamenali. Je na nás a na naší práci vidět, že ji máme rádi. 

A to je podstatné, už třeba proto, že nám veřejnost pomáhá hledat nové, zajímavé pamětníky.            

MS: Jak na to reagovala média i lidé z akademické obce? To proto, že historici, jejichž předmět zájmu 

je současná historie, by sami měli mít zájem, aby se zde zachovávalo povědomí o době. Kdo jiný by 

měl svědčit než právě ti účastníci. Ostatně jsem mohl hovořit s Jiřím Ješem, redaktorem Českého 

rozhlasu 6, novinářem, jenž mi řekl: „Mnohdy vzpomínky přímých účastníků jsou věrohodnější než 

pohledy lidí, kteří mají na sobě navlečený bílý pláštík značící punc vědeckosti.“   

MK: Toto je velmi zajímavý názor. A podepsal bych ho a doplnil, že znám skvělé historiky, kteří kromě 

písemných pramenných zdrojů pracují i s vyprávěním pamětníků. Od mnohých akademických 

historiků cítím podporu, třeba od Cuhry, Kudrny, Kociána, Gebharta a mnohých dalších profesorů a 

docentů. Hodně nám pomáhají. Pak tu jsou jiní, kteří hledají cokoliv, za co by nás účelově kritizovali. 

Někdy je to oprávněné. Děláme chyby, takzvaně nevytěžíme pamětníka, tak jak by se jim hodilo pro 

jejich vědecké studium. Na to se dá říct, že se stále učíme, hodně věcí nám unikne, někdy se nám 

výstava tolik nepovede - to se stává. Proč oni nejdou za tím pamětníkem? Kritika je dlouhodobá třeba 

od Asociace oral history. Všechny ty jejich pamflety, prohlášení, petiční dopisy považuji za směšný 

projev malosti. Jistě by nekritizovali, kdybychom naší sbírku uzavřeli do šuplíků, tak jak to dělají oni. 

Zcela se rozcházíme v tom, proč tuto práci děláme. My se domníváme, že skrze tyto dokumentační, 

veřejnosti snadno dostupné sbírky, společnost reflektuje něco podstatného. Každá generace má 

právo s těmito příběhy svobodně pracovat, přemýšlet nad nimi, hledat různé nápadité formy, jak se 

vyrovnávat s minulostí. Je skvělé, když studuje příběhy. Každý pamětník, který nám svůj příběh 

vypráví, podpisuje souhlas, abychom mohli jeho příběh zařadit do Paměti národa, publikovat ho a 

pracovat s ním. Někteří lidé z asociace s námi nechtějí vést dialog, protože jsme podle nich jen 

prachsprostí novináři. Oni jsou vědci. Jeden z nich mi jednou řekl přímo do očí, že nevystudoval 

medicínu, a proto není doktor. Jakoby se historií měli zabývat jen vystudovaní historikové. To je 

strašný omyl. Historie se týká každého z nás, prochází všemi obory a nutně se minulostí musí zabývat 

novináři, sociologové, antropologové, a samozřejmě ji reflektují umělci, literáti, filozofové a vlastně 

každý ve společnosti s ní nějak pracuje, setkává se s ní. Nedej bože, aby to byli jen historikové. 

Mnohé knížky zabývající se moderní historii, které se v poslední době píší a které jsem měl možnost 

číst, mi přijdou velmi povedené. Teď jsem třeba dočetl podle mne vynikající studii o cizinecké legii, 

kterou napsal Kudrna. Jsem pyšný, že použil řadu našich příběhů z Paměti národa. A není sám, kdo 

využívá Paměť národa. Od toho tu je. Mám dojem, že řada událostí z moderní doby je dnes poctivě 

zpracována po faktografické stránce, byť pochopitelně nikdy zcela vyčerpávajícím způsobem. Je tu ale 

hodně balastu. To, co jim chybí, je osobní autorský rozměr a zajímavě vyprávěné příběhy. Je tady 
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z mého pohledu odpudivý proud zvlášť u mladých akademických historiků, kteří předkládají čísla, 

tabulky, banální popisy událostí, charakteristiku bez jediné reflexe, analýzy, jako by historie neměla 

v sobě etický apel, jako by historie nežádala postoj, ponaučení, hodnocení. Oni se svého postoje bojí, 

protože by ho museli obhájit. Jejich bezobsažná frázovitá klišé a jaksi nic neříkající patvary odhalují 

nepochopení, jazykovou omezenost a neschopnost analýzy. Někteří píší přesně stejně jako estébáci a 

mají to z toho, jak fascinovaně čtou archivní svazky. Nic proti archivům, vůbec ne, naopak, bez nich 

studium historie nelze. Ale jak je přetiskují a doplňují stejným jazykem, mě rozesmává. Z takových 

knížek mám pocit, že dějiny tak nějak jdou, stačí je jen opisovat, dějí se jaksi samovolně, respektive 

vytváří ji tajní policisté, jen ty velké politické osobnosti, čelní představitelé.  

MS: Kdybychom vycházeli z vašich slov, můžeme tvrdit, že éra Husáka byla nahrazena érou Václava 

Havla a pak přešla v prezidentství Václava Klause.  

MK: To se ohromně některým hodí. Je to takový moderní způsob výkladu dějin, se kterým nemůžu 

souhlasit. Tento způsob totiž pomíjí podle mě zcela zásadní věc. Hodnocení, postoj, etiku, smysl a 

důvod toho, co se stalo a proč, že něco bylo správné a něco špatné. To není černobílé. Dobré a zlé se 

mnohdy spojuje třeba v jednom životě, v jednom okamžiku. Někteří historikové se nám snaží 

namluvit, že nic nelze hodnotit, všechno, co se odehrálo, je možné jen popsat. A to je pak jasné, že se 

jim pamětníci jaksi nehodí do krámu, protože právě o tom vyprávějí, mají postoj, hodnocení. Když to 

zjednoduším, pamětníci nahlíží na dějiny vlastně jako na zápas dobra se zlem, vysvětlují své osobní 

důvody, proč se zachovali tak či onak, proč a jak světu rozuměli, co je změnilo, jak se s tím 

vyrovnávali. Někteří historikové těmito pracemi naznačují, že jednotlivec neměl a nemohl ovlivnit 

dějiny. Jednak je to nesmysl, a „druhak“ je to jaksi traumatizující. Takové historické práce jsou spíš 

matematickým výčtem. Člověk studuje samá čísla, letopočty, definice, jež postrádají …  

MS: … lidskost …  

MK: … a také archivy, z nichž historici čerpají, jsou omezené. Neustále čtu články, kde historik doslova 

přepíše svazek a navíc zcela stejným jazykem ho doplní o další informace z dalšího svazku. To proto, 

že vznikaly v nějaké době, v nějakých podmínkách, že vypovídají o lidech, kteří dokonce ještě žijí a 

mohou o tom všem vyprávět - to tyto historiky vlastně ani nezajímá. Vzpomínky sice nenabízí 

všeobjímající historický výklad, ale přináší něco, co nikde jinde nenajdete a tím jsou cenné a 

nenahraditelné. Jsou plné emocí, což …   

MS: … což dějiny oživuje.  

MK: Přesně tak. Je fakt, že bez vzpomínek přímých účastníků studovat dějiny nemá vůbec smysl. Jsou 

nesrozumitelné, nudné, bezobsažné. Ukazuje se, že orálně historický pramen je prostě nezbytný. 

Dohledávání lidí, kteří by mohli podat nějaké svědectví o té či oné události, je nejen dobrodružné, ale 

objasňuje zapomenuté detaily, které dokáží tu či onu faktograficky zpracovanou událost pojmout 

zcela z jiného pohledu, postoje, nabízí jiný výklad. Napadá mě příklad, třeba srpnová okupace 1968. 

Napsáno o tom bylo mnoho, víme, kudy tanky jely, kde byl někdo zabitý. Pak si ale poslechnete třeba 

vyprávění ruského vojáka Sergeje Magida a najednou vidíte i jinou stránku věci. Co bylo řadovým 

ruským vojákům řečeno, jak vnímali nápisy, hakenkreuze, jak se s nimi studenti bavili o 

existencionalismu a jak tomu onen voják rozuměl.  Někteří vojáci přijeli z ruských končin, kde nebyla 

ani elektrika. Studenti na ně šli s citáty ze Sartra, vojáci o existencionalismu nikdy neslyšeli. I když 

studenti na ně mluvili rusky, nerozuměli, o čem mluví, co chtějí. Paměť národa, kde se už teď nachází 
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tisíce svědectví, vytváří mozaiku, kde vám vystupují do popředí fenomény, na které archivář jen stěží 

narazí. Paměť národa nabízí svědectví z doby války, padesátých let, z doby normalizace. A to ať od 

lidí, kteří stáli proti režimu, nebo naopak s ním kolaborovali, anebo tisíce drobných svědectví lidí, 

kteří se stali v tu chvíli pozorovateli. Jezdím sem tam na nějaké besedy a lidé se mě ptají, k čemu to 

vlastně všechno je? K čemu má sloužit Paměť národa? Jestli, když znám tolik příběhů, z toho vyplývá 

nějaké hlubší duchovní poznání. Je to opravdu mozaika, která vypraví velký lidsky příběh minulého 

století.  Jaký obraz z té mozaiky vystupuje? Co spatřím? Jaké poznání? S údivem zjišťuji, že to není 

mozaika v tom pravém slova smyslu, ale zrcadlo. Člověk nakonec uvidí sám sebe takového jaký je, 

poznává se. Totiž, člověk se nemůže ubránit otázkám: jak bych se zachoval já, kdybych byl před 

takovými zkouškami, jako lidé, které zpovídáme? Skrze minulost, kterou jsem neprožil, dokážu 

rozumět sám sobě, inspirovat se ku prospěchu svého vlastního života. Skrze minulost poznávám 

přítomnost a připravuji se na to, co přijde. Je to jako v Nekončícím příběhu německého spisovatele 

Endeho. Malý chlapec, který zachraňuje fantazii, kterou ničí nicota, prázdnota. Zachraňuje ji tím, že ji 

naplňuje, dobrodružství prožívá skrze hrdinu. Musí ovšem projít nejtěžší zkouškou. Není to bitva 

s obludou nebo něco podobného, ale zrcadlo, které vám vyjeví, jaký skutečně jste. Člověk, který si o 

sobě myslí, že je hrdina, spatří slabocha. Většina lidí před sebou samým s křikem uteče. Paměť 

národa vám jedno takové zrcadlo nabízí.       

… Důležitost poznání …  

MS: Povědomí o historii je nesmírně důležité. Je známo, že lidé, kteří neznají svou historii, tak si ji 

budou muset znovu prožít. Zřejmě ne tak, jak byla, jelikož historie se v tomto ohledu neopakuje, ale 

v jisté modifikaci. Jak se na tuto skutečnost díváte?  

MK: To, co je přenosné, co je sdělitelné z generace na generaci, o čem nám minulé generace 

vyprávějí, je jejich zkušenost. Ponaučení. Některé kultury věří, že vyprávěným příběhem tu s námi 

zůstává duch vypravěče. Vstoupí do vás a stane se vaší součástí. Pamětníci, podle mého, vlastně 

předávají návod, jak se stát součástí paměti národa v tom nejširším společenském slova smyslu. Jak 

prožívat život tak, abych i já jednou vyprávěl svůj život a mělo to smysl pro budoucí generace. 

Vypráví, co je podle nich v životě podstatné. Často popisují zkušenost, jak se jim do života vloudila 

totalita a jak se s ní vyrovnávali. Přišla, jak se říká, dveřmi demokracie, ovšem nikoliv tak jednoduše.  

Říkají například, že se o politiku nezajímali. V běžném životě se jim nabízely jen náznaky plíživé 

totality, která je pak celá pohltila. To, co je nepřenositelné, je samozřejmě sama osobní životní 

zkušenost těchto lidí v té či oné době. Hodně věcí je dnes jinak. To ovšem znamená, že pokud 

neprožiji něco, co můžu přirovnávat ke zkušenostem předchozích generací, tak si všechno prožívám 

jaksi nanečisto, a před tím pamětníci varují, a tak i rozumím tomu citátu „kdo nezná historii, je nucen 

jí opakovat“. Týká se to - podle mého – osobní i společenské svobody. Existují přenositelné a velmi 

praktické věci, které se nemění. Například: společnost má sklony k nenávisti třeba k menšinám, 

cizincům, k tomu, co považuje za cizí a neznámé. To je nebezpečné, protože se toho velmi snadno 

zneužije. Ukazuje se třeba ze vzpomínek, že za naši pozornost stojí Skaut a Sokol. To byly velmi dobré 

organizace, ze kterých vzešli vzácní lidé, odbojáři, kteří se postavili totalitním režimům a čelili této 

nenávisti. I dnes tyto organizace působí a myslím, že jejich hodnotový rámec se v podstatě nemění, 

byť prochází proměnou. Jisté zkušenosti z generace na generaci jistě přenosné jsou. Je dobré být 

připraven, …  

MS: … což je mimochodem heslo skautů, …  
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MK: … například umět morseovku, rozdělat oheň, přenocovat v přírodě, chránit přírodu, vážit si svých 

přátel, znát občanská práva a prát se za svá lidská práva. Být připraveným voličem, užívat 

demokratických výhod, které mám. Vstupovat do veřejného prostoru, nést odpovědnost za 

rozhodnutí. Uvědomovat si, že jsem odpovědný za své vzdělání, …   

MS: … svůj vlastní život. Ten nedeleguji na někoho jiného. To je jeden z důležitých momentů záměru 

transformace. Člověk je tak neustále vystaven aktivitě. To znamená, že musí přijímat to, co mu okolí 

dává. Na základě toho udělat patřičnou reflexi.  

… Nebezpečí …  

MK: Je dobré si všimnout, že generace, které prožily nacistickou totalitu, po tom všem spadly do další 

totality, tentokrát komunistické. Těžce nabytou svobodu ztratili. A týká se to i naší generace. Nejen 

tím, co v naší společnosti totality zanechaly. Musíme se ptát mnohem častěji a vážně, zda nejsme 

také na okraji nějaké společenské zkázy? Někteří lidé tvrdí, že nežijí svobodně, že za komunistů bylo 

lépe. Není to nějaký vzkaz, že se něco opravdu děje? Jsme na to připraveni? Oni tenkrát nebyli? A lze 

se na to vůbec připravit, že přijdu o svobodu? Třeba se opravdu blíží jiný druh totality, na který 

bezděčně přistupujeme. Určitě tu máme řadu škodlivých jevů, třeba konzum či jiné formy, které 

ubírají lidskou svobodu a důstojnost.  

MS: Vlastně i závislosti …  

MK: Také jistý druh apatie, kdy člověk nad politikou, věcmi veřejnými, zlomí hůl. Je mu to jedno. 

Stáhne se do svého domácího prostředí, v němž nadává na svět, v němž žije. Virtuální internetové 

světy, závislosti, které nabízí zdánlivá potěšení ale s podmínkou podřízenosti a otroctví.   

MS: Podobné je to s lidmi v hospodách. Ti jsou v jiném ohledu také „uspaní“.  

MK: Hospody jsou místa setkávání se, když se stávají jen místem opíjení, rezignace, apatie, je to 

průšvih. V určitých dobách se díky této blbé náladě připravila půda pro totalitu. Vždy je ten dějinný 

zvrat provázen apatií, lhostejností, nečinností občanů a takovým typickým evropským 

appeasementem.    

MS: Důležité je poznamenat, že právě demokracie je díky tomu křehkou. Můžeme mít slušné instituce, 

ale zdali to bude funkční, závisí na člověku. Říkal jste, že u nás česká mizérie byla nastolena díky tomu, 

že si lidé v demokratických volbách zvolili strany, obhajující silnou ruku. Poté, co dostaly mandát, 

šrouby se počaly utahovat. Problém je, že když na toto člověk nebude pamatovat, sám se stává obětí 

procesů, které se dějí. To znamená, že člověk místo toho, aby cosi utvářel, stává se pasivním 

příjemcem.  

MK: Je to hrozné, ale z doby komunismu vyplývá kromě jiného, že člověk se umí dobrovolně vzdát 

své svobody. Vždy se nalezne někdo, kdo vás zneužije. Vždy zde budou lidé, jež budou stát o otroky a 

otrokáře. Bohužel tato doba nahrává tomu, aby se z lidí stávali loutky. Svět se jim může jevit tak, že 

funguje bez jejich přičinění, že nezmohou nic a jsou pouze nástrojem, objektem výkonu moci, se 

kterou se nedá nic dělat. Když jim pak někdo hodí lano, je z toho revoluce. 
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MS: Tito lidé se rekrutují z těch nespokojenců. Místo toho, aby šli něco konat, aby se spolčili s někým a 

v dobré víře svět, v němž žijí, zlepšovali, tak se raději od světa izolují. To právě napomáhá straně, 

která slibuje světlé zítřky, přičemž historie tuto skutečnost vyvrátila.  

MK: Bohužel, když se podíváte na strukturu voličů KSČM, částečně i ČSSD, tak zjistíte, že je volí 

převážně lidé nevzdělaní, lidé, kteří propadají apatii. Tak tomu zkrátka je. Nyní jde o to, že pokud se 

společnost nebude významným způsobem angažovat ve vzdělání, kultuře i …  

MS: … historickém povědomí, … 

MK: … že zde máme historické kořeny a zkušenosti, Bůh ví, co bude. Vedle kultivace životního 

prostoru, ekonomické prosperity, musíme se vyrovnávat s minulostí. Nebojácně otevřít bolestivá 

témata z minulosti, ať jsou to témata osobní, že někdo byl u Státní bezpečnosti, že se někdo zlomil, 

nebo je zde otázka společenského vyrovnání se s trestnými činy z minulosti, včetně předvedení 

zločinců z komunistického režimu před soudy. Hitler vyburcoval lidi, protože jim ukázal nepřítele a 

využil německého traumatu z 1. světové války. Mám určité obavy, že v Evropě není „trendy“ mluvit 

otevřeně o zločinech komunismu, připouští se jen takzvané temné období stalinismu. Komunismus je 

pro ně naprosto normální a přijatelná idea. Nemyslím, že je to ona pověstná evropská politická 

korektnost, ale hnutí, proud, a to je vážné. Jakmile přijde silnější vlna ekonomické krize, může se tato 

masa rozpohybovat. Manipulace s těmito lidmi …  

MS: … je poměrně jednoduchá.  

MK: Minulost ukázala, že tomu nejde úplně zabránit. Jakmile se dostane dav do nějaké aktivity, 

nastává destrukce a dějí se hrozné věci. Všechny ty nenávisti ve společnosti mají zelenou. Pak člověk 

může přijít o vše, o čem si myslí, že má navěky a je nedotknutelné.   

MS: Ostatně vaše rodina přišla o statek.  

MK: O víc než jen o barák. Nechci, co jsem řekl zprvu, aby to působilo, že žiju v jakési paranoické 

představě, že se na českou, evropskou společnost nevyhnutelně řítí nová totalita. Domnívám se, že 

ve společnosti jsou fenomény, prvky té totality, která, podle mě, spíše útočí na jednotlivce. Není to, 

zdá se, státem řízený útok na svobodu lidí.  

MS: Jestliže je společnost složena z jednotlivců a každý člověk je oním pomyslným kolečkem …  

MK: Pokud každý jeden z nás nebude svoji osobní svobodu střežit, o svobodu přijdeme dřív nebo 

později všichni.  

MS: To je to zásadní. A spolu s ní poté přijdeme i o jiné.  

… Ostražitost a element KSČ …  

MS: Bavíme-li se o totalitní minulosti, jejím významu, vaše pronesená slova apelují na ostražitost, byť 

nepředpokládáte, že by se minulý režim mohl vrátit. Zřejmě by lidé vyšli do ulic.  

MK: Lidé by vyšli do ulic, kdyby se třeba KSČM stala vládní stranou. Tím jsem si jistý. Asi by se zaplnilo 

Václavské náměstí. Co by se však stalo? Změnilo by to výsledek demokratické volby? Co kdyby 

vyhrála volby? Vadí mi, jak se politika vulgarizuje, vyprazdňuje, ideje padají s kompromisy. Takže si 
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myslím, že by se našly strany, které by s ní šly do koalice. KSČM je strana, která v tom umí chodit a 

čeká na moc. 

MS: Zatím je to strana, která se během dvaceti let stala součástí politického spektra, má své 

zastoupení v Parlamentu ČR. Když člověk sleduje preference této strany, tak postup obliby je u této 

strany zřejmý. Je také zvláštní, že tato strana doposud nezanikla. Bylo uváděno, že …  

MK: Podpora komunistů je v historii kolísavá.  

MS: Ano, ale po roce 1989 se říkalo, že postupně zanikne, nicméně prognózy se nenaplnily.  

MK: Stala se protestní stranou. Je stranou, kam lidé dávají svůj hlas, když nesouhlasí s politikou vlády 

a v demokratické opozici bují korupční skandály. Čím více lidí nepřijde k volbám, tím má lepší 

výsledek KSČM. Co je ale k neuvěření, jak se v politice chovají komunisté účelově. Komunisté své 

pozice vždy dokázali využít a zneužít. Nejsou součástí nějaké velké politické korupce, aspoň v médiích 

ne. Jsou ochotni volit pravicové politiky. Stačí se podívat, jak byl zvolen Klaus. KSČM je jakýmsi 

politickým uskupením, kde je prostor pro čistě politické intriky a korupci moci. Pokud se komunistům 

nabídne balík peněz či politická komunální či jiná participace na ekonomických postech, okamžitě se 

toho chopí a zneužijí ve prospěch protidemokratických hodnot. Politické posty je vyvádí ze 

společenské izolace, jako bychom je už tolerovali … Komunisté za to poslouží spřízněným 

pragmatickým lidem jako při volbě prezidenta. Posloužili mnoha jiným. Spolupráce se děje zvláště na 

komunální úrovni. Pokud si pečlivě prostudujete jejich program, hesla, články, zjistíte, že lpějí na 

ideologii z doby Gottwalda a Stalina. Jsou to lidé, kteří reprezentují velmi kontroverzní a ústavou 

zakázané politické postoje, vedoucí k porušování lidských práv. Na praktické komunální politice je 

vlastně hrozné to, že lidem je v reálu jedno, s kým se spojíte, když jde třeba o popelnice. Jakmile ale 

komunista zasedne třeba v městské radě, okamžitě se to projeví v loajálnosti třeba u ředitelů škol. 

Post Bellum tam nemůže pořádat výstavy, Člověk v tísni promítat filmy. Různými účelovými 

obstrukcemi končí naše spolupráce s městem.                 

MS: Strana, která hlásala nacismus, je mimo zákon, kdežto komunistická strana navazující na svou 

předchůdkyni, je stále součástí politického života. Takový paradox … Člověka napadá otázka, jak 

eliminovat podporu těchto stran, které hlásají sociální utopii, vedoucí k nastolení totalitní společnosti.  

MK: Zbavit se toho asi úplně nejde. Když máte pocit, že se daří potlačit totalitní ideologii, tak se 

objeví v jiné formě. KSČM je strana, která bude nabízet voličům velmi sladký program. Je zajímavé, že 

se extrémní pravice a extrémní levice v politických programech potkává a spojuje je stejný nebo 

podobný nepřítel. Dokonce si myslím, že by neonacisté mohli vstoupit do KSČM a komunisté by 

klidně mohli být součástí těchto ultrapravicových stran. To, co mně přijde nebezpečné a vyplývá to 

z příběhů, které zaznamenáváme, je, že zde panuje poměrně silná neúcta, despekt ke generacím, 

které něco vykonaly pro svobodu, které si konec konců dneska tolik užíváme. Někdo by si mohl říci, 

že příběhy, které vyprávíme v Post Bellum, jsou už odcizené od současného světa, že hodnoty, za 

které tito lidé umírali, byly platné kdysi dávno, a dnes už přestaly být aktuální. To je zdrcující zjištění 

pro celou starší generaci, která je prožila a hájila. Domnívám se ovšem, že tyto hodnoty jsou stále 

přítomné, …  

MS: … patřičné …  
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MK: … a dožadují se naší pozornosti. Pokud je nebudeme ctít, tak se nakonec dopracujeme k nějaké 

společenské katastrofě. Hodnoty, za které tenkrát lidé bojovali, se zdánlivě proměňují. Nemyslím si, 

že je nutné zastávat nějaké prvorepublikové národovectví, které bylo vlastní celé jedné generaci. 

Nemyslím si, že jsou v této podobě aplikovatelné, a dokonce správné. Národovectví se proměnilo 

v evropském slova smyslu. Jsme občané Evropy a jsme lidé, kteří mají za úkol vytvořit svobodný 

prostor s kulturní společenskou pestrostí. Podporovat respekt k jiným způsobům života. 

Prvorepublikové vlastenectví je inspirující zvlášť v tom, jak lidé, když šlo do tuhého, vzali zbraně a 

chtěli se bránit, utíkali k zahraničním armádám, když to doma nešlo. Když se to tak vezme, největšími 

Evropany jsou českoslovenští váleční veteráni, kteří za demokracii a svobodu bojovali po celé Evropě, 

v Severní Africe.  

MS: Tobruk a jiné …  

MK: Ano, bojovali za národy, které okupovali nacisté stejně jako naší zemi. V dalekých zemích 

bojovali za Československo.   

… Aktivní společnost …  

MK: Taktéž se domnívám, že hodnoty vlastenectví v tom dobrém slova smyslu, naleznete třeba právě 

ve skautingu, Sokolu. Byť obě organizace hledají své nové místo, bojují o přízeň dětí a rodičů, neví, jak 

na to. Skaut je skvělé místo, kde se naučíte především přátelství, které je jiné než to facebookové. 

Skaut ovšem prochází docela těžkým obdobím. Aby se zalíbil, aby si kde co zjednodušil, tak se uchází 

o granty, získává státní a evropské dotace, i když tvrdí, že učí děti samostatnosti a soběstačnosti. Už 

se vytrácí, aspoň se mi zdá, ta junácká romantika, kdy v prkenných klubovnách, které si kluci sami 

postavili, vařili si čaje z šípků, které si sami nasbírali a usušili. Spíše se učí, jak zacházet s počítačem, 

internetem, hrají moderní hry. Samozřejmě to trochu přeháním, se skauty se setkávám a vím, že 

dělají skvělé věci. Faktem zůstává, že jak skauting, tak Sokol hledají své místo. Jsou nedílnou součástí 

transformace občanské společnosti. Když se s lidmi z těchto organizací bavím, nakonec se shodneme, 

že nejlepší cesta je udržovat staré, dobře osvědčené hodnoty, na kterých by měly tyto organizace 

trvat - ať už to je, nebo není moderní. Nesmí popírat své základní principy. Třeba římskokatolická 

církev už dva tisíce let vypráví jeden příběh. Občanská společnost je založena na ochotě lidí spojovat 

se, spolupracovat, plnit nějakou službu ve veřejném prostoru. Platí, že těch, kteří takto mohou činit, 

není většina. A mezi těmi, kteří chtějí měnit veřejný život, ať už v občanském sektoru nebo v politice, 

se najdou pěkní vykukové. Ne každý má šanci zasáhnout do veřejného prostoru a být jeho součástí.  

MS: Nu, ale pokud si k tomu člověk vytvoří patřičné prostředky a pokud bude jednat s dobrým 

úmyslem, má šanci na úspěch. Jestliže zde budou lidé s opačným přesvědčením, tak by ti uvědomělí 

měli zasáhnout, aby došlo k nápravě.  

MK: Vezměte si třeba Německo ve třicátých a později ve čtyřicátých letech. Ve společnosti převládla 

nenávist, agresivita. Bylo tam zcela normální, že někdo někoho veřejně tloukl, zavraždil ve jménu 

ideologie, která hlásala rasovou segregaci.  

MS: Židé, Romové …  

MK: Kde byli ti, kteří tomu mohli a měli zabránit? Komunisté zase přišli s tím, že krádež je cosi 

normálního. Co je znárodnění? Neříkalo se, že kdo nekrade, okrádá svou rodinu? 
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MS: Člověk s vámi může souhlasit, nicméně mnozí lidé nešli touto cestou …  

MK: Domnívám se, že je chybou a nebezpečím, že se lidé snadno dostávají do vlastní společenské - 

řekl bych - bubliny, která se odcizuje okolí. Podívejte se třeba na Prahu a okolí. Jak se kde žije, jak se 

kde přemýšlí. Jedni na druhé pohlíží s předsudky, solidarita je v některých kruzích skoro sprosté slovo. 

Také moderní pohodlný způsob života - konzum svádí k co nejpohodlnějšímu, nejjednoduššímu a 

sobeckému životu. Hodně lidí myslí hlavně na to, jak si zjednodušit vlastní život luxusem, nahromadit 

peníze. Vybavuji si to hlavně z devadesátých let. Symbolem štěstí, úspěchu byla - obrazně řečeno -  

fialová sáčka, bílé ponožky, mokasíny a zlatý řetěz. Tohle konzumní materiální prožívání života je 

neštěstím nejen pro toho, kdo tak žije, ale i pro celou společnost. S tím se pojí závist, nenávist, 

korupce. Když to zjednoduším – pakliže bohatí, kteří peníze vydělávají poctivě, nenajdou odvahu 

něco vracet společnosti, investovat do veřejné služby, pak se nelze divit, že dříve nebo později se 

najde nový Lenin, Stalin, Hitler nebo Gottwald a lůza povstane. Ta touží po bohatství a stejném 

pohodlném životě jako vidí u lidí, kteří zbohatli na úkor někoho, nespravedlivě. Odkud se bere 

bolševická představa rovné, spravedlivé, beztřídní společnosti? Proč měla v minulém století takový 

ohlas? Protože lůza snadno podlehne představě, že jí někdo vykořisťuje. Z této poníženosti pramení 

nenávist. Pak stačí ukázat prstem na Židy, podnikatele, Romy … Někteří lidé vidí v materiálním 

bohatství všechno a k tomu jsou ochotni udělat cokoliv. Pak ale marně hledají laskavost, blízkost, 

radost, protože by je to mohlo připravit o peníze. Tato společenská konzumní tupost mi připomíná 

proud, do kterého člověk vstoupí a jen těžko se z něho dostává. V tom proudu rozhodují peníze. Lidé 

utrácí za věci, jimiž si krátkodobě zpestří život, jenže za nic nestojí, nemají dlouhodobou hodnotu. 

Někdy mám dojem, že spousta lidí přestala vnímat svůj život emociálně a naplňuje je prázdnota. Pak 

přestává fungovat občanská společnost. 

MS: Můžeme tedy říci, že aktivní veřejnost považujete za předpoklad fungování demokracie …  

MK: Demokracie nefunguje, když se v lhostejné společnosti rozmáhá korupce. To je největší nemoc 

demokracie, protože popírá samotný princip - a to, že si je každý před zákonem a u voleb rovný.     

… Zákazy stran …  

MS: Dobrá, vraťme se ještě k tomu, jak vnímáte otázku zakázání strany, která zde byla před rokem 

1989. Kroky k tomu podnikl pražský prokurátor Tomáš Sokol, pozdější ministr spravedlnosti. Převládl 

názor, že strana, která činila příkoří, zanikne přirozenou cestou i na základě reflexe zdejšího 

obyvatelstva.  

MK: Je-li zde strana s tímto názvem - Komunistická strana Čech a Moravy, jedná se o porušení české 

ústavy, porušují se lidská práva. Komunismus je zavrženíhodná a zločinná ideologie. Domnívám se, že 

zrušením této strany vznikne politický prostor, který bude hledat jiný extrém. Je zde jistá naděje, že 

se voliči přikloní třeba k sociální demokracii či jiným levicovým uskupením. Podporuji zrušení 

komunistické strany, protože je to podstatné gesto vůči celým generacím, které za komunismu trpěly. 

Je to, jako by v Německu byla stále přítomná NSDAP. Pro mě je to naprosto nepřijatelné. Vyrovnávání 

se s minulostí je dlouhodobý proces a zakázání KSČM k tomu patří…  

MS: Jedinou plně ospravedlnitelnou eliminací KSČM bude, pokud tato strana nebude lidmi volena.  
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MK: Ale donutit jí přejmenovat se není nedemokratické. Škoda, že se za tuto iniciativu nevzali 

schopní politici a nestalo se z toho skutečné společenské téma. Vždy to bylo na okraji a táhli to 

politikové, kteří neměli prakticky žádný podstatný politický vliv.     

… Historická osvěta …  

MS: Dobrá, jak se díváte na způsob, jakým se Češi dozvídají o komunismu? Jsou zde Mašínové, jejichž 

příběh byl značně medializován. Například Milan Paumer po návratu do České republiky, se snažil 

vykládat svůj příběh, jenž je spojen s protikomunistickým odporem. Jak vnímáte tyto aktivity vedoucí 

k poznání historie? Druhá otázka je, jak se jako hlavní koordinátor projektu Paměti národa díváte na 

výuku o nedávné minulosti? Povědomí o minulosti je součástí národní identity.  

MK: Post Bellum realizuje na školách řadu vzdělávacích programů. Podporujeme společnost Člověk 

v tísni s Příběhy bezpráví, Pant a další. My jsme přišli s výukovým příspěvkem „My jsme to nevzdali“ a 

„Příběhy našich sousedů“, s nímž jezdíme po školách. Učíme pedagogy dokumentaristice, vytváříme 

na školách malé žákovské reportážní týmy a učíme je, jak zajímavě mohou zpracovat vyprávění 

starých lidí. Sami je natáčí, chodí do archivu, vytváří reportáže. Situaci na školách sleduji hlavně ze 

statistik a z rozhovorů s lidmi, kteří učí. Nejsem pedagog a nemám v tom praxi. Naše projekty tedy 

realizují sami učitelé. Ministerstvo nabízí školám rámcové programy, ve kterých se doporučuje 

přednášet moderní dějiny například pomocí „oral history“. Ale to vůbec nestačí a dokonce bych řekl, 

že je to skoro k ničemu. Protože učitelé neví jak na to. Proti tomu tu je zřetelný zájem rodičů, aby se o 

určitých věcech nemluvilo, jelikož se jich to přímo osobně dotýká. Jak výuku moderních dějin 

aplikovat, co mají mladým lidem říkat, co a jak se má učit o událostech, které si někteří ještě 

pamatují? Je totiž otázkou, jestli to jsou vůbec dějiny. To proto, že někdy je poukazováno na fakt, že 

si člověk musí „odžít“ nějaký čas, aby se dokázal podívat na události svobodně a s nadhledem. Jsem 

spíše po to, aby téma 20. století bylo mezioborové, aby výuka procházela skrze předměty jako je 

mediální výchova, etická výchova, občanská výchova, dějepis. Žák a student mají mít před sebou 

téma, k němuž si hledají svůj postoj. Cílem je, aby se jim umožnilo podívat na ono téma z různých 

pohledů. Sami studenti si mají hledat odpovědi. Je to mnohem těžší než vyučovat matematiku.  

MS: Ano, škola by měla vést k diskusi. Je rozdíl, když kantor přednese jistou pasáž o historii. To je 

jednoduché. Obtížné však je, aby to v žácích a studentech vyvolalo patřičnou odezvu.  

MK: Taková odezva se dostaví, pokud je téma spojeno s patřičnou výzvou, emocí. V současné době, 

v roce 2011, čtu knihu, která se jmenuje: Zítra bude lépe. Napsala ji Zdena Kaprálová. A mohla by se 

stát rovnou učebnicí dějepisu nebo alespoň pomůckou k výuce. Jsou to její vzpomínky od První 

republiky až po rok 1990. Vypráví je hodně podrobně. Je to naprosto strhující kniha. Neuvěřitelně 

poctivý pohled ženy na celé dvacáté století. Zažila válku, jejího muže týralo gestapo. Byl to továrník, 

jenž se za První republiky svým umem a schopnostmi vypracoval na bohatého člověka. Odbory v jeho 

továrně organizovaly takzvanou rudou pomoc, pomoc pro vdovy a sirotky po československých 

odbojářích, popravených nacisty. Tento továrník velice poctivě velkými částkami přispíval do tohoto 

seznamu. Díky těmto seznamům se dostal do spárů gestapa. Následuje zajímavé vyprávění, jak jeho 

žena navštěvuje Kounicovy koleje a snaží se za každou cenu svého muže zachránit. Rozplétá 

odbojářskou brněnskou síť, která dokáže propašovat do věznice jídlo, informace. A jí se skutečně 

podaří neuvěřitelné. Opije vyšetřovatele a ten zruší popravu jejího muže. Ještě před válkou Kaprálovi 

vybudovali nádherné místo, domov - vilku, opravili starý mlýn. Na úplném konci války toto místo 

zplundrovali vojáci Rudé armády. Ženy znásilnili, vše rozbili a spálili. Pozoruje a otevřeně v knize 
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popisuje strašné věci, které se děly jak na straně Rusů, tak na straně Němců. Je to neuvěřitelná 

výpověď. Po válce po nich jdou komunisté, označí je za vykořisťovatele pracujícího lidu. Kaprálovi 

prchají. A úspěšně. Volí Indii, nicméně tam zažijí občanskou válku při rozdělení na Indii a Pákistán. To 

je tak silné čtení, že pokud by se pedagogům podařilo tento příběh poutavým způsobem vyprávět, 

tak studenti si zbytek, souvislosti dohledají. Sami půjdou zjišťovat konkrétní fakta z odborných knih. 

Proto se domnívám, že výuka moderních dějin by se měla vést a opírat se o svědectví, příběhy, ty ve 

vás zůstávají a kladou otázky. Přes ně získávají historické charakteristiky událostí nové rozměry, 

najednou jim začnete rozumět - třeba přes příběh paní Kaprálové, ale to není jen ona, můžete zvolit 

kohokoliv jiného z Paměti národa. Podívejte se na 20. století očima partyzána, veterána, politického 

vězně, agenta chodce, estébáka, poslechněte svědectví lidí, kteří nechtěli jít do konfliktu … Vyprávění 

nejsou jen o konfliktech a vypjatých chvílích, ale i o běžném životě, touze žít, tak jak můžeme žít dnes 

my. V míru, svobodě.      

MS: To je jeden z důvodů, proč Milan Paumer po příjezdu do České republiky také cestoval po naší 

vlasti. Jezdil po školách a dělal tam přednášky. Dobrá, je otázkou, zdali české školství je na tento 

způsob výuky připraveno.  

MK: Školství je svobodné, nepodléhá ministerským nařízením, jen obecným doporučením a 

vyhláškám. Těžko nadiktujete pedagogovi, jak má vést hodinu. A to je vlastně dobře. Myslím si však, 

že by se pedagogům měly nabídnout kvalitní a zajímavé zdroje, s jejichž pomocí, pokud mají trochu 

chuť, mohou změnit způsob výuky. Aby měli kam sáhnout. O to jsme se snažili, když jsme dělali „My 

jsme to nevzdali!“ Nabídli jsme jim sedmdesát svědectví pamětníků. Jsou to krátké úryvky k různým 

událostem. Pedagog, jenž s tím začne pracovat, může dvacáté století více méně zmapovat 

prostřednictvím vzpomínek pamětníků.  

… Diskuse nad historií …  

MS: Soudíte, že tento materiál probouzí patřičné diskuse, nebo tam nacházíte pasivitu? Ona diskuse 

vyžaduje větší míru zainteresovanosti.  

MK: Setkáváme se s tím, že diskuse se vedou, třeba v diskusním fóru na Paměti národa. Některá 

témata jsou dost zajímavá. Odezvy na příběhy dvacátého století, na dokumentární cyklus, co děláme 

s kolegou Adamem Drdou, jsou vesměs pozitivní, byť se objevují i nepříjemné příspěvky. Když se 

příběh převypráví, musí se autor snažit být autentický, ochotný nevynechat nic podstatného a 

důležitého - pak to veřejnost, ale i žáci a studenti přijímají.  

MS: Co akademická obec, nacházíte u ní pochopení?  

MK: Faktem je, že se setkáváme s kritikou z akademických kruhů, že příběhy dostatečně 

neověřujeme, což není pravda. V Příbězích 20. století se snažíme verifikovat to, co lze. Osobní 

svědectví je v mnohém prostě neověřitelné. Kritika, ta která není vedena postranními účelovými 

způsoby a důvody, je dobrá. Dost se s Adamem setkáváme se závistí s ambicemi, které onen kritik 

nedokázal naplnit. Hodně lidí nám vytýká, že děláme málo. Někteří lidé přicházejí a začínají větu: 

„Mělo by se…“ Co k tomu říct? Těch nápadů je strašně moc a my nemáme sílu ani peníze je všechny 

realizovat. Kritika by se dala shrnout asi do těchto slov: natáčíme toho málo, je tam spousta příběhů 

z války, z padesátých let, zvláště těch odbojářských …       

MS: Jinými slovy - je opomíjena normalizace. 
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MK: Ano, ale také že opomíjíme tzv. druhou stranu barikády, tedy představitele Státní bezpečnosti. 

Zase to není pravda. Na Paměti národa jsme zpřístupnili množství vyprávěných příběhů lidí, kteří 

kolaborovali či byli přímo zaměstnanci tajných složek - NKVD, KGB, či Státní bezpečnosti. Ale vždy jich 

bude méně. Tak to prostě je, že „hrdinové“ jsou ochotni podat svědectví a nemají problém vyprávět. 

Strašně těžce se reflektuje vlastní život, když víte, že jste se dopustil zásadní chyby. Ale i takoví lidé se 

najdou, jsou ochotní, ale je jich méně. Často nám lidé vytýkají, že můžeme dělat výstavy, knížky, 

dokumentární film, jelikož máme spousty materiálu. Problém je jednoduchý. Nejsou na všechno 

peníze. Je to ukázka toho, jak se lidé chovají ke své minulosti. Děláme sbírku, snažíme se co nejvíc 

příběhy vyprávět v médiích, ve společnosti, a mimochodem to je také důvod proč nás kritizují. 

Setkáváme se pak zase s opačnou kritikou. Člověk má dojem, že …   

MS: … témat je mnoho a lidé si nemohou vybrat.  

MK: Veřejnost odsouvá toto téma do pozadí. Většinová společnost to prostě nepovažuje za důležité. 

Je to tak. Také spousta firem, které jsme oslovili a jejíž majitelé nás dobře znají, chválí nás za to, co 

děláme, hlásí se k tomu, co děláme, nicméně peníze nedá, nehodí se jim to do marketingového 

plánu. To proto, že jsme kontroverzní, jelikož se zabýváme minulostí.  

MS: Možná by společnosti přivítaly, kdybyste se zabývali tvorbou strategií do budoucna … 

MK: To je dobrá otázka. Jak můžeme vědět, jak skutečně vypadá cíl naší práce? Jak vypadá vyrovnaná 

společnost? Cíl a cesta k němu je jednoduchá: učme se z minulosti, abychom rozuměli přítomnosti. 

Paměť národa je učebnicí života a jednou nám za to naše děti poděkují, o tom jsem přesvědčen. Víte, 

jak je Paměť národa financována? Nejvíce nám přispívají jednotlivci po drobných částkách, někdo 

nám pošle stokorunu, jiný pětistovku. Máme Klub přátel Paměti národa, kde už jsou stovky lidí. A pak 

se najdou bohatí lidé, kteří nám pomou zaplatit výstavu, knihu, film. Těch máme pět, na které se 

pravidelně obracíme. Donátorské radě, které předkládáme projekty, vysvětlujeme proč to či ono 

chceme, a co ne.   

MS: V jistém ohledu jste na tom stejně, jako když vznikalo Národní divadlo. Také se na něj Češi složili.  

MK: Ano, pěkný příměr.  

MS: Naši předkové v tom byli úspěšní a snad i vy je v tom budete následovat. Přesto bych se ke konci 

tohoto tématu zeptal, jak vnímáte obecnou diskusi nad minulostí a vyrovnávání se českého národa 

s ní? Je z vašeho pohledu dostatečná či kulháme? Tážu se proto, že mnozí z nás dokážou volit 

komunisty a jejich podpora je taková, že obsazují v roce 2011, 2012 druhé místo po vítězné sociální 

demokracii.   

MK: Ta diskuse nad minulostí je společensky na okraji. Tam se skutečně něco děje a je to dobré. Jsou 

to diskuse na školách, konferencích, po hospodách, když se sejdou dokumentaristé a historikové. 

Diskuse se do pozornosti všech dostane jen tehdy, když se publikuje třeba příběh bratří Mašínů, 

Kundera. To pak všichni mají názor, všichni rozumí archivům StB, všichni vědí, kdo byl zločinec, vrah. 

Vidím, jak mají lidé chuť v takových případech diskutovat, ale neví jak, jsou vedeni emocí, že někoho 

uspat a podříznout je prostě nelidské, a tudíž onen vrah je zavrženíhodný. Veřejnost potřebuje 

zjednodušení, nedokáže přijmout třeba to, že někdo udělal chybu, ale přesto jeho činy měly smysl, 

opodstatnění, a byly vedeny úžasnou, bytostnou touhou po svobodě. Na Paměti národa jsou stovky 

„Mašínů“ i „Kunderů“, mnohdy jsou mnohem komplikovanějšími příběhy. Když třeba studujete 2. 
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světovou válku, ale i padesátá léta, setkáte se s mnohem šílenějšími příběhy. Mašíni mají za sebou 

neuvěřitelný a detailně zpracovaný příběh. Možná ale nevíte, že Paumer a Josef Mašín vyprávěli své 

osudy i pro Paměť národa. Škoda, že zaujatá veřejnost diskutuje, aniž by se s příběhy seznámila a 

dokázala je zasadit do kontextu. To, co prožívali a jak se chovali Mašíni, se odehrávalo ve válce. A 

z jejich pohledu opravdu probíhala. Vyrovnaná a sebejistá společnost rozhodně nejsme. Trpíme 

pocity na jedné straně přehnaného národovectví, ale zároveň se cítíme poraženi, poníženi 

Mnichovem, protektorátem, komunismem. Mám dojem, že příliš často potkávám lidi, kteří svůj život, 

svůj politický život na tomto zakládají. Z těchto historických i osobních traumat podle mě z části 

pramení mimo jiné třeba politické podrazáctví, intriky, závist úspěchu, touha ovládat druhé, korupce. 

Uvědomme si, že tato společnost neví na co navázat, o jaké ideje se opřít, nemá přirozené vzory 

v předchozích generacích, a přitom by je mohla mít. Nechápu, jak může třeba ústavní soudce 

obhajovat své členství v KSČ, že to bylo normální. Není zvykem přiznat chybu a omluvit se za ní. 

Nevyplácí se to. Lidé odmítají odpovědnost, respektive chovají se tak, jak se jim to hodí, nedbajíce na 

své svědomí a svědomí své rodiny, svých dětí. Protože neměli na co navázat, vychovali je v bolševické 

mentalitě. Ale to se ohromně pletou. Mají na co navázat. Paměť národa by se mohla stát lekcí pro 

každého, kdo má pocit, že se vyplatí „vykašlat“ se na křesťanské hodnoty a ideje svobodného a 

demokratického státu. Vyplatí se krátkodobě přijmout, nebo dát úplatek, podrazit někoho, zradit 

ideje? Dlouhodobě se to ve špatném vrátí jim, jejich dětem, a nakonec celé společnosti.                      

MS: Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

MK: Vzdělání, kulturu, politiku a podnikatelství. To jsou propojené společenské oblasti, které bez 

ozdravování, péče, mohou onemocnět a způsobit krizi celé společnosti. Za to, jaké tyto oblastí jsou, 

může každý z nás.       

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

MK: Jsme Evropané stejně jako Češi. Myslím, že nás čekají úžasné věci, pakliže přijmeme 

odpovědnost za celou Evropu. Ne jen když se nám to hodí. Vadí mi, že tady neplatíme eurem. Právě 

evropská ekonomická krize nám dává obrovskou příležitost. Přijmout odpovědnost a stát se 

skutečnou součástí Evropy a nést s ní vše dobré i vše špatné. Ekonomická krize se může stát skvělou 

příležitostí k semknutí a odbourání škodlivých evropských procesů. Právě teď se ukazuje, jak jsme si 

blízcí a jak jeden závisí na druhém. Když je průšvih v Řecku, na Kypru, cítíme to i my tady. Byl bych pro 

to, aby se nastavily mechanismy, které nebudou dovolovat, aby jeden stát lhal celému společenství. 

Myslím, že část Evropy trpí stejnou nemocí jako Česká republika. Korupcí, mentalitou marxisty, 

účelovým zkreslováním ekonomiky. Ale ne všichni. Není možné, aby jeden národ žil na úkor 

ostatních. Protože tyje z jakési představy, že to jde snadno a přijde se na to, až když je pozdě. Myslím 

si, že povinností evropské unie je nyní najít model mnohem pevnějšího partnerství. Jsem pro 

federalizaci. Chtěl bych, aby mnohem důležitější pro nás pro všechny byly volby do evropského 

parlamentu. Chtěl bych mít evropskou vládu, evropskou zahraniční politiku. Česká republika je 

evropský kraj, tak to je a nejde to změnit. Jsem českým i evropským křesťanským vlastencem. A je to 

pro mě to nejpřirozenější a nejupřímnější vyznání. Když se zamýšlím, co nám v tom brání, jaké 

argumenty jsou proti federalizaci, cítím v nich velmi silnou míru sobeckosti, pseudo-vlastenectví, 

nenávist, kterou tu razili komunisté, nenávist s konotacemi na nacistickou minulost Německa, 

populismus, antisemitismus, prostě něco hnusného, co je v Evropě poražené.      

MS: Děkuji vám za strávený čas otázkami doby, v níž žijeme …    
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P.S.: 

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

MK: Věřím, že založením Post Bellum a svojí prací na Paměti národa a Příbězích 20. století.  

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

MK: Moji rodiče ano, já byl malý a blbý. Koupili tuším nějaké akcie malé mlékárny. Co s těmi akciemi 

vlastně je, ani nevím. Ale rozhodně investovali lépe než ti, co uvěřili některým pánům a jejich 

fondům.    

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

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

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení se v Evropské unii?  

MK: Vadilo mi rozdělení Československa. Jeho způsob a lži kolem dělení. Vzpomínám si na Mečiarovy 

projevy, jak křičel, když mu někdo oponoval, že usiluje o rozdělení. Se Slovenskem jsme spojeni 

v Evropě. Rozdělení bylo zbytečné a nesmyslné, ale vyprovokované nacionalistickými i ekonomickými 

nenávistnými náladami v obou zemích. A mohou za to politikové, kteří tyto nálady provokovali a 

stavěli na nich. Bylo to špatné, ale jak se říká - vše špatné k něčemu dobré. Tak dnes se snad oba 

národy respektují, protože jsou součástí Evropy. Můžeme si už vzájemně pomáhat, protože jsme tak 

blízce spojeni velmi podobnou historickou zkušeností. Oba národy prochází stejným společenským 

vyrovnáváním se s minulostí. Post Bellum nedávno založilo na Slovensku svoji partnerskou organizaci. 

A velmi blízce a skvěle spolupracujeme se slovenským Ústavem Paměti národa. Mám pocit, že 

táhneme za jeden provaz. A to je dobrý pocit.       

 

 

Dialog o transformaci s Markem Orko Váchou7,8: 

MS: Čím byl pro vás rok 1989? Jaké naděje jste do něj vkládal a jak se ty naděje případně naplnily? Byl 

jste studentem ...  

MOV: Byl jsem studentem posledního ročníku na Přírodovědecké fakultě brněnské univerzity, a tak 

jsme revoluci vnímali hodně osobně, hodně vážně - ostatně v roce 2012 už není čím se chlubit, je 

dávno po revoluci. Vnímali jsme to tak, že jsme byli díky věku určití tahouni, protože jsme byli 

v pátém ročníku. Kdybych měl tedy hovořit o sobě, studoval jsem molekulární genetiku. Pro mne to 

samotné období bylo dosti citlivou dobou. Vzpomínám si, když začala stávka, že moji rodiče mi říkali, 

že stejná atmosféra byla v roce 1968 a že to tenkrát nedopadlo. Říkali, že nevěří tomu, že by to nyní 

mohlo být jinak. Vidím to jako dnes, 17. listopadu byl pátek a 20. bylo v pondělí. V pondělí začala 

stávka. S kamarády z kruhu jsme si říkali, že jsme „dostudovali,“ neboť to nemůže dopadnout dobře 

ale zároveň, že za pokus to stojí. Už od prvního dne bylo jasné, že je to hop nebo trop. Zkrátka buď to 

dopadne dobře, či špatně. Pokud by to dopadlo špatně, žel, jsme dostudovali.   

                                                           
7
 Marek Orko Vácha *1966, biolog, kněz, vysokoškolský pedagog přednášející lékařskou etiku.  

8
 Dialog o obecných tématech byl natočen ve čtvrtek 25. října 2012 v odpoledních hodinách v prostorách 

pracovny Marka O. Váchy. Ruská 87, Praha 10, Vinohrady.  
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MS: Svět se vyvíjel ve váš prospěch. Dokonce jste dostudoval vícekrát a těch vysokých škol máte 

několik. Dobrá, ještě bych se zeptal, zda si myslíte, že to muselo být na studentech. Jestli museli být 

pomyslnou koulí, která rozrazila to ostatní.  

MOV: Myslím si, že byla, protože studenti nemají takový vliv na ekonomiku. Ti, když začali stávkovat, 

byli schopni rozhýbat leccos. Existují svědectví historiků, že Státní bezpečnost začala antiletákovou 

kampaň, ale neměla šanci. Bylo nás opravdu tolik! Najednou zde bylo takové množství mladých, 

obrovský intelektuální potenciál a množství ochotných studentů, kteří to různě roznášeli a nalepovali, 

že StB na to neměla ani nápady, ani lidi.  

MS: Jak si vysvětlujete spontaneitu, že se najednou vytvoří vlna, která předčí všechna očekávání.  

MOV: Myslím si, že načasování bylo správné v tom smyslu, že všichni byli naštvaní na režim. Všichni 

věděli, že režim je špatný a zlý a všichni napříč politickým spektrem to chtěli změnit.  

MS: Můžeme řídi, že se rodiče těch studentů báli to artikulovat a nakonec se toho museli chopit 

studenti sami.  

MOV: Artikulovali jsme to my mladí, kteří jsou přece energičtější, revolučnější a možná nevidí ty 

důsledky, tak jako všichni mladí na celém světě. Dnes se na to člověk dívá romanticky. Jednotlivé 

podniky se k nám přidávaly velmi pomalu. První se k nám přidalo brněnské krematorium. To byla 

první parta lidí …  

MS: Krematorium? Tam se pohřbívá …  

MOV: Tam také není co ztratit. Pochopitelně lidé, kteří tam pracovali, ti nemohli „spadnout“ níže, pro 

ně to nebylo tak těžké rozhodnutí. Ale nebylo to tak, že by se hned 20. listopadu všechny podniky 

nebo instituce přidaly k nám. Jejich chování bylo opatrnické, ještě v prosinci váhaly. Naopak, když se 

to zlomilo – ještě dnes to vidím a cítím!  

MS: Krátce na to začala generální stávka, to se psal 27. listopad 1989. 

MOV: Tuším, že jsme později na fakultě potkali ty největší komunisty, kteří najednou začali chodit 

s trikolórou. Říkali: vyhráli jsme. Najednou bylo zřejmé, že se k nám přidávají lidé, kteří cítí, že by 

z toho mohli mít jasný postup v kariéře. Již je všem jasné, že to dopadne. Od toho dne jsem trikolóru 

přestal nosit, už jsem se cítil trapně.  

MS: Jako pražští studenti jezdili po českých krajích, tak vy z Brna jste též jezdili mezi moravský lid a 

pořádali jste diskusní fóra?   

MOV: Bylo to v několika rovinách a historický ústav to má jistě zmapováno. Každý den večer bylo 

setkání na Náměstí Svobody. Žilo tím celé Brno. Poté jsme jezdili do různých měst a obcí besedovat 

se zaměstnanci.  

MS: Spanilé jízdy, na několika z nich jsem byl.  

MOV: Jezdili jsme z několika fakult, a já jsem byl ve skupině lidí z veteriny. Také stojí za zmínku, že na 

přírodovědě určitě nestávkovali všichni studenti - a nevím, kolik tam mohlo být přímo studentů - 

nebyli jsme velká fakulta, a tak nás mohlo být 1200 – 1400, stávkovalo nás přibližně 300. Kolegové 
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většinou buď jeli na hory lyžovat, protože nebyla škola, či si dodělávali diplomové práce, jelikož jim 

„hořely“ termíny.     

MS: Byli to ti, které bychom dnes mohli označit za pragmatiky.  

MOV: Ano … 

MS: Vy jste byl součástí idealistů.  

MOV: Byli jsme poslední ročník a považovali jsme to za svou povinnost. Každé ráno jsme se setkávali. 

Někteří z nás tam i spali. Fungovalo to v několika několik rovinách a moje úloha byla specifická. 

Tenkrát napadal sníh - dnes je to legrační, ale tenkrát v roce 1989 se poprvé začaly objevovat tiskárny 

k počítačům, byly jehličkové. Jezdil jsem na nejmenovanou adresu vždy na kole, vybaven pouze 

jménem kontaktu. Ten, kdo to obsluhoval, byl mladý hoch. Jemu 24 hodin denně běžela tiskárna, a ta 

tiskla různá prohlášení, výzvy, které se vylepovaly. Vždy jsem jednou za den přijel, vzal jsem si pakl 

vytištěných papírů, dostal panáka slivovice a zase jsem jel zpět. Jelikož jsme se báli, že by to mohlo 

být prozrazeno, tímto jsme byli kryti. Mně kdosi řekl jméno, já jsem je nedával dále. Přijel jsem do 

ulice, vzal štos papírů a rozhodil je mezi studenty, kteří to šli lepit.  

MS: Každý měl omezené informace, aby zdroj nebyl prozrazen.  

MOV: Ano, kdyby to náhodou prasklo. 

MS: Strach z vývoje a pochybnosti byly přítomny.  

MOV: Ano, strach měl člověk první týdny. Poté v druhé polovině prosince to již bylo velice pozitivní. 

Pak se říkalo, že chceme nového prezidenta. Dále se říkalo, že prezident musí být chartista, disident a 

dramatik. Vše vlastně směřovalo k Václavu Havlovi a v podstatě o Vánocích už se dávalo dál to známé 

„na Štěpána bez Štěpána …“  

MS: … a 29. 12. 1989 byla slavnostní volba prezidenta Československé socialistické republiky. 

… Disent …  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, zdali jste měl možnost stýkat se s disidenty?  

MOV: Skutečně dobrá otázka. Měl, aniž bych chtěl. V Brně existuje jeden originál, který v Praze 

nenajdeme. Je to farnost svatého Tomáše. Mohu říci po pěti letech pražského působení, že tam nic 

takového není. Nejen, že je to velká farnost - byť i zde jsou velké farnosti - je to farnost, do které se za 

bolševika stahovali intelektuálové. Já jsem začal ministrovat už v útlém mládí pěti let, a lidi, které 

jsem v tom prostředí potkával, byli skutečně špičkoví myslitelé. Řekl bych, že to byly nejlepší mozky 

Brna, Moravy, možná České republiky. Mezi nimi filosofové, teologové, biologové, lékaři, vědci 

různých oborů. Toto bylo podhoubí, v kterém jsem vyrůstal.  

MS: Můžete jmenovat některé z nich, aby byli zmíněni?  

MOV: Bedřich Provazník, Ivan Kaňa, Ludvík Kolek, Jiří Vácha z medicíny. Kněží Zemek, Habáň, … Bylo 

zajímavé to, že u svatého Tomáše byla líheň, centrum podzemní církve. Netušili jsme to. Byli to 

takzvaní „davídkovci“. Ti po revoluci odešli do pastorace. Ani jsme nevěděli, že jsou kněží. Znal jsem 

spoustu lidí, kteří dlouho seděli. Ministroval jsem s Tomem a Standou Drobnými. Jejich tatínek, 
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doktor Drobný, byl pak předsedou Klubu politických vězňů. Ten byl, tuším, 16 let v kriminále. Také 

bych měl zmínit Jaroslava Štarka, kněze, který seděl, myslím, 13 let. Byly to strašné pálky. Také Jakub 

Zemek 16 let. Jezdili jsme již jako hoši ve 14 letech za páterem Václavem Razíkem. Pak jsme zjistili, že 

to byl tajný biskup. Sám strávil 13 let v kriminále. Mečislav Mrazík a jeho bratr také 16 let. Byly to 

neuvěřitelné tresty. Všichni tito lidé ovlivňovali mé mládí. Člověk se s těmito lidmi setkával, aniž by 

chtěl. Mimochodem v roce 1990 jsem měl jeden památný rozhovor s mým tatínkem, který mě 

prozradil, že odchází do pastorace, neboť je tajný kněz. Já jsem to vůbec nevěděl. Tuším, že byl 

svěcený v roce 1971 a já jsem se to dozvěděl v roce 1990. Poté jsem si uvědomil, že se v našem 

vlastním bytě setkávali různí „podivní“ lidé. Bylo to jednou za měsíc. Vždy se tam zamkli a já jsem 

pochopil, že tam vysluhovali Mši svatou. Byli to velmi inteligentní lidé z různých oborů. Musím říci, že 

jsem měl obrovské štěstí, že tito lidé si i u nás podávali dveře a já, aniž bych chtěl, jsem tím „načichl“,  

MS: ...či i byl hněten.  

MOV: Když jsem se v prvním ročníku rozhodl, že bych se mohl stát knězem, měl jsem obrovské štěstí, 

že jsem to řešil s Bedřichem Provazníkem, což byl fantastický chlap, jenž mě velmi citlivě a velmi 

pevně přesvědčil, že bych měl biologii dodělat. Vzdělání je velmi cenná věc. Toto jsou myšlenky 

představitele tajné Davídkovy církve. Dnes mu za to nemohu být dostatečně vděčný, že mě přiměl 

k tomu, abych biologii dodělal. Strašně ji mám rád. Nakonec se to obrazilo i na mém dalším růstu. 

Kdybych tenkrát opustil studia, tak nevím, jak by to dopadlo. Soudím, že bych se vyvíjel úplně jiným 

směrem.  

… Komunismus …  

MS: Nu, zastavíme se u komunismu. Dá se říci, že jste proti této ideologii byl doslova „očkován“, 

vyzbrojen.  

MOV: Od mládí. Táhlo se to od čtyř let. Člověk pochopitelně vidí lidi, kteří sedí v komunistických 

lágrech a ti kněží si své zkušenosti nenechávali pro sebe, navštěvovali jsme buď my je, nebo oni 

chodili k nám. Kněží, které jsem znal, či doktor Drobný dostali díky svému přesvědčení obrovské 

pálky, 13 - 16 let jeden vedle druhého. Toto vše bylo mé mládí. Sám bych to asi nepovažoval za 

očkování. Člověk nemohl zastávat jiný názor.  

MS: Pro vás tato ideologie byla mrtvá.  

MOV: Byla, od dětství.  

MS: Protože vede k zatracení člověka, jeho schopností, růstu lidství.  

MOV: Vidím to na sobě s troškou překvapení i dnes. Zajímám se o biologii a lékařskou etiku. Příliš mě 

nebaví politologie. Z vlastního přesvědčení bych ale nemohl volit ani sociální demokraty. Levice 

v mém mládí byla symbolem všeho zla.  

MS: Na druhou stranu někdo říká, že otázka rozdělení spektra na pravici a levici je lichá a pojmy jsou 

vyšumělé.  

MOV: Ano, ale můj vztah k levici nebyl způsoben indoktrinací. Bylo to na základě dialogu s lidmi, 

které bolševik ponižoval. Vykládali mi, co se dělo v kriminálech.  
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MS: Byli to lidé silní, přečkali to.  

MOV: Ano, všichni, kteří tam byli, obstáli fantastickým způsobem. Z jejich pohledu to bylo bez 

hořkosti, bez nenávisti. Sám jsem nebyl vychováván v atmosféře nenávisti ba právě naopak. Dnes 

velmi oceňuji, že mi rodiče vštěpovali, že existuje rozdíl mezi ruskou literaturou a ruským jazykem na 

jedné straně a komunisty na straně druhé. 

MS: Domníval jste se, že po roce 1989 bude komunismus ideologií, s níž se bude muset počítat? 

Někteří z nás předpokládali, že strana, která ji reprezentuje, zanikne  

MOV: Všeobecně se to čekalo, že po roce 1990 bude komunistů méně, méně a méně a nakonec, že 

vymřou. Troufám si říci, že v devadesátých letech to byl odhad oprávněný, …  

MS: … byť mylný.  

MOV: Myslím si, že to, co se děje v roce 2012 není tím, že by ideologie byla přitažlivá. Ani to není tím, 

že by představitelé této ideologie byli přitažliví, ovšem žijeme v marasmu. Vládnoucí strany jsou 

natolik nepřesvědčivé a prosáklé korupcí a všemi neblahými jevy, že spodina národa volí opětovně 

komunisty. Kdyby pravice byla trochu „co k čemu“, nebylo by k tomu došlo.  

MS: Nemáme patřičné reprezentanty dobrých a nosných idejí, a proto dostávají zelenou lidé, kteří 

mohou být reprezentanty starých časů a jistot. Nu, ale někdo si může říci, že v minulosti měl jistotu, 

třebaže neměl takovou svobodu. V současnosti však jistota zmizela.  

MOV: Myslím si, že je to velmi idealizovaný stav toho, co se dělo před rokem 1989. Je třeba to říct 

nahlas: za komunistů bylo hůře, mnohem hůře. Ani jistoty nebyly tak velké. Faktem je, že pokud 

člověk hodně pracoval, či nepracoval příliš, pak rozdíly nebyly tak velké. Nyní v tržním prostředí 

člověk, který má pevnou vůli, je inteligentní a pracuje, tak může něčeho dosáhnout, zatímco za 

komunismu to možné nebylo. V něm se schovali i ti, kteří práci moc nedali, byli líní či práci nebrali 

dost vážně. Ti ovšem jistoty „měli.“  

MS: Charakteristické pro českou společnost bylo rovnostářství.  

MOV: Rozhodně si nemyslím, - a žil jsem v tom do svých 23 let - že by to byla doba, za kterou by se 

mi mělo stýskat, to rozhodně v žádném případě.  

… Exil …  

MS: Dobrá, pokud by komunistická éra trvala, neuvažoval jste o exilu?  

MOV: Když jsem se rozhodl ke kněžství, byla situace nastavena tak, že byl jediný seminář - 

v Litoměřicích. Bylo jisté, že do toho semináře by nikdy nevzali člověka, který by již měl vysokou 

školu. Ve chvíli, kdy jsem se rozhodl, že dodělám biologii, tak jsem se zároveň rozhodl, že zkusím 

emigrovat, až dostuduji, protože nebyla jiná možnost jak se stát knězem. Toto bylo rozhodnutí, které 

jsem přijal, zamýšlel jsem prchnout do Říma, a tam bych zkusil studovat na kněze. Pak by se vidělo. 

Stalo se to, co se stalo. Když jsme byli v pátém ročníku, přišla sametová revoluce. Revoluce skončila 

v prosinci – lednu 1990. Nám jako studentům pátého ročníku posunuli termín státnic, protože bylo 

období stávky. Pamatuji si, že jsem dělal státnice 8. července 1990 a v září téhož roku jsem začal 



 
 

64 
 

studovat na tehdy čerstvě obnoveném semináři v Olomouci. Vlastně jsem přeskočil z jedné školy na 

druhou, a proto prchnout nebylo třeba.  

… Demokracie …  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste uvažoval o demokracii. Tato republika měla s tímto společenským 

řádem zkušenost dvacet let. To však byla první polovina 20 století. Co podle vás demokracie 

znamená? Prezident zakladatel – Masaryk ji měl spojenu s humanitou. Důležitou funkci tam hraje 

dialog.  

MOV: Byl jsem hodně naivní v tom ohledu, že jsme si říkali, že když bolševik odejde, tak že přijde 

demokracie. Člověk si ve chvíli euforie neuvědomuje, že svoboda je nejen svoboda od něčeho, …  

MS: … svoboda negativní, …  

MOV: … jež je charakterizována přetnutím, přelomením pout. Byla to svoboda, kterou jsme si 

vystávkovali. Také je svoboda k něčemu. Svoboda není nikdy „nula“ či „jednička“. Nedá se říci, že 

svoboda je, či není. Je to spíše proces, do kterého celý ten národ musí pomalu vrůstat, …  

MS: … tedy se jedná o neustálý proces.  

MOV: Ano, je to cosi, co bychom mohli označit hrou. Na klavír, na housle, máš-li v sobě uměleckou 

schopnost, musíš trénovat. I my musíme trénovat schopnost svobody. Není to tak, že to buď existuje, 

nebo ne. Člověk do toho neustále vrůstá, svoji svobodu musí neustále kultivovat, trénovat, pracovat 

na ni. Tu svobodu k něčemu, mnohem obtížnější, v současnosti pociťujeme jako děsivě 

nedostatečnou.  

MS: Ano, vidíme to i proto, že lidé si v současnosti svobodu špatně definují. Mají ji spojenou s anarchií, 

s neomezeností, anomií, tedy stavem bez řádu, bez pravidel. To je to, co daného člověka může řádně 

rozložit.  

MOV: Můj oblíbený filozof Johnatan Sacks – Brit, na to má jednu krásnou úvahu. Sluší se přiznat, že je 

to známá věc a v jistém ohledu to říká kdekdo. V demokratických zemích je velká tradice sportu. 

Sacks říká, že toto je spolu spojeno. To proto, že dění na hřišti mi dosti připomíná vlastní život, jelikož 

abych si zahrál dobře tenis či fotbal, tak musím znát pravidla. Do balónku mohou pinknout, jak chci, 

ale to mi může prohrát zápas. Musím za prvé ctít rozměry hřiště, musím ctít pravidla hry. Krom toho 

musím v těchto sportech za druhé ctít své spoluhráče a protihráče. Kdybych fauloval, tak i kdyby mi 

to přineslo vítězství, tak by hra postrádala smysl. Abych si zahrál dobře hru, která se jmenuje Život, 

tak musím ctít pravidla, musím zde ctít své spoluhráče či případně protihráče. Sacks na to má 

historku, která zní na první pohled banálně, triviálně, je ovšem velmi hluboká. Sacks navrhuje 

myšlenkový pokus, představme si, že sem přiletěli Marťani. Nyní se dívají po Praze a jsou velice 

nadšení tím, jak to máme na zemi zařízeno. Nakonec ale říkají: „Přece jen vy pozemšťani nejste 

v určitém ohledu svobodni, protože jsme si všimli, že vy zde v Praze na silnici jezdíte pouze vpravo a 

na červené světlo stojíte. U nás na Marsu jezdíme po celé šíři vozovky a jsme svobodní, neboť 

nemáme semafory, jelikož to omezuje.“ Vy byste jim odpověděli: „Když však nebudete mít dopravní 

pravidla, tak vznikne spousta karambolů a důsledkem bude chaos.“ Marťan zůstane klidný a řekne: 

„Ano, ale chaos je cena, kterou jsme připraveni platit za naši svobodu.“ Sacks na tomto ukazuje, že 

pokud by to byla svoboda bez pravidel, tak naprosto nutně cena, kterou za „svobodu“ zaplatíme, 
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bude obrovský chaos. Důsledkem absolutní svobody je anarchie. I v životě tedy musím brát v úvahu 

dopravní předpisy či pravidla hry či pohyby protihráčů. Člověk proto tyto skutečnosti musí brát 

v úvahu, aby si hru, která se jmenuje Život, zahrál dobře, aby minimalizoval karamboly. Neexistuje 

svoboda, která by byla anarchií, nelze si dělat cokoliv. 

MS: Ano, pak to má destruktivní následky. Neříkáte si občas, že země je analogií Marsu? Asi se tomu 

blížíme.  

MOV: Jsme hodně na Marsu.  

MS: Rád bych se zeptal, jak si vysvětlujete, že lidé se během vypjatých chvil dokážou spojit? Jako by se 

v nich probudilo občanství. Bylo to díky tomu, že lidé věděli, co nechtějí?  

MOV: Přesně tak. Nakonec to bylo vidět i na lidech, kteří podepsali Chartu 77. Byli z různých kruhů, 

mnoha různých náboženství, mnoha různých politických názorů, a to jak z pravice, tak z levice. 

Všichni byli spojováni pouze tím, co nechceme a mezi studenty to bylo také tak. Nás všechny spojil 

odpor vůči bolševikovi. Také bylo obrovské povzbuzení, že režimy padaly v ostatních státech. Bylo 

vidět, že éra komunismu je na ústupu. Toto spojilo lidi, kteří se v dalších letech po revoluci dostali do 

různých politických stran a hnutí.  

… Étos … 

MS: Jak vnímáte ovlivňování demokracie a její podoby lidmi, kteří byli právě spojeni s Chartou 77? 

Lidem v ní sdruženým „spadla“ moc do rukou a během měsíců, let se vytratila. V čem vidíte étos 

Charty při budování demokracie? Lidé, kteří chartu podepsali, o moc neusilovali, ale pouze apelovali 

na nedodržování lidských práv. Ta jsou s demokracií bytostně spojena.   

MOV: Možná je dobré to zde zdůraznit právě v roce 2012. Když Charta 77 vznikla, tak všichni ti, kteří 

ji podepsali, riskovali vězení a také do něho šli. Mnoho lidí jim v tu chvíli vyčítalo, že to vůbec nemá 

cenu. Vyčítali jim, že jdou hlavou proti zdi, že je to házení hrachu na zeď a jen pořád na sebe 

upozorňují, ke škodě svých blízkých. Tím, že podepíší Chartu, tak že zároveň podepíší to, že jejich děti 

nevystudují žádnou školu. Vyčítalo se jim, že by měli být odpovědni svým dětem a že bolševik je tak 

silný, že to zkrátka nemá cenu. To je výkřik, jenž zněl v tu dobu logicky. Bolševici byli skutečně velice 

silní a s disidenty dokázali zatočit. StB byla všude. Máloco se, či pokud vůbec, podařilo utajit. StB to 

měla prošpikováno svými agenty. Postižena v tomto ohledu byla i církev. Opticky to vypadalo, že to 

absolutně nemá cenu a že přílišně na sebe upozorňujeme. Jediné, čeho se tím dosáhne, že si zkazíme 

život. A najednou se ukázalo, že to cenu mělo. Samozřejmě připouštím, chybělo velmi málo a bylo by 

to rozprášeno. Nedávno mi moje kamarádka Marta Jirousová poskytla CD s Labutími písněmi jejího 

otce. Měl jsem slzy v očích, kdy jsem to poslouchal. To proto, že vystihl atmosféru osmdesátých let. 

Bylo to rozprášené, beznadějné. Jirous byl v dosti těžkém vězení na Mírově. Žádná šance na zlepšení. 

Všichni jinak byli za hranicemi. Hutka byl pryč, Karásek byl pryč, Kryl byl pryč …  

MS: Havel byl však sále zde.  

MOV: Ano, ten zde byl. Jirous píše: „Paul Wilson je za oceánem, s námi je tady asi amen.“ Najednou 

si Jirous uvědomuje, že jsou všichni pryč a že on a pár dalších, kteří jsou v kriminálu, …  

MS: ... zajdou.  
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MOV: To byla chvíle, kdy StB byla silná. Stačil poslední úder a měla by to. To nebylo tak, že by od roku 

1977 Charta spěla k vítězství. V době Labutích písní, tam opravdu chybělo málo a všichni by skončili 

v kriminále či v emigraci. Zkrátka to nebyla lehká léta. A najednou se ukázalo, že to smysl mělo. Po 

revoluci se Chartou 77 inspiroval kdekdo na světě. Existují disidentské skupiny v Číně či jiných zemích, 

kde existuje autoritářský režim. I ve chvíli, kdy se zdá, že je to zbytečné, tak má cenu označit zlo zlem. 

Mělo cenu napsat nějaký text, nebo něco naopak odmítnout - byť tím člověk riskoval život, či to, že 

jeho zbytek stráví děsivým způsobem. 

MS: Mnozí disidenti byli z naší republiky vypuzeni, jelikož pro režim nebyli žádoucí. Část z nich však 

zůstala a byli mravní posilou pro ostatní …  

MOV: Přesně. Už byli pryč Karásek s Hutkou, Kryl, Charlie Soukup byl pryč, Škvorecký byl pryč. Zůstalo 

zde pár lidí. Jirous píše: „My už to tady doořem, v pokoře doořem, pak umřem …“ Taková byla nálada 

první poloviny osmdesátých let.  

… Politika …  

MS: Pokročme dále. Je vhodné se zeptat na otázku politiky, třebaže otázky, které předcházely, byly 

také politické. Soudíte, že člověk má povinnost být součástí obce - tedy účastnit se, a ne jen tak 

přikukovat. Disidenti to vzali za své. Každý byl z jiné ideové oblasti, ale na tu agoru šli.  

MOV: Myslím si, že otázka je širší a souvisí to s tím, co dělá člověka člověkem. To není pouze tím, že 

by člověk měl být ZOON POLITIKON. Vzpomínám si, že jsem na toto téma něco četl v samizdatovém 

textu ještě za bolševika. Nevím, zdali to byl zrovna Václav Havel, ale v eseji stálo, že je zvláštní, jak 

jsou disidenti umělecky plodní. Zkrátka pokud je člověk člověkem, tak musí „dělat umění.“ Pokud 

umění jen konzumuji, tak nenaplňuji určitý rozměr mého lidství. Nemusí to být velké umění. Když 

jsem matka v domácnosti, tak uměním je již to, že pěkně připravím jídlo na talíři, či občas napíši 

báseň, nakreslím obrázek. Člověk je-li člověkem, tak musí produkovat umění. V duchovním životě to 

platí tisícinásobně. Pokud se modlím a pokud žiji duchovním životem, tak musím „produkovat“ jistý 

druh umění. Nemusí to být tak, že zrovna napíši knihu či namaluji velké plátno, ovšem nějak to ze mě 

musí tryskat. Pochopitelně, pokud je člověk člověkem, tak musí vnímat odpovědnost za svět, ve 

kterém žije. V náboženském kontextu responsibility je response – ability, odpovědnost, schopnost 

odpovědi. V náboženském kontextu člověk odpovídá Bohu, odpovídá za stav světa. Dříve či později 

z této odpovědnosti musí vzejít v té či oné míře ta i jiná forma politické aktivity.  

MS: Pokud se díváte na stav světa a na vývoj v minulých dvaceti letech, tak tam zřejmě nacházíte 

místo responsibility irresponsiblity. Lidé, kteří zde žijí, nejsou plně odpovědni. Mnozí z nás říkali, že již 

vybojovali demokracii, směřujeme k vyspělým západních zemím, tak proč bychom to nedelegovali na 

naše politiky. Dobrá, máme zastupitelskou demokracii. 

MOV: Možná také, ale co jsem tam vnímal, bylo zejména obrovské znechucení tím, co se dělo. 

Uvědomoval jsem si to v devadesátých letech. Čím dále doba postupuje, tak vidím sestup. O naše 

politiky bych si ani kolo neopřel. To jsou lidé, kteří jsou absolutně bez vize. Biologie mi pomáhá 

v určení, že naši představitelé jsou sice z biologického hlediska dospělí lidé, ale mentálně jsou to 

chlapci. Naše politická scéna připomíná svět řeckých bohů, kteří jsou mentálně výrostky, kteří se 

nenávidí, závidí si, kteří nemají žádnou představu o světě, k nimž člověk nemůže člověk cítit 

absolutně žádnou úctu. Když bych měl jmenovat českého politika, tak snad jen Václav Havel měl vizi. 
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Těžko bych někde někoho dalšího hledal. A ostatní? Najednou si člověk silně uvědomuje, že s tímto 

druhem lidí se absolutně nechci přátelit. Touha po majetku a po hrsti moci člověka strašlivě ničí.  

MS: Kde se podle vás vytratila služba obecnému dobru?  

MOV: Mám dojem, že přece jen více a více lidí si tuto skutečnost uvědomuje. Mám spoustu 

kamarádů ve straně zelených, byť jsem katolík a volím lidovce. Jsou to idealisté, kteří mají svou vizi a 

snaží se něco dobrého udělat a snad, doufám, přijde nová generace, a ta napomůže ke změně.  

MS: Chcete říci – stane se zázrak?  

MOV: Možná už ne naše generace, ale dorůstá generace dětí, které rok 1989 nezažily. Mám radost, 

že jsou studenti, kteří se nebojí říci svůj názor, mají to v hlavě srovnáno, …  

MS: Vidíte, společnost není černobílá.  

MOV: Jistěže není.  

MS: Mezi námi jsou lidé, kteří jsou schopni artikulovat problémy, analyzovat. Je nutné, aby tito lidé 

byli ochotni se společensky angažovat, ba v dobrém ji „přetvářet“. Nemyslím oním přetvářením 

sociální inženýrství. Když tito lidé nebudou mít ve společnosti prostor, tak budou uvažovat o emigraci.  

MOV: Jung hovoří o abaissement du niveau mental, což bychom mohli přeložit jako zúžení duševního 

horizontu. U nás v politice je to jasně vidět.  

MS: Pokud se podíváte za hranice České republiky, …  

MOV: … tak bych řekl, že je to lepší. Tam přece jen je 40 let vidět. Takové Německo má přece jen 

politickou kulturu vyšší. To platí též o Švýcarsku. Uznávám, že kdo žil chvíli ve Francii, setkal se tam 

též s fenoménem Le Pen.  

MS: Rakušané donedávna měli přízrak Haider.  

MOV: Ano, ale tam jakási kultura ještě existuje. Co je možné u nás, takový kabaret tam možný není.  

MS: Je namítáno, že politici si dovolí to, co jim dovolíme. Podívejme se na aktivitu lidí, která byla 

spojena s televizní krizí v roce 2000. Během ní se lidé postavili proti aroganci a způsobu jmenování 

jistých lidí do veřejnoprávní televize. Jistě to mnozí z nás budou považovat za správný čin. Jednoduše 

si nesmíme nechat kálet na hlavu, kvalita demokracie a procedury v politice jsou o lidech. Lidé dnes 

mohou volit třeba i exil, když nenacházejí uplatnění. Toho se nebojíte?  

… Kapitalismus …  

MS: Posuňme se dále, jak vnímáte kapitalismus? Někdo může říci, že tento hospodářský řád dává 

možnost realizace ekonomické svobodě, a ta některým lidem stačí. Naopak politická svoboda, nutnost 

spolurozhodovat o podobě obce, ta na prvním místě není.  

MOV: O tomto tématu bych hovořil velmi opatrně, neb nejsem profesionál. Mně se na tom zdá 

zajímavé, že záleží na „nastavení“ národa. Něco k tomu jsme si říkali s našimi studenty. Je zvláštní 

porovnávat kapitalismus Spojených států a kapitalismus u nás. Vidíme, že u nás je to daleko 

materialističtější.  
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MS: V jakém smyslu?  

MOV: Když byly prezidentské volby v roce 2004, i předtím či poté byly volby u nás. ODS tenkrát 

vyrazila do voleb s plakáty, kde byly jednotlivé profese a finanční odměny. Zdravotní sestra si vydělá 

20 tisíc, rodina si přijde na 50 tisíc …  

MS: To bylo asi v roce 2002 …  

MOV: Oni říkali, abychom je volili, pak budeme mít více peněz, budeme se mít dobře, avšak to bylo 

čistě ve finanční rovině. Na billboardech člověk četl částku. Když byly volby 2004 Bush – Kerry, tak to 

celkem překvapivě vyhrál George Bush. Hned začaly zpětné analýzy, proč voliči volili, jak volili. Byly 

uvedeny tři hlavní důvody a jsou zajímavé, neboť se to dotýká lékařské etiky. Zaprvé to byly potraty. 

Protestant Bush říkal: v žádném případě a katolík Kerry říkal: klidně ano. Poté to byly sňatky 

homosexuálů. Protestant Bush říkal: v žádném případě a katolík Kerry říkal: klidně. Třetí a 

nejzajímavější byly kmenové buňky, kdy protestant Bush říkal: v žádném případě a katolík Kerry říkal: 

ano. Je v tuto chvíli jedno, jaký na to existuje osobní názor. To není tak důležité. Důležité je to, že tři 

témata, která se ukázala jako klíčová, nebyla ani domácí ekonomika, ani války po světě, které 

Američané vedli, avšak témata povýtce etická. Neumím si představit českého politika, který by 

„vytáhl“ do volebního klání s etickým tématem, že bude podporovat práci s kmenovými buňkami, či 

naopak bude proti práci s kmenovými buňkami.  

MS: Ano, ale u nás se o těchto tématech debaty nevedou.  

MOV: Jako kdyby to u nás nikoho nezajímalo. Domnívám se, že téma, které je zde nosné má podobu: 

„Volte nás, dostanete více peněz!“ Myslím si, že závisí hodně na atmosféře v národě, na vzdělanostní 

úrovni, vnímání, vstřícnosti, atmosféře, zkrátka jakou má konkrétní národ vizi. Není rozhodující, jestli 

je u vlády pravice či levice a jakou formu má kapitalismus. Spíše je důležitá kultura národa.  

MS: Domníváte se, že jsme materialistický národ?  

MOV: Domnívám se, že ano.  

MS: Můžeme konstatovat, že během komunismu to byl materialismus teoretický, a po roce 1989 a 

nyní realizujeme materialismus praktický.  

… O povaze národa …  

MOV: Navrhoval bych, abychom se už neomlouvali čtyřiceti lety komunismu, jsme přece už dvacet let 

po něm.  

MS: Ovšem člověk se může setkat s postoji, že vykročeno tato země měla dobře. Byli jsme na 

pomyslném vrcholu z východních zemí, byli jsme západem Východu a nyní jsme východem Západu.  

MOV: Myslím si, že ne vše bylo od roku 1990 špatně. To v žádném případě. Na druhé straně je zde 

spousta pozitiv. Málo naplat, ale český národ - a to říkám s velkou radostí - když je nějaký průšvih, 

když je někde zemětřesení, povodně, …  

MS: ... tak pomáháme, „umíme“ silnou, byť anonymní pomoc …  
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MOV: Možná se za to stydíme, nebo to zlehčujeme či jsme ironičtí, cyničtí, ale toto je nesmírně 

pozitivní rys naší povahy. Rozhodně si nemyslím, že náš národ by byl špatným. Jsme sebeironičtí a 

českou povahu geniálně vystihl Jaroslav Hašek ve Švejkovi. Je nutné říci, že jeho autor, opilec, který 

pohrdal sám sebou, napsal archetypální knihu o českém národu. 

MS: Problém je ten, že opilec, který pohrdá sám sebou, nikam dojít nemůže. Pro svou existenci musí 

mít alespoň opory, které mu ji zajistí. Abychom dosáhli uspokojivé konsolidace mentálního stavu, 

musíme se tázat, jakým způsobem vzít opilci láhev, aby byl schopen existence a také se připravil na 

vykročení do vyšších úrovní.   

… Hodnoty …  

MS: Opusťme tuto chmurné téma. Je dobré se obrátit k hodnotám. Václav Havel řekl větu, které se 

mnozí lidé vysmívají, možná proto, že jsou jako „opilci“, pohrdající sami sebou a nedokážou ji v celé 

hloubce pochopit. Je to známé a silné heslo, jenž je mnohými považované za stále platné: „Pravda a 

láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Jednoduše bez lásky člověk nemůže existovat a pravda poskytuje 

orientaci v lidském životě. Ostatně, stala se tématem českého myšlenkového proudu. Jak se k té větě, 

která dala náboj revoluci, stavíte?  

MOV: Když to člověk domyslí do důsledků, tak si troufám tvrdit, že každý člověk musí říci, že je to 

pravda, že „pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Člověk přece nemůže říci nic jiného.  

MS: Pragmatici se této tezi vysmívají.  

MOV: Soudím, že je to rys naší národní povahy. Od Bílé Hory jsme nebojovali. Toto „neválčení“ my 

umíme báječně. Je velmi zajímavé se na to dívat v umění. Nejsme příliš schopni natočit film na nějaké 

zásadní téma. Možná to byla Kawasakiho růže, výjimky existují.  

MS: Možná Lidice …   

MOV: V čem jsme výborní, tak to jsou parodie. Můžeme něco zlehčit, něčemu se vysmát, natočit 

skvělou parodii. V čem jsme silní, je z něčeho si udělat legraci!  

MS: Kde je hra s identitou.  

MOV: Jakmile někdo začne hovořit o vážných tématech, tak vždy se objeví někdo, kdo to zlehčí a 

shodí to ze stolu.  

MS: Mnozí Češi milují hospodářské žvásty.  

MOV: Na základě toho jsme nebyli dobří vojáci. Posmíváme se Američanům, kteří přesně tyto ideály 

mají. To jsou idealisté, kteří zpívají hymnu, jsou vlastenci. Soudím, že bychom to asi tak nedělali, že 

bychom v sobě měli hrdost či cítění. Myslím, že my už nemáme vizi, za kterou by stálo za to umřít, 

ideu, pro kterou by se chtělo žít. To bylo vidět, na Polácích, kteří povstali se Solidaritou. My jsme to 

nezvládli. Když se Poláci někam dostanou, tak založí krajanská centra, hovoří spolu, bydlí spolu. My se 

snažíme naučit jazyk a …  

MS: … splynout, zapomenout.  
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MOV: Nejsme hrdi, že jsme Češi. Pokud na něco hrdi jsme, jsou to vítězné zápasy v hokeji. Bleskový 

průzkum ukáže, že jsme hrdi, že jsme Češi, ale jinak se za to spíše stydíme. Nemyslíme si, že bychom 

byli hrdinové. Toto je rys naší národní povahy. Určitě nepatříme k těm národům, v nichž lidé by 

vyběhli ze zákopů a „roztrhli si košili“ či bychom byli ochotni zemřít za svou věc či ideu. Toto nám 

příliš nejde.  

MS: Nemyslíte si, že toto se formovalo po generace? Je to náš úděl.  

MOV: Faktem je, že nás bylo fyzicky málo, že jsme měli vedle sebe silnější Německo, že jsme byli 

spíše „underdog“. Vždy jsme byli národ, který neurčoval dějiny Evropy, a to kvůli tomu kolik nás bylo. 

Naše politika byla vždy závislá na sousedech, což se na nás různým způsobem podepsalo. Francouzi, 

Britové či Němci tento důvod nemají.  

MS: Jak vnímáte apely lidí k hodnotovým schématům? O Václavu Havlovi se říkalo, že moralizoval 

příliš, u jeho kritiků se to setkávalo s odporem.  

MOV: Bohu dík za to. Je výborné, že Václav Havel moralizoval a hlásal hodnoty. Problém je, že nikdo 

jiný žádné hodnoty nehlásal.  

MS: Převládal zmíněný pragmatismus.  

MOV: Jakkoliv někdo začne hlásat hodnoty - ať je to Václav Havel, církev či jiný, tak se tomu začneme 

posmívat a zparodujeme to.  

… Církev …  

MS: Dobrá, zmínil jste církev. Je to výrazná konstitutivní část společnosti. V jakém stavu je po 

komunistické vlády?  

MOV: Říká se, že měla v devadesátých letech kredit, ale faktem je to, že jsem mohl vidět církev 

zevnitř z důvodu, o kterých jsme hovořili. Je nutné poznamenat, že existovala generace kněží 

padesátých let. Je nutné uvést, že tato generace obstála, že jeden vedle druhého se nenechali 

bolševikem zlomit. Pochopitelně tam byli lidé jako páter Plojhar … Ti, co seděli, tak jeden vedle 

druhého obstáli, nezradili, na jednoho Plojhara jich byla obrovská spousta  

MS: Toto jsou lidé, kteří nejsou veřejnosti příliš známí a jsou skrytí.  

MOV: Ano, je to otázka církevního PR. Osobně říkám, že to byli hrdinové mého mládí. Neznám kněze 

vězněného v 50. letech, kterého by zlomili pro nějakou formu spolupráce. Na straně druhé v roce 

1989, a to je potřeba říci nahlas, byla církev prolezlá lidmi, kteří nějakou fromou spolupracovali, 

existovala organizace Pacem in terris, než ji Wojtyla zatrhl. To bylo za Pavla VI. Kardinál Agostino 

Cassaroli, který měl na starosti Východ, byl to naprosto naivní člověk. Ten absolutně netušil, oč běží. 

Teprve až přišel Wojtyla po Pavlu VI., Polák, který věděl, kdo je to bolševik a věděl, že se s ním nedá 

vyjednávat. Rád bych řekl, že v osmdesátých letech, což byla doba mého mládí, ve velkých farnostech 

byli velmi často lidé, kteří tím či oním způsobem s režimem spolupracovali. My jsme od útlého mládí 

byli vedeni k tomu, že se určité důležité věci nesmí říkat před některými kněžími. Věděli jsme, že ten 

či onen kněz různým způsobem spolupracuje se státem či StB. I seminář v Litoměřicích byl prolezlý 

špiony. Na spoustu bohoslovců, kteří se tam hlásili, byli nasazeni lidé státní bezpečnosti. Oni za rok za 

dva odešli, měli to jako brigádu. Byl tam příběh pátera Holečka, jenž skončil děsivým způsobem 
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v novém mileniu. Jako přesvědčený marxista naoko emigroval, v Římě se stal knězem a řeholníkem a 

dělal dosti nepěkné věci. Věděli jsme, že spousta kněží tím či oním způsobem spolupracuje. Naopak 

byli kněží, kteří působili v různých vesničkách na krajích diecéze, v pohraničí. Dost překvapivé bylo, že 

v těchto místech zůstala církev bez poskvrny a kněžský personál nezasažený.  

MS: Soudíte, že zdejší církev byla jednou z formotvorných?  

MOV: Měla by být. To je myšlenka, o níž se nyní snažím hovořit, psát v různých pojednáních. Pokud 

20 let po revoluci náš národ netuší, kdo to jsou křesťané, čemu věří, proč tomu věří, vina pak není na 

straně ateistické většiny.  

… Ignorance duchovního světa …  

MS: Forma prezentace tohoto společenství není optimální.  

MOV: Jsou zde věci, jimž člověk absolutně nerozumí a novináři naší země nemají jasno ani 

v základních reáliích. V zemích, které znám, a kde existuje seriózní časopis, tam mají člověka 

zajímajícího se o sport, o počasí, také člověka zajímajícího se o domácí politiku, přes ekonomii, přes 

zahraniční vztahy a také člověka, jenž se dobře vyzná v oblasti náboženství. U nás máme člověka 

zabývajícího se sportem, počasím, přes domácí politiku, ale nemáme nikoho na náboženství. Podle 

toho také příspěvky v médiích na toto téma vypadají jaksi divně, i proto, že se zaměňují nejrůznější 

pojmy. 

MS: Poukazujete na nevzdělanost v oborech, jakou ve vyspělém světě nenajdeme.  

MOV: Zde je absolutní vakuum, absolutní náboženský analfabetismus. Kdybychom se běžného 

člověka zeptali, co si myslí, čemu věří křesťané, tak se dozvíme nejděsivější struktury a kombinace. 

Vidím to na sobě, když mě pozvou do televize nebo do rozhlasu. Sám považuji za velkou chybu to, 

když dnes, v roce 2012, mluvím do velkého či malého média či nějakých novin či do ženského 

časopisu, že ne vždy je vše odpovídajícím způsobem vysvětlováno. Pravidelně první otázkou od lidí 

z těchto kruhů dostávám, jak biolog a kněz jde dohromady. Co je za tou otázkou? Za ní je to, …  

MS: … že víra a věda si odporují, …       

MOV: … si protiřečí. Možná to jde od Jiráska či komunismu. To jsou neuvěřitelně primitivní představy, 

ale jsou zde.     

MS: Dostáváme se k nevzdělanosti. V demokracii by měl být člověk učený, aby byl platným členem 

obce. 

MOV: Dobrá, ale má myšlenka je ta, že první, co se v člověku vzedme je vztek na to, jak jsou mí 

spoluobčané hloupí. To by bylo ale příliš málo. Když jsme zde žili 20 let svobodně - a pokud my 

katolíci, jsme nedokázali otevřít okenice, otevřít okna či eventuálně otevřít dveře, otevřít srdce, pak 

chyba není na straně ateistické většiny, ale spíše opravdu v nás, když nejsme schopni srozumitelně 

říct, čemu věříme, a proč. Nádherně je to vidět u restitucí. Tam vítězí primitivové, s naprosto 

jednoduchými, prvoplánovými nacistickými komunistickými billboardy, abych se obul do Bohuslava 

Sobotky, jinak praktikujícího katolíka, jenž pravidelně chodí ke svatému přijímání. Zde je vidět, kam až 

jsme dospěli. Kdyby přece církev dělala jen dobré věci, jako dělá charitu, kdybychom dokázali aspoň 

mít P.R., a říct, že ten majetek chceme ne pro sebe, ale aby se s ním pomohlo, tak pevně věřím, že by 
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občané řekli, ať je jim majetek vrácen, „vždyť  podívejte, co zde dobrého dělají“. Zde se starají o 

protialkoholické léčebny, domovy důchodců, sociálně vyloučené, zkrátka vše … Tak jim vraťte ty 

peníze. Oni to promění v dobré dílo. 

MS: Bohužel se věci začnou zase točit u materiálního světa.  

… Neznalost a média …  

MOV: To jsou ty restituce. Vidím to z duchovní stránky. Mám k tomu historku, že v jednom 

nejmenovaném moravském městě, mě zastavil asi sedmnáctiletý mladík. Dělal evangelizaci, dal mi do 

rukou knihu o indickém náboženství. Poděkoval jsem mu za ni. Tázal se mě, zdali jsem uvažoval o 

smyslu života. Odpověděl jsem mu, že občas se mi tyto věci přihodí, jelikož jsem katolický kněz. 

„Vidíte, to je poprvé v životě, co vidím katolického kněze,“ odpověděl. To je obrovská chyba. Pokud 

kluk v sedmnácti vidí poprvé katolického kněze, pokud my křesťané nejsme schopni vysvětlit, čemu 

věříme, a proč tomu věříme, tedy si pak myslím, že problém není na ateistické většině. Často naše 

projekty, které organizujeme, míří zpět do centra církve. Děláme zájezdy pro katolíky, turnaje pro 

ministranty v kopané, ale že bychom konali to, co je naprosto běžné, co je třeba v Rakousku, kde 

církev má obrovský kredit, třeba nějaké setkání, koncert, dětský den či něco podobného pro úplně 

normální lidi bez rozdílu věr a vyznání, to nám tak úplně nejde. Světlou a krásnou výjimkou je Noc 

kostelů a v červenci Dny dobré vůle na Velehradě. V Rakousku věci fungují, ale zde tomu tak ještě 

není. Je tam třeba mnišský řád, jenž podniká. Mají tam pilu, pivovar, ovšem zaměstnávají 

bezdomovce, zaměstnávají osamělé matky s dětmi, mentálně slabé s tím, že budou za práci 

odměněni. S tím, že všichni vědí, že to není kapitalismus ostrých loktů, takže výdělek mají poměrně 

malý, ovšem oni jsou v tomto smyslu sociální. Každý je pak má rád. To proto, že mniši dávají práci 

lidem, kteří by se normálně v kapitalismu nechytli. Oni je nějak zaplatí s tím, že z toho nemají tučné 

zisky, ale napomáhá to solidnímu fungování. Kéž by se toto povedlo i u nás.  

MS: K tomu je nutné mít vnímavé spoluobčany. Na druhou stranu ve hře jsou média, jejich kvalita, a 

tak bych mohl pokračovat. Zkrátka sloupů, na nichž společnost stojí je vícero.  

MOV: Jsou i některé legrační věci - a proč je neříct? Když se koná setkání mládeže, což je jednou za 

dva roky - tentokrát bylo v Žďáru nad Sázavou - pravidelně tam přijede televize Nova, kterou 

naprosto nezajímá, co se tam děje, ale všechny dny jeden po druhém prochází večer všechny 

hospody a hledá naprosto cíleně, zdali tam nejsou skandály, opilci, které by si mohla natočit. Ano, to 

by pak člověk usoudil, co je to za křesťany? Neřekl bych, že by média byla protikřesťanská. To si 

skutečně nemyslím. Rozhodně tím nemyslím, že by se jednalo o persekuci.  

MS: Když jsem mluvil s Petrem Kolářem, dotkli jsme se tématu, že zdejší média dávají velký prostor 

lidem jako je arcibiskup, jemuž by se ve Francii takové pozornosti nedostalo.  

MOV: Ano, takový Tomáš Halík, ale nechci, aby to vyznělo nějak neskromně a podobně, ale opravdu 

si nemůže na nezájem médií stěžovat a nemá pocit perzekuce. Za svou osobu nepociťuji, že by církev 

byla perzekuovaná. Je tomu spíše naopak. Kdybych měl den, jenž má 48 hodin, tak bych toho dokázal 

vykonat ještě více.  

MS: Soudíte, že například diskutované téma vracení církevního majetku mělo proběhnout dříve.  

MOV: Pochopitelně, že ano. U nás se o restitucích hraje na nejnižší pudy. 
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… Intelektuálové …  

MS: To odvisí od kvality diskuse, argumentů. Možná v tom budou hrát roli i ti, kteří poskytují zpětný 

pohled, a to jsou intelektuálové.  

MOV: To je výborné téma, o němž bych velmi rád hovořil, neboť mám dojem, že pokud zde někdo 

selhal, tak jsme to my, intelektuálové, napříč vírami a vyznáními. Málo naplat, člověk je odpovědný za 

svět, ve kterém žije. Ať jsem křesťan, ať jsem intelektuál, tak jsem odpovědný za společnost. Jako 

intelektuálové děláme s vekou oblibou to, že si píšeme do vlastních tiskovin, které nikdo nečte. 

Vedeme učené spory v různých časopisech filozofických, teologických, ale že bychom se obtěžovali a 

napsali něco do deníku Blesk, že bychom si s těmito novinami nechali udělat rozhovor, tak s tím se 

špinit nechceme. Nahlédne-li člověk do těchto novin, ostatní jej ihned kritizují: „To jsi tedy pěkný …“ 

MS: Nepřímo říkáte, že Kristus šel také k chudým, nevzdělaným …  

MOV: Přesně tak. Soudím, že toto je má povinnost. Pak se člověk diví, že národ volí komunisty, že 

národ je „hloupý“.  

MS: Usilujete o vzdělávání, o osvětu …  

MOV: Ano, pokud se odříznu, pokud budu chodit do klubu ve společnosti blízkých, tak se nikdy 

nestanu kvasem společnosti. Toto říkám bez namyšlenosti. Pokud intelektuálové odmítají chodit do 

televize, do rozhlasu, pokud odmítají dát rozhovory do časopisů, které nezdobí knihovny katolických 

intelektuálů, myslím si, že je cosi výrazně špatně. Ať jsem člověk chytrý, či hloupý, musím se snažit 

ovlivňovat svět, ve kterém žiji. Pokud je mi jako intelektuálovi nabídnuto, abych ovlivňoval okolní svět 

tím, že vystoupím v komerční televizi či budu hovořit do bulvárního plátku - pochopitelně s určitou 

opatrností, ale jít do toho musím. Jsem přesvědčen, že naši intelektuálové zklamali. Zde se příliš 

nemluví o vědě, o morálce, o hodnotách, o náboženství.  

MS: Když někdo začne hovořit o morálce, obvykle se může stát terčem posměchu.  

MOV: No a co? Nedávno mně nabídli mít vlastní blog na Aktuálně.cz a mám čas tam psát jeden text 

za půl roku. Když tam člověk něco napíše, tak diskuse pod tím je žumpa. A přece jen to má obrovskou 

čtenost a častá krůpěj i kámen proráží. První dojem je vztek a člověk se následně nebude obtěžovat a 

takto do sebe nechat pálit, …  

MS: … ale i to je demokracie …  

MOV: … a má povinnost, neboť je třeba udělat spoustu dobrého, a pokud to neuděláme my dva, tak 

to nebude uděláno vůbec.  

MS: Apelujete na oběť v rámci veřejného prostoru.  

MOV: Z tohoto úhlu pohledu zde máme skutečný dluh k národu. Je potřeba psát popularizační věci a 

texty, které byly určeny pro širokou veřejnost, ale my to neděláme.  

MS: Jaký omyl během více jak dvaceti let považujete za zásadní? Na jeden jste poukázal. To jsou 

intelektuálové.  
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MOV:  Třeba ten, že jsem věřil, že demokracie půjde mnohem rychlejším tempem. Přece jen jsem se 

domníval, že to půjde, jak to jde v Německu, Belgii … Věděl jsem, že obtíže budou, že bude korupce, 

jako je všude, ovšem, že to nebude pistolnický kapitalismus, a že zde nebudou mafiánské struktury, 

ale byly. Zkrátka bitva o svobodu neskončila v prosinci roku 1989, ale je každým dnem bojuje o svou 

svobodu a také …  

MS: … o svobodu vyšší a vyšší, hlásal Masaryk. Jaké jsou vaše pohledy do budoucna, třeba nejste 

prognostik?  

MOV: Opětovně bych se vrátil k oblíbenému mysliteli Johnatanu Sacksovi. Ben Gurion, první izraelský 

prezident říká: „Být v Izraeli realistou znamená věřit na zázraky.“ Myslím si, že v České republice je to 

podobné.  Pan Sacks, jenž je také rabín, říká, že existuje optimismus a naděje. Na první pohled 

vypadá, že jsou to synonyma, ale přesto rozdíl mezi optimismem a nadějí je velký jako celý vesmír. To 

proto, že optimista věří, že věci budou lepší a že to nakonec dopadne dobře a člověk, jenž má naději, 

tak věří, že se musí o to, aby věci byly lepší, sám přičinit. Sacks říká: „Nemusíme být optimisté, ale 

nikdy se nesmíme vzdát naděje …“  

MS: Děkuji Vám za vaše postoje 

P.S.: 

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

MOV: V roce 1990 jsem začal v Olomouci studovat teologii ovšem s výhledem na kněžské svěcení. 

Podmínkou je bydlet v tzv. kněžském semináři, jakýchsi studentských kolejích, ovšem spíše 

připomínajících klášter, s pevně daným režimem dne a mimochodem - bez možnosti mít vlastní klíče 

od domu, tehdy ještě i bez internetu a tím pádem i bez větších možností, jak se občansky angažovat. 

Akademický rok 1995 – 1996 jsem pak prožil na studiích v Bruselu. Po vysvěcení jsem pracoval rok 

jako jáhen v Brně-Králově Poli a pak dva roky jako farní vikář ve Velkém Meziříčí. Obě tato místa byla 

extrémně náročná na čas a energii a popravdě řečeno, byl jsem rád, že jsem rád a na jakékoli další 

aktivity mi nezbýval ani čas, ani vůle. V současné době je již situace lepší. Kněží, pravda, mají obecně 

zákaz vstupovat do politických stran a angažovat se v politice (výjimky existují, např. P. Piťha) z dosti 

moudrých důvodů: mají zde být pro všechny a o farnících se předpokládá, že mohou být členy mnoha 

různých politických subjektů. Kněz - či přesněji farář - by tak neměl interferovat do politické orientace 

lidí, jemu určitým způsobem svěřených. Na vaši otázku tedy odpovídám, že od roku 1998 s krátkým 

půlročním přerušením 2002-2003 kvůli pobytu v trapistickém klášteře v Sept-Fons ve Francii do 

dnešního dne učím. Napsal jsem i nějaké knihy, které se tématu svobody a místa člověka na Zemi a 

jeho odpovědnosti za přírodu a za svět dotýkají, tedy snad tak. Nemyslím, že bych se moc účastnil 

obnovy kapitalismu, snad spíše malinko obnovy demokracie, pokud to takto vůbec lze říci a pokud to 

nezní příliš namyšleně. 

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

To byla „veselá historka z natáčení“. Vše zorganizoval můj bratr, který měl kamaráda a ten zase 

jiného a projekt byl takový, že budeme investovat svých tisíc korun do jakéhosi brněnského 

výrobního závodu na výrobu látek nebo oděvů, snad Mosilany nebo něčeho takového, podniku, který 

již byl v tu dobu nad propastí. Projekt naprosto zkrachoval a po mé tisícovce se slehla zem. 
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Přiznávám, že jsem věc bral velmi lehkovážně a jako způsob zbohatnutí, který se nezdařil, a to tedy 

zcela spektakulárně. 

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

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

společenství a také opětovného setkání v Evropské unii?      

MOV: Patřím k těm, kteří rozdělení republiky nikdy vnitřně nepřijali a dodnes nejsem chopen vnímat 

Slováky jako příslušníky cizího národa.  Na straně druhé, v onom roce 1993 nebylo možno nevnímat, 

jak je tato věc pro Slovensko důležitá a jak zřejmě velmi bolestně a palčivě vnímali svou roli mladšího 

bratra, což byla věc, kterou jsme si my v Čechách a na Moravě absolutně neuvědomovali, a neměli 

jsme ani tušení o hloubce takovýchto bolestí, pokud to mohu říci takto obecně. Sám jsem byl velmi 

udiven a překvapen, s jakou spontánností, vatrami a radostnými oslavami Slováci věc uvítali, zatímco 

my na západ od hranic jsme věc spíše konstatovali a nezřídka, jako v mém případě, konstatovali 

s určitým smutkem. S odstupem času a hlubší integrací v Evropské Unii se snad jizvy zacelí. Dvě 

drobnosti, které ono rozdělení politické a nerozdělení faktické ilustrují:  

První: v jedné chvíli mělo jedno slovenské nakladatelství pocit, že by se moje knížky mohly vydávat ve 

slovenštině a opravdu asi tři mé věci přeložili a vydali. Finančně byl ale projekt pro to slovenské 

nakladatelství mnohem méně ziskový, než se čekalo. Ukázalo se totiž, že kdo z čtenářů má o knihu 

zájem, zakoupí si ji hned po českém vydání a přečte v klidu v češtině. Slováci z nakladatelství pak 

žádali, aby knihy vycházely paralelně v obou jazykových mutacích v jeden den, na což zase 

nepřistoupilo moje brněnské nakladatelství. Knížky tak vycházejí od určitého roku jen česky.  

Druhá: nedávno jsme točili nějakou věc (Celnice) do televize, pořad, který bude vysílán paralelně 

v české i slovenské veřejnoprávní televizi. Obě televize si totiž uvědomily finanční výhodnost 

projektu: natočí se jeden pořad, který bude promítnut v obou zemích a o náklady se obě země podělí. 

Není třeba dodávat, že komerční televize princip objevily již dávno a s úspěchem jej používají 

v pěveckých a jiných soutěžích. Celá věc je mi ukázkou toho, jako navzdory politice a vyhlašování 

samostatnosti jsou obě země v praktických otázkách spojeny mnohem více, než se na první pohled 

zdá.           

 

 

Dialog o transformaci se Zbyňkem Lukavcem9,10: 

MS: V jaké životní fázi vás zastihl rok 1989? Co jste od něho očekával a jak se vaše očekávání případně 

naplnila?  

ZbL: V roce 1989 jsem pracoval ve sklárnách zde v Poděbradech. Pro mě byl i samotný den nesmírně 

zajímavý. Vzpomínám si na to jako dnes. 17. listopadu jsme organizovali velkou mezioborovou 

sklářskou soutěž ve Světlé nad Sázavou, na které jsem se jako vedoucí přípravy výroby také podílel. 

Předsedou komise byl tenkrát profesor Svoboda z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Ten na 

                                                           
9
 Zbyněk Lukavec *1958, poděbradský kantor a ředitel Ekogymnázia, soukromé střední školy.     

10
 Dialog o obecných tématech byl natočen ve čtvrtek 15. prosince 2011  v dopoledních hodinách v pracovně 

Zbyňka Lukavce v Ekogymnáziu, Na Hrázi 742 / 64, Poděbrady. 
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soutěž v sobotu nedorazil. Když jsme zjišťovali, proč nedorazil, dostaly se k nám zprávy, co se vlastně 

v Praze vlastně děje, co se tam semlelo a proč je jeho návštěva jako předsedy poroty ve 

sklářské soutěži ohrožena. To je přímo vzpomínka na ten významný den. Tím, že jsem pracoval ve 

sklárnách, které měly zvláštní postavení stejně jako všechny exportní podniky v té době, vnímal jsem 

ekonomickou realitu trochu jinak. Sklárny patřily mezi podniky, které směřovaly svou zakázkovou 

produkci především na Západ, do Asie a do Sovětského svazu. Do tuzemska se dostávaly pouze 

exportní souběhy. To znamená, že mám-li vytvořit 100 výrobků na zakázku, tak jich musím dát do 

výroby dle náročnosti 130, aby mi z toho zůstalo 100 na konkrétní zakázku pro export. Na svou dobu 

jsem tento podnik hodnotil za velmi dobře řízený, velmi dobře strukturalizovaný, a to jak z hlediska 

vlastní výroby, tak z hlediska odbytové stránky, tedy exportu.  Výrobky se realizovaly do zahraničí 

přes Skloexport, což byl podnik zahraničního obchodu, přes nějž se v zásadě jedině mohl daný export 

skla realizovat. Tenkrát mě fascinovalo, když jsem začal dělat v této oblasti, jak je to „vymakané“. 

V každém větším státě, jsme měli vlastní zastoupení, afiliace. Jinde byli minimálně obchodní zástupci 

národnosti té země, kde se prodávalo. Byla vytvořena vysoce a velmi dobře koordinovaná síť 

prodejců do různých zemí světa. To znamená, že poměrně velký podnik, v té době měly Sklárny 

Bohemia pět a půl tisíc zaměstnanců, byl schopen - pochopitelně byla i lokálně diverzifikovaná 

odbytiště v rámci České republiky - vyrábět pouze pro exportní zakázky. To znamená, že tam byl 

dopředu vyřešený odbyt. Když to domyslím do současnosti, tak to bylo opravdu takové průmyslové 

stříbro, které je třeba „operovávat“ a o které je nutné se starat, jelikož přinášelo devizy, což ve své 

době byla nesmírně důležitá věc z hlediska fungování naprosto odlišných hospodářských systémů, jak 

našeho plánovitého s regulovaným trhem, tak toho ryze tržního mechanismu.  

MS: Myslel jste si, že k něčemu jako roku 1989 musí dojít, či to bylo pro vás překvapení?  

ZbL: Pro mě to nebylo až tak velké překvapení. Sám jsem se narodil v padesátých letech. To znamená, 

nezažil jsem ani entuziasmus po druhé světové válce,  

MS: … což bylo spjato s budováním centrálně-plánovaného systému. 

ZbL: Ano, kdy vlastně mládežníci odjížděli naprosto spontánně budovat širokorozchodnou trať, pokud 

bych to měl uvést jako příklad. Na druhé straně jsem nezažil ani násilné znárodnění, ani násilné 

politické procesy, které v padesátých letech ukázaly stinnou stránku komunismu, jenž zde vznikl 

s náladou po roce 1945 a poté v únoru roku 1948. Pochopitelně bylo patrné společenské smýšlení, 

jak zde dochází k oddělování názoru elit a názoru zbytku společnosti.  

MS: Lze hovořit o opouzdření elit, že?  

ZbL: Ano, elity fungují na principech, které popsali klasici. Je to jedno, zdali je to elita, která si dá do 

základu světonázor materialistický, marxistický, nebo jakýkoliv jiný. Způsob života elit vede 

k odloučení vazeb na ty, jímž by elity měly být prospěšné a kterým by měly sloužit formou veřejné 

služby.  

… Komunismus …  

MS: Domníváte se, že komunismus se vlastně vyčerpal? Po roce 1989 se hovořilo v tom slova smyslu, 

že jediným legitimním uspořádáním je liberální pluralitní demokracie. Komunismus je cosi, co je 

překonané. Soudil jste stejně? Mnozí lidé namítají, že realizace komunismu je utvářením spravedlivé 

společnosti. Jak to vnímáte skrze vaši životní zkušenost?  
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ZbL: Je potřeba odlišit dvě věci. To znamená filozofickou myšlenku komunismu a to, co se zde 

realizovalo od roku 1948 až do listopadu roku 1989. Začnu-li tím druhým, to znamená tím, co se u nás 

realizovalo, to nebyl komunismus. To byla nějaká cesta odněkud někam. Odpovídala tomu, co si elity 

jinak zformované, jinak postulované mohly v tomto státě dovolit s využitím ideologie, která se 

nějakým způsobem opírala o filozofický základ. Pokud se dnes u nás hovoří o komunismu, tak u nás 

žádný komunismus tehdy nebyl. U nás byl socialismus. Ten však byl podle teorie přechodnou etapou 

na cestě ke komunismu. Říkat, že u nás byl komunismus, to by bylo z tohoto hlediska rozhodně 

chybné. Jsou to dvě odlišné věci, a tak se to snažím vysvětlovat i svým žákům, co znamenal 

komunismus, komunistická diktatura, komunistická ideologie a vše, co je s tím spojené.  Nyní 

k filozofické podstatě. Daný koncept nebyl vůbec špatný. Na rozdíl od těch myšlenek, jichž se obvykle 

chopí elity a elity z nich získávají, tak tato myšlenka byla pro všechny, tedy pro většinovou společnost. 

Vycházela z takového ne až triviálního přístupu. Jestliže jsme začali v prvobytně pospolné společnosti, 

kde jsme dostávali podle potřeb, tak bychom se ve finále, v industriální a všemi vymoženostmi 

opatřené společnosti měli dostat zase do situace, kdy všichni budou dostávat podle potřeb. To zní 

mimořádně pěkně. Co dále říkám žákům? V marketingu se učíme, co to jsou potřeby, co to jsou 

základní potřeby,…   

MS: … které při jejich splnění přecházejí ve vyšší. Zkrátka známá a uznávaná Maslowova teorie 

potřeb.  

ZbL: Pochopitelně. Také se učíme, že nelze přeskakovat v hierarchii, že když tě poplácám po 

ramenou, nemusíš mít uspokojené základní potřeby a metál ti stačí. Socialismus odměňoval za 

zásluhy. Tím jak odměňoval za zásluhy, tak dovedl dobře diferencovat. To proto, že rozdělil skupinu 

na lidi, kteří si také něco zaslouží, a poté na skupinu, kteří si právě zaslouží, jelikož jsou výjimeční ve 

prospěch systému budování hierarchie, budování mocenských, ideologických struktur, jež vlastně 

sloužily socialistickému režimu. V tom vidím to, co bylo v období 1948 – 1989 podstatné. Tak jsem se 

na to nějakým způsobem i díval. To proto, že jsem v té době vyrostl a také jsem nepoznal nic jiného. 

Myslel jsem si, že to tak opravdu musí být. Moje první rozčarování v tomto smyslu bylo, když jsem 

vycestoval v předlistopadové době díky tomu, co jsem dělal ve sklárnách. Jel jsem na veletrh do 

Frankfurtu nad Mohanem do Západního Německa. Pochopitelně jsem se nestačil divit.  

MS: Byl to pro vás zásadní zlom, jelikož jste byl konfrontován s realitou prosperujícího světa?  

ZbL: Ano, již jenom to, že jsem zjistil, jak moc se režim bojí, aby se lidé nedozvěděli, co se tam na 

Západě dá vidět a zjistit. Co všechno bylo nutné udělat pro to, aby se tam člověk vůbec mohl dostat. 

Že jsem nemusel mít výjezdní doložku, že jsem nemusel žádat o devizový příslib, bylo jen z jediného 

důvodu, byla to služební cesta. Dostal jsem kapesné, diety na konkrétní služební cestu. Musel jsem 

odevzdat vojenskou knížku. Jako by tam o ni někdo stál. Zkušeností z tohoto „výletu“ byla i další věc. 

Když jsem přijel ze služební cesty, tak si mě pozvali do Nymburka na Sbor národní bezpečnosti 

do nejvyššího patra a nechali mě tam dost dlouho čekat. Pro sebe jsem si říkal, proč si mě tam zvou, 

proč mě tam nechávají tak dlouho čekat. Poté jsem zjistil, že věděli, že jsem byl na veletrhu 

v Západním Německu. Chtěli, zdali bych s nimi náhodou nechtěl nějakým způsobem spolupracovat, i 

když to tenkrát při prvním a jediném kontaktu tak nevyznělo. Poté jsem si dával do souvislosti tyto 

skutečnosti - ekonomika, prosperita podniku, …    

MS: … efektivita, …  
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ZbL: … abychom se měli v rámci možnosti dobře. Soudím, že to má tyto další rozměry. Má počáteční 

naivita dostávala určitý rámec, díky němuž jsem si uvědomil, že není samozřejmé, aby někdo mohl 

vycestovat ven. Pokud ano, poté by se od něj mohla očekávat i protislužba. U mě to narazilo, jelikož 

jsem si řekl, že tudy cesta pro mě nepovede. Přispělo to k tomu, abych si skládal okrajové kamínky a 

udělal si názor na realitu mocenských struktur ve společnosti, jelikož jsem v podstatě s nimi ani jinak 

do styku před tím nepřišel. A nabízela se otázka, jak to dlouho může režim trvat. Když to vezmu ryze 

pragmaticky přes dobré fungování podniku, který mou rodinu živil a v té době měl výjimečné 

postavení jako celá řada jiných exportních podniků za toho systému, začal jsem věci fungování 

podniku vnímat trochu jinak. Následně mně došly i další souvislosti, proč si třeba sklárna dělá vše 

sama.  

MS: Kooperace byla potlačena, což znamenalo, že se řádně nevyužívaly produkční možnosti okolí.   

ZvL: To proto, že se zjistilo, že kooperace fakticky nefunguje, protože subdodavatelské vztahy v rámci 

tohoto systému jsou ohrožující pro chod firmy. To znamená, že do sklárny šel na jedné straně písek, 

šly tam kartonové desky, šly tam další suroviny, materiály. Sklárna měla svůj vývoj.  Měla své 

techniky, technology, vývojáře. Dělala všechno tak, aby v podstatě byla na okolí nezávislá. Bylo to vše 

pouze jen a jen v její režii. A tehdy se ve sklárnách nemohlo stát, že by se slíbil jistý sortiment pro 

nějakého zahraničního zákazníka, jenž je zařazen do katalogu, a aby ho ten nedostal včas. To 

znamená, že tyto podnikatelské kroky přejímaly skutečnosti, které jsou charakteristické pro tržní 

hospodářství. 

… Struktury …   

MS: Vy jako společnost se snažíte sloužit západnímu odběrateli, třebaže část produkce šla na Východ. 

Jak si vysvětlujte, že lidé nepochopili, že systém jako celek je z dlouhodobého hlediska neudržitelný?  

ZbL: Nedělal jsem si žádné analýzy, ale vznikl zde zásadní moment, který rozhodl o tom, zdali bude 

východní blok prosperovat tak, jak si ledaskdo myslel.  

MS: To je to tradiční dohnat a předehnat? 

ZbL: Ano, nebo jestli opravdu tím, na čem je založen, je ve své podstatě odsouzen k nezdaru!? 

Zásadním momentem byl fakt, kdy fakticky Západ velmi rychle pochopil, že pokud výroba nebude 

podpořena vývojem řídicích systémů, to znamená komputerizací, pokud počítač nebude základním 

nástrojem pro zvyšování produktivity práce, tak logicky nastane stagnace, respektive pokles výsledků 

podniků i hrubého domácího produktu a jiných ekonomických proměnných. Můžeme říci, že 

v minulém režimu byly oficiální ekonomické charakteristiky často jen zkreslené údaje, které neměly 

patřičnou vypovídací schopnost. To proto, že nebyly porovnatelné a nedaly se mnohdy s ničím 

srovnat. V nich vycházelo všechno dobře. S komputerizací nastal zásadní zlom. Tak si například 

vezměte lehký průmysl po válce, - dětem to říkám na příkladu - když byly závody na ploché dráze, tak 

tam nebyla jiná motorka než značky Jawa.  

MS: To jsme se řadili mezi světovou špičku, ale poté nastal ústup ze slávy.  

ZbL: Když vezmu textilní stroje, tryskové stavy. Když vezmu i ne lichotivou tvář průmyslu, která je také 

nutná, zbrojní průmysl. My jsme byli na špičce. Pokles nastal v té chvíli, kdy tento systém nebyl 

schopen, obecně východní blok, reagovat operativně vlastním vývojem na konkurenci na Západě. Tím 
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se začaly systémy od sebe výrazně oddělovat. Náš nebyl schopen na výzvu Západu, kterou bych viděl 

právě v té v komputerizaci, patřičně reagovat. A k tomu embargo na výpočetní techniku. V podstatě 

došlo k tomu, že poptávka po strojích a zařízeních, které do té chvíle představovaly velmi slušný 

nadprůměr z hlediska světové produkce, rázem začala stagnovat a čísla v obratu komodit se počala 

propadat.  

MS: Systém měl nejen díky tomuto přístupu dny sečtené, což se projevilo onou spontaneitou. Nu, a jak 

se onen stav promítl do vašeho směřování?  

ZbL: Toto konstatujeme již jako post skriptum. Hovoříme v minulém čase, kdy tvrdíme, že režim měl 

dny sečtené. Pokud člověk žil v té době, jak jsem na počátku říkal, až s odstupem času si to uvědomil. 

Žil-li tenkrát člověk svůj život, pochopitelně věděl, že je omezená nabídka na trhu, že poptávka 

jednoznačně převyšuje nabídku. S odstupem jsou věci pro dnešní mladou generaci poměrně 

nepochopitelné. Taková fronta na zboží. Dnes bych to klasifikoval jako rituální záležitosti síly zvyku. 

Lidé věděli, že banány jsou několikrát za rok. To proto, že nám je oškliví kapitalisté nechtějí prodávat, 

…  

MS: … a sami si je vypěstovat nemůžeme.         

ZbL: Toto říkám s úsměvem a říkám to z toho důvodu, jelikož se některé jiné věci nedaly tak 

jednoznačně označit. Často i proto, že to lidé v té době zase až tak „usilovně“ neprožívali. Ano, deficit 

nabídky byl jasný. Byli jsme mladá rodina, měli jsme 2 děti a sehnat například bavlněné pyžamo byl 

malý zázrak, protože to bylo podpultové zboží. Najednou člověk vnímal, že vedle oficiální ekonomiky 

zde začíná fungovat podpultová, šedá ekonomika. Byla provázená i zkušeností, že když jste 

potřeboval nějakého řemeslníka, něco doma opravit, udělat, tak systém komunálních služeb, jenž 

měl tyto služby nabízet a dělat, ve většině případů nefungoval. Musel přijít melouchář. Pouze se 

snažím vysvětlit, že prozření je vždy s nějakým odstupem. Poté člověk může lépe vnímat situaci. Pro 

mě by osobně byla situace jen těžko hodnotitelná, kdybych nemohl vycestovat v době reálného 

socialismu a spatřit, že to někde funguje trochu jinak.  

… Informace …  

MS: Soudíte, že mnoho lidí žilo v iluzi. Nutno dodat, že se sem informace dostávaly například 

prostřednictvím zahraničních rozhlasů. Vnímavý člověk tedy věděl, byť informace byly rušené. 

Můžeme tvrdit, že kdo chtěl, mohl si je získat.  

ZbL: S odstupem času se nejenom tyto věci hodnotí trochu jinak. Museli bychom se poté zabývat i 

otázkou těch, kteří jsou dnes hodnoceni jako uvědomělí. Již tenkrát, v té složité době věděli a měli 

jasno. Nyní nemyslím lidi, kteří byli dotčeni naprosto konkrétními hříchy a zločiny bývalého režimu. 

Tam to je naprosto jasné. Většina námezdně pracujících lidí neměla před únorem 1948 žádný 

majetek. To znamená, že jim nic komunisté nevzali, nebyli vystaveni politickému tlaku či jisté politické 

perzekuci. Můžeme říci, že věděli, že se zde něco děje a že to není zrovna dobré. Nevnímali to tak, jak 

se to vykládá dnes. Chyběla jim zkušenost. Na čem vlastně ztroskotala a troskotá i dnes relativně 

dobrá idea rovnosti všech?  A je jedno, jaké je to primární dogma, které si nastavím. Ideál 

komunismu, křesťanství. Komunismus nikdy nepočítal s tím, že jsme jen lidé a že v zásadě nám není 

jedno, kolik mám já a kolik máš ty. Od toho se odvíjí skutečnost. Je-li nastaven systém tak, že většina 

má vixlajvantový ubrus a v podstatě se všichni mají zhruba stejně, nemáme si co závidět a umíme žít 
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v jistém relativním stupni štěstí, které jsme schopni si vytvořit jako rodina, jako přátelé. To znamená, 

je tam jistý způsob uzavírání se do sebe. Ale mohlo to fungovat i obráceně. I tenkrát byly různé 

spolky, dokonce byly v rámci Národní fronty podporované. Byla zde jistá možnost se neuzavírat. Lidé 

se scházeli a realizovali své koníčky, tak si na jednu stranu říkám, že pokud by se od toho odboural 

ideologický balast, který to provázel, tak to nebylo tak špatné. Například včelaři zpracovali příručku, 

jak se mají chovat včely. Příručka by nevyšla, kdyby na první stránce nebylo: „S ohledem na usnesení 

toho a toho sjezdu KSČ…“. Úlitba režimu. Bylo to tak ideově čisté a včelaři se mohli radovat ze své 

práce. Pochopitelně vím, že byly skupiny lidí, kteří těžce odnesli zvůli režimu. Na nich opravdu byly 

spáchané křivdy a zločiny. Byla i skupina lidí, kteří se generovali z určitých kruhů, a ti s odstupem času 

byli tak prozíraví a v podstatě viděli dopředu více, než tušili: tyto režimy v každém případě musí 

zkrachovat. Ať již k tomu měli jakékoliv důvody, tím myslím, že měli více kontaktů na Západ, dostávali 

přehlednější informace. Komunistická strana říkala, že je demokratickou stranou.  Volala pro vnitřní 

diskusi. To proto, že se formálně opírala o dialektiku. Držela se teze, že většinový názor musí zvítězit 

nad názorem menšinovým. Když si to člověk nakonec dal dohromady, kdo je to ta většina, kdo je ta 

menšina, tak to bylo trochu obráceně. Co jsem tím vším chtěl říci?  Dnes se říká, vždyť jste si ty 

informace o režimu mohli také opatřit, mohli jste mít objektivnější názor. Jistě. Většina z nás sice 

poslouchala západní stanice, které byly rušené. Člověk si to dával do nějakých souvislostí, ale málo 

platné, vždy zůstal u toho, co znamenal pocit jistoty. Ten představovali relativní klid, mít práci, mít 

rodinu, mít zdravou rodinu, zdravé děti, mít čas se jim věnovat z hlediska výchovy. Věnovat se svým 

zálibám. Zkrátka všichni neměli ambici přetvářet danou společnost. Cením si lidí, kteří tuto ambici 

v sobě měli. Na druhou stranu, musím říci, že kdyby nebyli podporovaní z různých stran, toto 

břemeno by na sebe nemohli vzít. Uvědomme si, že to dělali v rámci systému, kde v podstatě moc je 

surovým způsobem izolovala a usurpovala. Bez pomoci by to sami vůbec nemohli zvládnout.  

MS: S jistou nadsázkou se dá říci, že ti poslední, o nichž jste hovořil, žili s podstaty, kterou vytvořili ti, 

kteří se režimu nestavěli na odpor.  

ZbL: Možná jste chtěl říci, že to vytvořili ti, kteří s tím režimem kolaborovali. I tak by se to dalo dnes 

interpretovat. Jistě, většina lidí se režimu nestavěla. To je ten správný výraz. Opravdu málo lidí je 

opravdovými hrdiny, stejně jako opravdovými kolaboranty. Hrát si s odstupem času na to, že někdo 

byl hrdina a že dělal takovou a takovou podvratnou činnost, aby rozkládal totalitní režim, a je to 

jedno, jestli to byla totalita jedna, druhá, není nejlepší postoj k historii.  Hrdinů je skutečně strašně 

málo.  

… Otázka člověka …  

MS: Jak byste charakterizoval člověka? Můžeme se setkat s postoji, že minulý režim spíše člověka bral 

jako drobnou součástku a příliš si jej nevážil, i když říkal, že vše dělá pro něj. Člověk tak byl redukován 

na hmotnou entitu.  

ZbL: Daný problém souvisí s tím, jak byla společnost tehdy definovaná. Cílem bylo odstraňovat 

antagonismy, tedy protiklady, protijednání, protiaktivity. Nyní bychom mohli dosazovat různá proti. 

Do jisté míry i odstavovat lidi, kteří jsou proti systému. Toto vyústilo v „nezávadný“ obecný standard 

přístupu k životu. Úmyslně nechci říkat chování, jednání, ale přístup k životu. To proto, že to tak 

propagandisticky hloupé nebylo. Na druhou stranu si hodně lidí uvědomovalo, že postavení elit a 

upevňování jejich moci … v tom případě moci jedné politické strany v čele s jejich reprezentanty … 

lidem dávalo jasnou výpověď, že si všichni rovni nejsme. Mezi námi byli ještě „rovnější“. To znamená, 
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že společnost byla rozdělena na ty, kteří patřili do skupiny elit, a nemuseli to být jen ti působící pouze 

v centrálních orgánech. Každý územní útvar měl z tohoto pohledu svou stranickou elitu, která zkrátka 

a dobře rozhodovala o téměř všech konkrétních věcech. Členové elit byli i jinak odměňováni za své 

zásluhy pro daný režim. Jak jsem toto vnímal? Vnímal jsem to přesně tak, jak to říkám. Chtěl-li někdo 

být členem elit, tak pro to musel „něco“ udělat.      

MS: Například být ve straně? 

ZbL: Ano, musel pro to něco udělat. Někomu stačilo být ve straně. Ale i tenkrát nebyly jen elity 

stranické. Elita nemá jen pejorativní význam. I dnes, chci-li patřit například k intelektuálům, to 

znamená k vzdělanostní elitě národa, musím pro to něco udělat. To nejsou věci, které jsou přirozené. 

Není to o tom, že ráno se vzbudím, vstanu a řeknu si: „Nyní jsem příslušník nějaké elity“.  

MS: Za vším musí být patřičná práce.  

ZbL: Naprosto jednoznačně. Ať již to byla práce pro režim, to znamená i bezděčně poplatná udržování 

mocenských struktur. Vybral jsem si konkrétní případ intelektuálních elit, pokud nebudu sedět 

s prominutím na zadku a nebudu studovat, pokud se nebudu dále sebevzdělávat, pokud nebudu 

tvrdě pracovat, tak asi těžko se budu moci někam do této skupiny zařadit.  

… Otázka náplně …  

MS: Soudíte, že člověk, jenž měl dostatečnou píli, tak mohl realizovat svůj životní projekt, byť mnozí 

z takových nadaných, ochotných podstoupit riziko volili exil? To proto, aby nemusel být v komunistické 

kleci.  

ZbL: Nyní budu trochu ošklivý. Pochopitelně, člověk na exil musí mít patřičnou povahu. Byl-li někdo 

vyexpedován do exilu, ten si nemohl vybrat. Odešel-li někdo do exilu, tak si vybral. Z mého pohledu si 

vybral menší zlo.  

MS: Podle vás by bylo lepší, pokud by zde člověk žil? Vezmu příklad: Jedná se o Václava Havla, ten měl 

možnost, ale zůstal zde.  

ZbL: Určitě a o to více si toho cením, že lidé, kteří mohli fakticky odejít, nebo jim dokonce bylo 

doporučeno, aby odešli, nebo pomalu už „seděli“ v naloženém autobusu, a oni se bránili, aby odjeli, 

tak toho si opravdu cením. Neříkám, že život mimo vlast, a nyní to řeknu trochu pateticky, je 

jednoduchý. To chraň Bůh. Právě s vědomím si toho, jaké mechanismy fungovaly zde, v totalitním 

režimu a jaké mechanismy fungovaly v otevřených systémech, pluralitních systémech, ekonomicky 

tržních systémech. Přeci jenom tam za vodou ty možnosti byly jiné. To znamená, že uměl-li někdo a 

byl-li někdo ochoten na sobě pracovat, nyní nemyslím pouze pracovat, tak tam měl mnohem větší 

příležitost se lépe uplatnit než zde. Proto říkám, že to byla spíše výhoda než nevýhoda, jelikož zde 

v totalitním režimu byla touha člověka s vyšším stupněm „uvědomělosti“ žít a přežít, většinou daleko 

od seberealizace. To znamená, že skoro každý člověk chtěl jednou dělat to, co ho opravdu baví, a 

není to pouze prostředek, ba zoufalý prostředek, jak si opatřit peníze k životu. Z toho pohledu to tady 

bylo daleko komplikovanější. Zde fungovaly mechanismy, kterak člověk mohl být omezován 

z hlediska svého budoucího rozvoje.        

… Normalita …  
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MS: Někteří intelektuálové byli dáváni v době normalizace k lopatě. Rok 1989 byl znormálněním 

stavu. Lidé, kteří studovali, tak mohli nalézt uplatnění v oborech, které byly ceněny v západní 

společnosti. Jinými slovy skončila vláda dělnické třídy a každý člověk se mohl vydat na cestu 

seberealizace. Někdo by dodal, že zaplať Bůh za to. Také jste důkazem toho, že ze skláren, vašeho 

působiště v dobách normalizace, jste mohl přejít do oboru vzdělávání.  

ZbL: Začnu-li tím, čím vy jste skončil, tak jsem byl v rámci privatizačních procesů ze sklárny odejit. To 

znamená, že jsem se musel postavit na vlastní nohy. Jelikož jsem byl zvyklý pracovat, tak mně to až 

tak velké problémy nedělalo. To znamená, že jsme využili příležitosti, která zde fakticky dosud nebyla, 

abychom mohli dělat něco sami - a jak se říká na vlastní triko, s vlastním záměrem, ale i s vlastní 

odpovědností za vše to, co děláme. My jsme přikročili k záměru, a přiznám se, že měl fungovat pro 

moji ženu, která v té době byla vystudovaná kantorka. Jednalo se o vytvoření modelu soukromé 

školy, tedy školy jiných zřizovatelů, než jsou státní školy či školy veřejné. V roce 1993 jsem fakticky 

odešel ze skláren Bohemia a pustili jsme se s manželkou do projektu a ten se postupem času ukázal 

jako životaschopný. Během času jsem si doplnil pedagogické vzdělání a dnes zjišťuji, že dělám práci, 

která nás oba baví. Vidíme v ní neskutečné možnosti, jak nejen zprostředkovat mladým lidem 

historické poznání, ale rozvíjet je tak, aby se v dnešním, a musím říci pro ně nesmírně 

komplikovaném světě - i v porovnání se světem, v němž jsme vyrůstali my, dokázali orientovat. Také, 

aby v něm nalezli uplatnění, aby v něm obstáli, a aby dovedli žít smysluplný a snad i radostný život.  

MS: To je velký úkol, velká výzva, velká odpovědnost.  

ZbL: V provozování školy vidím nejenom smysl, že to je živnost, která může člověka naplnit z hlediska 

potřebných peněz, ale také činnost spjatá s posláním. To znamená, dávání jisté přidané hodnoty 

k tomu, co dnešní mládež potřebuje. Pro nás z hlediska všeobecného vzdělávání, jelikož jsme 

gymnáziem, tak i z hlediska nejmodernějších technologií, které se dotýkají druhého odborného 

oboru, jejž nabízíme, a to je multimediální tvorba. Naše škola je systém, který pevně stojí na 

principech udržitelného rozvoje. Pro nás předpona „eko“ se netýká pouze otázky ekologie, ale také 

otázky ekonomie. Je tam i pilíř společenský, jelikož právě trojnožka: ekologie, ekonomie a společnost 

jsou základní pilíře, na kterých stojí a vlastně padá udržitelný rozvoj. Ona trojnožka je velmi stabilní. 

Pokud budeme přeceňovat či podceňovat jednu z těch nohou, tak trojnožka nám může spadnout.  

… Stabilita a hodnoty … 

MS: Říkal jste, že z vyvážené přítomnosti tří elementů vzniká stabilita. Není-li tomu tak, vzniká 

problém. Transformace jako taková byla převážně postavena na hospodářském pilíři. Jak toto 

vnímáte?  

ZbL: Myslím si, že máte naprostou pravdu. Nedávno jsem jel na konferenci soukromých škol, která se 

konala na Moravě. Zabývala se současnou plánovanou změnou systému financování regionálních 

škol. O to ani tak nejde. Jde mi o zážitek, že jsem měl cestou puštěný rozhlas a shodou okolností šel 

pořad, v němž vedla dialog jedna zkušená moderátorka. Tím, koho zpovídala, byl historik Zdeněk 

Mahler. Povídání bylo nesmírně zajímavé. Pan Mahler uvedl dobrou myšlenku, kterou si budu 

pamatovat dlouho: „Dnes v současném světě je pouze jediná mocnost a tou mocností jsou peníze.“ 

Osobně jsem čekal, jakou mocnost bude jmenovat.  Čekal jsem personifikaci ve smyslu označení 

země, a on tam řekl, že jedinou mocností jsou peníze. Vracím se touto oklikou k té vaší otázce. 

Bohužel, a to je jedno z mých velkých polistopadových zklamání. Tím je skutečnost, že ve společnosti 
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se vytrácejí hodnoty, vytrácí se smysl věcí, vytrácejí se věci, nad kterými, když se člověk zamyslí, si 

řekne, že má smysl pro ně žít. Bohužel a vím, že je to v podstatě poplatné vývoji, svět se 

zmaterializoval. A to doslova. Ani komunističtí materialisté by to tak nedokázali zmaterializovat. 

V našem světě vládne vulgární materialismus, kdy jedinou hodnotou je: „Kolik toho máš, co si za to 

můžeš koupit? Chodíš ve značkovém oblečení, či máš nejchytřejší telefon?“ Nyní bych mohl jmenovat 

další kategorie počínaje standardem bydlení, dopravou, to znamená automobily apod. Musím říci, že 

toto silně vnímám i ve škole. Učíme se o tomto životním postoji v marketingu. Jedná se o věc, která 

souvisí s životním stylem. Styl současné generace je opravdu silně determinován polistopadovým 

vulgárním materialismem, tou ekonomizací a neúměrně zveličovanou vazbou na jedinou hodnotu, 

kterou jsou fakticky peníze. Je to opravdu neskutečná devastace ve společnosti, za niž vlastně mladá 

generace, kterou ve škole učíme, nemůže, jelikož tomu podlehla generace rodičů a možná i 

prarodičů, kteří všeobecně začali jinak fungovat. Zaplať Bůh, že jsou zde i jiní lidé, kteří jsou nějakým 

způsobem představiteli i jiných hodnot, než jsou „peníze“. 

MS: Ne nadarmo moudrý kněz říká, že dříve byl materialismus teoretický, a nyní praktický. Za peníze 

si můžete koupit vše. Člověka, věc, … Bohužel tímto vývojem se člověk stal věcí. Sluší se říci, že i minulý 

režim tomu patřičně napomohl. Někdo si myslel: „Ano, proměna v roce 1989 některé lidi navnadila 

k tomu, že se buduje nová doba, že lidé budou svobodnější … “ Pro mnohé to však byla iluze. Lidé dříve 

sloužili marxleninským dogmatům, dnes se klaní penězům. Někdo toto může považovat za smutné, 

nicméně aby přežil onen „boj“ o blahobyt, tak musí mít jiné založení, aby obstál, a udržel si vnitřní 

integritu a identitu.  

ZbL: Určitě. Nyní bychom mohli udělat jistou komparatistiku. Můžeme začít i srovnávat.  Srovnávat 

věci, které srovnávat můžeme, protože jsme prožili jinou dobu, v jiné realitě. Žijeme determinováni 

jinými okrajovými podmínkami. Ještě bych se malinko ale vrátil. Věci, které byly zlomové, které byly 

zásadním přínosem v polistopadovém vývoji, souvisí s pluralitní a demokratickou společností. To 

znamená, že zde máme neoddiskutovatelná práva. Týká se to například otázky soukromého majetku 

na jedné straně, práva shromažďovacího na straně druhé. Díky tomu si mohu říkat, co chci, mohu ze 

země vycestovat a podobně. Kdybyste se dnes ptali lidí, tak tyto skutečnosti nebudou jmenovat jako 

velké priority, protože se staly samozřejmostí. Lidé si na něj zvykli. Je to jako teorie motivátorů a 

hygienických faktorů. My si na hygienické faktory, a toto je jistý hygienický faktor, brzy zvykneme. 

Pokud jsme je neměli, tak jsme po nich volali. V tu chvíli pro nás byly velkým přínosem a motivací pro 

další práci. Jak nastaly změněné podmínky, tak jsme si na ně zvykli. Najednou se ona motivace u 

mnoha jedinců opravdu zúžila na to, že základ blahobytu je podnikání, a když jsem schopný a umím 

podnikat, pak se mohu mít dobře. Jsem poctivý a platím daně. Anebo jsem lump a nastavil jsem si 

struktury tak, že nechci podnikat v legálním slova smyslu, dělám to jiným, nekalým způsobem, a mám 

se také dobře. A je tu také početnější skupina lidí, kteří zase poctivě pracují a nepodnikají, a i ti se 

snaží se nějakým rozumným způsobem uživit. Především tito lidé opětovně vnímají to, co vnímaly 

starší generace v minulém režimu, že se nůžky nějakým způsobem otevírají, že se vytváří určité pro 

změnu podnikatelské elity, poctivých a nepoctivých podnikatelů. Kdyby se většina, věřím, že to, co 

média interpretují, není většina, toho dobrala usilovnou prací, nelze určitě nic namítat. Pořád zde 

bude skutečnost, na čem také padl onen „komunismus“, minulý režim. Těžko se smiřujeme s tím, že 

někdo má více a někdo má méně. Oklikou se dostávám k tomu, že ani tato skutečnost nevede ke 

správnému hodnotovému náhledu na to, jaké procesy by měly ve společnosti probíhat. To proto, že 

chybí vzory, a to vzory pro děti, vzory pro dospělé. Koho my bychom v současné době označili za vzor, 
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jehož bychom mohli ve škole předkládat, o jehož práci, život, hodnotovou orientaci bychom se mohli 

opřít a mohli jej dávat dětem jako opravdový vzor? 

MS: Člověk může namítnout, že kantoři sami by mohli v tomto ohledu působit jako vzor. Vždyť 

utvářejí, formují své žáky. Člověk nemusí mít vzory, které nám předkládají média.  

ZbL: Máte naprostou pravdu. Myslím si, že většina kantorů se o toto snaží. V čem je ale problém? My 

si můžeme ve škole vytvořit svůj vlastní život. My jej také máme. Máme ve škole svůj parlament, 

uplatňujeme zde parlamentní demokracii, na konkrétních příkladech učíme dějiny a to, jak funguje 

zastupitelská demokracie. To by ale děti nesměly jít ze školy.  

… Skepse vývoje …  

MS: V tom jste skeptik? 

ZbL: Půjdou-li děti ze školy, pustí si doma televizi nebo rádio, náhodou se dostanou k nějakému tisku, 

zjistí něco jiného. A co více? Například se dostanou k nějakému internetovému zdroji, neboť jsou to 

lidé Internetu. A co teprve realita? Najednou začnou zjišťovat, že tento stav je iluzí ideálního stavu, 

jak vzdělanostního, tak hodnotového, který jim nabízejí kantoři. Zde poté vzniká velký rozpor.  

MS: Je to boj reality a skutečností.  

ZbL: Neříkám, že ve škole je to z hlediska interpretace ideální. Pokud by o to škola neusilovala, tak se 

ochuzuje o nejdůležitější, ne vzdělanostní, ale výchovnou část svého působení.  

MS: V minulosti tito lidé také žili ve dvojích světech. Cosi se říkalo doma, cosi se říkalo na veřejnosti. 

Byl zde vidět rozštěp a režim to podporoval.  

ZbL: Když si položím otázku, a myslím si, že je legitimní, proč by toto mělo být i v naší společnosti?  

MS: Ano, avšak lze se domnívat, že to závisí na síle člověka. Pokud člověk bude chtít být svobodný, a 

po roce 1989 byla Čechům dána svoboda, může realizovat svůj životní projekt, a vzdělávací instituce 

by měly usilovat o to, aby mu jej pomohly naplnit bez nutnosti rozštěpu.  

ZbL: Vaše otázka již není objektivní, ale subjektivní. To proto, že jej kladete z pozice člověka, jenž 

dosáhl určitého stupně vzdělání, který má určitý rozhled, jenž se dokonce profesně touto 

problematikou zabývá, ale taková většina lidí není. To znamená, jestli se někde vytváří světonázor, 

tak ten bohužel nevytváří současný politický systém stran, které jsou v tomto našem státě. 

Světonázor vytvářejí média. Zde vám však nastupují dva velké problémy. Zaprvé média neodrážejí 

zcela kriticky, hodnověrně realitu, jaká je. To znamená, že realita je zprostředkovaná a je virtuální do 

té míry, do jaké vlastně je dané médium neseriozní. To je jedna skutečnost. A druhá, tady se zpětně 

navracím - a to je též trochu zklamání - k systému současné politické práce. Je zřejmé, že náš systém 

je demokratický a splňuje z tohoto hlediska velmi náročné hodnocení. To je bezesporu. Vezměte si 

však jedno. Kdyby se mě někdo zeptal, jaký je naprosto konkrétní, ideologický základ prostřednictvím 

světonázoru té které politické strany, tak to vám budu asi horko těžko dávat dohromady. To proto, že 

nevím. Myslím si, že jej nezná, ani většina lidí, kteří se touto problematikou zabývají. Co je ale horší, 

že jej někdy ani nevědí samotné partaje, které fakticky na tom staví svou existenci. Řeknu ještě jednu 

věc. Zde chybí „strategické“, pokud využiji termín z managementu, plánování politických stran, chybí 

strategické cíle a plány, jak jich dosáhnout. Též chybí interpretace ve smyslu osvěty a porozumění 
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vůči těm, pro něž jsou tyto nástroje řízení té které politické strany určeny a zaměřeny. To proto, že 

naše politika se fakticky zúžila na řešení konkrétních, byť někdy střednědobých, ale v zásadě 

operativních témat, na kterých se diferencují jednotlivé přístupy ve smyslu rozdílnosti, oč komu 

v tomto ohledu jde, a jakou cílovou skupinu obyvatel chce oslovit. V tom tkví veliký problém. To 

proto, že pokud toto zde není, tak chybí vytvoření partajních základů z hlediska světonázoru - 

dlouhodobých cílů. Mám na mysli především hodnotovou orientaci. K čemu mají dlouhodobě 

směřovat příznivci té či oné politické strany, když v podstatě nic nevědí? V tom nacházím velký 

problém, neboť i politika se v zásadě zúžila pouze na peníze. Jde o rozhodování, kde peníze mohu 

vydělat, jak je přerozdělit, kde z toho něco odkrojit jako „malou domů“. To je permanentní cyklus.  

MS: Jde spíše o to, že dnešní představitelé sice deklarují záměry, ale ty nejsou patřičně realizovány. 

Stačí se například podívat, kolik máme ministrů školství. Jeden do úřadu přijde a nesnaží se navázat 

na to, co bylo vykonáno před ním, jelikož si přináší jinou koncepci.  

ZbL: Tak, jak mi kladete tuto otázku, vidím v nich dva problémy. Jedna otázka pořád souvisí s tím, 

zdali ta či ona politická strana má dlouhodobé koncepty své práce v té či oné oblasti. To znamená, že 

jedním ze sektorů může být vámi zmiňované školství. Dochází-li často k obměnám stranickým či 

personálním, mění se ministři a jejich politiky. Systém není stabilní, dlouhodobý koncept neexistuje. 

Rozumím tomu, že jiný koncept bude mít pravicová strana, jiný koncept může mít středová strana, 

jiný koncept může mít levicová strana. Někde se ale protínají. Nelze jednotlivé koncepční záměry 

ponechat pouze nahodilosti každému člověku, jenž na ministerský post přijde. On rozhoduje sice 

zaštítěn nejlepším vědomím a svědomím. V podstatě dělá něco úplně jiného, než dělal ten předchozí. 

To znamená, že díky neexistenci dlouhodobého konceptu, ale i permanentní diskontinuitě konání, 

jsme tam, kde jsme.  

MS: To je asi bažina. Vám tedy chybí vize. Ve Finsku se silně investuje do školství. Společnost se 

shodne, ale také se koncept realizuje. Proč jsme oproti nim „nedůvěřiví“? Proč nejsme ochotni dělat 

strategie, jejichž realizace zabere více volebních období a díky nimž by lidé, podnikatelé věděli, kam 

země chce směřovat. Nepřijímáme to díky tomu, že máme zkušenosti s obdobím před rokem 1989?    

ZbL: Dnes již vyrostla mladá generace, která je v aktivním, produktivním věku. Ti již nejsou zasaženi 

minulým režimem. Takoví lidé se chovají velmi racionálně, tržně. V tom nevidím problém. Životním 

stylem převažující části populace se stalo ale to, že zde i pro ně je pouze jediná životní mocnost, a to 

jsou to peníze. Ty také v současné společnosti diferencují jedince na úspěšné a méně úspěšné. Pokud 

se jedná o člověka, jenž není apatický, lhostejný a není mu to jedno, tak má ambici patřit ve  

společnosti mezi úspěšné. Pracuje, vydělává. Po čase zjišťuje, že toho již více nesní, již toho ani více 

nevypije, ani více jinak nezkonzumuje prostřednictvím bytů, domů, aut a dovolených. To, že má více 

než ostatní, neznamená, že je také šťastnější. Pochopitelně, peníze jsou jistotou, a to v systému, kdy 

si za ně mohu koupit cokoliv, například i lepší zdravotní péči a podobně. To jistě. Vrátím se k veřejné 

službě, k politice, k politickým stranám, které zprostředkovávají a realizují veřejnou službu. U 

politických stran nacházím malou nabídku, časově velmi omezenou a často jen proklamativní. Ve 

volební kampani mají všechny školství jako prioritu. Po volbách…? Všichni víme, jak to dopadá. 

Vytvořil se obraz a média tomu pomáhají, že na jedné straně je z hlediska materiálního velká nabídka, 

která několikanásobně překračuje v některých odvětvích reálnou poptávku. Na druhé straně se vůbec 

nabídky nedostává. Pořád se vracím k duchovnímu rozměru života společnosti, kam bezesporu 

školství patří. To znamená, že jsou zde také jiné, nejenom materiální hodnoty. A právě z těch se musí 
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stát priority nejenom v rétorice politiků, ale v každodenním životě. Je to jeden z dlouhodobých cílů, 

na které je nutné se dobře zaměřit. Vrátím se zase na chvilku historicky zpátky. V tomto ohledu 

s odstupem času to měla komunistická strana z hlediska ideologie neskutečně vypracované. Věděla, 

jak nabídnout lidem věci, které dokonce mohly odpoutat pozornost od skutečností, jež byly 

zásadnější.  A tedy i od věcí ekonomických.  

MS: Do jisté míry bychom to mohli nazvat placebo efektem. Lidé byli zahrádkáři, sdružovali se a do 

politiky „nezasahovali“, poté politická elita byla spokojena.   

ZbL: Rozumím vám. To, že jsem uvedl tento příklad, není generalizujícím příkladem. V žádném 

případě. Pouze jsem uvedl srovnání, jak „chytrá“ v té době byla komunistická strana.  

… Plochost vládnutí …  

MS: Nepřímo si naše spoluobčany „kupovala“.  

ZbL: Stačí se podívat, jak to tomu dnes. V podstatě volební programy stran, které se ucházejí o naši 

přízeň, nejsou ničím než prostředkem nákupu voličů, a to prostřednictvím krátkodobých a často velmi 

populistických nabídek, které rozhodují o vítězi politické kampaně. Ne, že bych to chtěl úplně 

zobecňovat. Spíše beru jako fakt, že ideologové současných stran se třeba nepoučili, jak se dá 

pracovat s mládeží, jaké jsou pro obyčejné mladé lidi životní hodnoty, které ač nepoznány, jsou pro 

ně cenné. Nemohou to být hodnoty  v hierarchii potřeb abstraktní a vzdálené. Musí být konkrétní a 

dosažitelné. Je to proto, že když nemám uspokojené potřeby, jsem frustrován. A od dlouhodobé 

frustrace je kousek na scestí. Mrzí mě, že právě ideologická práce politických stran je opravdu plochá. 

Když to řeknu, pro mě možná ani žádná strana není, neboť ji nevnímám. Práce politických stran se 

zúžila na politický boj. Málokdy ten politický boj vychází z  dlouhodobých hodnot, za něž má smysl se 

bít, jelikož jsou smyslem života. Bohužel se to zužuje na operativní hodnoty. To proto, že na ně lidé 

lépe slyší. Dám vyšší daně, dám nižší daně, přidám na důchody, nepřidám na důchody… a nyní bych 

mohl pokračovat dále.  

MS: Těmto postojům lze rozumět. Bohužel člověk je člověkem, jenž se obvykle rozhoduje dle příměru: 

Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Jsou lidé, kteří akcentují dlouhodobost. Život to není existence 

v jednom volebním období, ale je to mnoho volebních období. Můžeme souhlasit s tím, že dnešní doba 

redukovala „kupování si“ hlasů? 

ZbL: Ano, redukovala politickou nabídku reagující na aktuální politickou poptávku. Žádné vize, žádné 

dlouhodobé cíle. 

MS: Lze se domnívat, že záleží na mladých lidech, zdali odhalí lež, klam a zdali tomu budou čelit, 

řekněme i tím, že sami budou přicházet s těmi „nabídkami“? To znamená, že vezmou budoucnost do 

svých rukou.  

ZbL: Zní to hezky, nicméně vše, co souvisí s konáním jedince, je závislé na motivaci. Otázkou je, 

nakolik jednotlivé skupiny budou motivovány pro to, aby do politiky - veřejné služby vstoupily, aby se 

v ní angažovaly, a aby nějakým způsobem nastolily jiné možnosti výběru, než jsou v současnosti. 

Neříkám, že výběr je úplně špatný či že politika by byla úplně špatná. Spíše nabídka je omezená a 

často méně čitelná, …  
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MS: … zamlžená.  

ZbL: Ano, neumíme v nabídce nalézt odpovědi na otázky, které jsou otázkami zásadními. To 

znamená, že na tyto otázky z dlouhodobého hlediska potřebujeme znát odpovědi. U nás byl 

diskontinuitou v rámci socialismu narušen dlouhodobý rozvoj demokratické společnosti, tedy i 

politických stran. To znamená i jednotlivých konceptů, světonázorů, které musely být formulovány 

a formovány od samého počátku. Myslím si, že po téměř dvaceti letech by v tom měly mít jednotlivé 

strany či hnutí už jasno a měly mít zásadní věci více propracované.  

MS: Lze se domnívat, že lidé, kteří zde žijí, by si měli uvědomit, že se zde nerozhoduje pouze o 

druhých, ale také o nich. Jinými slovy, že já jako osoba mám možnost něco říci, něco sdělit a s někým 

se spojit.  

ZbL: Ano, pokud toto lidé pocítí, že má smysl jít k volbám a že volby o něčem opravdu rozhodují, tak 

pochopitelně. Lze využít principu zastupitelské demokracie a lze se takto nepřímo politicky 

angažovat. Účast ve volbách je stupněm politické zralosti, angažovanosti a uvědomění. To je naprosto 

jednoznačné. Zdali ale lidé po volbách zjišťují, že v podstatě je jedno, jestli je tam Petr či Pavel, že ten 

zastupuje tu stranu a ten tu stranu, a všichni se nechovají k té své veřejné službě tak, jak se očekává.  

A jdou-li tam jen ze zištných důvodů, tak samozřejmě tady bude pořád problém, který bude lidi 

odrazovat se angažovat - alespoň při volbách. Přetrvává pocit, že není alternativa. Nemusíme chodit 

daleko. Víra ve stranu Věci veřejné, s níž se dostali někteří do poslanecké sněmovny, a poté zjištění, 

že to je ještě propracovanější systém …  

MS: … v podobě podnikatelského záměru.  

ZbL: Ano, byla to ukázka, jak ekonomizovat politickou moc. Nejenom pro lidi, kteří je podporovali, je 

to veliké rozčarování. Voliči si vytvořili silnou skepsi, a tak pokud se objeví nový subjekt, jenž se bude 

chtít politicky prosadit, nebude to mít jednoduché.  

MS: Dobrá, ale sluší se říci, že politika není pouze politikou státní, ale je zde i politika lokální. Člověk se 

může právem domnívat, že zde má být postupný vzestup z politiky místní. Ti, kteří dobře spravují 

region či město, tak by měli postupovat do vyšších pater. Jedině tak se ten rybník, jenž řekněme 

mnohde zahnívá, začne čistit.  

ZbL: Máte naprostou pravdu. Je to logické, je to jasné, je to smysluplné. Problém je pouze v tom, že 

ne vždy je realizovatelné, aby ti nejlepší z lokální úrovně přešli na regionální úroveň a poté na 

centrální úroveň. To by skutečně pomohlo, kdyby to ale fungovalo. Realita je trochu jiná. Na příkladu 

Věcí veřejných, politicky splasklé „hypernovy“, která byla výtahem do nejvyšších pater řízení naší 

společnosti, vidíme, že přišla spousta lidí, kteří žádnou praxí ani nemohli projít, protože jsou tak 

mladí, že ani nemají patřičnou životní zkušenost. Neříkám, že politiku musí dělat staří lidé. To určitě 

ne. Myslím si ale, že jistá míra zkušenosti by měla být kvalifikačním předpokladem.  

… Optimismus …  

MS: Jak vám naslouchám, tak poměrně kriticky hodnotíte posledních více jak dvacet let. Přes to 

všechno jste ale optimistou. To proto, že pracujete s mladými lidmi?  
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ZbL: Ono je rozdíl, zdali „kriticky“ hodnotím dané období a zdali se na to období umím dívat také 

kritickýma očima. Dle mého názoru jde o opravdu velký rozdíl. To proto, že rozhovor, který zde 

vedeme, by neměl vyústit v to, že jsem nějaký pesimista, že v podstatě nevidím světlo na konci tunelu 

či „světlé zítřky“, jak tomu budeme říkat. Tak tomu určitě není. Vidím, že označování nějakých 

konkrétních problémů a umění je nějakým způsobem pojmenovat, je vždy základ a východisko 

k tomu, aby se tyto problémy počaly nějakým způsobem řešit. Již jsem v předchozím rozhovoru řekl, 

že věci, na které jsme si zvykli, protože jsou naprosto přirozenou součástí naší společnosti, - to 

znamená společnosti pluralitní, demokratické - jsou to věci, o kterých se ani nemluví.  Jsou převažující 

částí veřejnosti brány jako samozřejmost, ač takovou samozřejmostí v současném rozporuplném 

světě nejsou. Pokud bych měl hodnotit polistopadový vývoj, tak tam neumím jednoduše pojmenovat 

zásadní krok, kam se naše společnost posunula. U státu jako celku ano. Za velké pozitivum pokládám 

vstup do NATO a Evropské unie. Na druhou stranu jako Čechoslovák mám s rozdělením na Česko a 

Slovensko trochu problém dodnes. Společnost se vyvíjela, vyvíjí a bude se vyvíjet. To je také naprosto 

jasné. Tak, jak se mění vnější podmínky a vnitřní podmínky, které nás determinují, je pouhou otázkou 

času i reflektování daného vývoje společnosti. Nebude ale jednoduché posoudit, jsme-li jako 

společnost lepší, nebo horší. U mě převažuje jednoznačně optimismus. Pokud jsem hovořil o tom, co 

mě trápí, tak je to věc, která trápí nejenom mě, která trápí více lidí, protože si uvědomují, že je na 

škodu celé společnosti, aby zase vývoj směřoval k jednosměrné hodnotové orientaci. Tou je 

v podstatě majetek, peníze, tedy obecně materialismus, ale ne ve filozofickém smyslu slova. Jednou 

z hodnot, za kterou má určitě cenu se bít, a kde jsem optimista, je udržitelný rozvoj a udržitelná 

spotřeba. Když se bavíme o udržitelném rozvoji, jsem dalek toho, abych prosazoval i vnímání 

společenské reality očima militantních ekologů, kteří dobrému konceptu dělají medvědí službu. 

Citlivě vnímám skupiny lidí, kteří se chtějí oprostit od konzumního způsobu života. Volí návrat 

k přírodě a chtějí žít jiným, pro nás naprosto odlišným a mnohdy nepochopitelným způsobem. Takoví 

lidé odcházejí z měst na venkov, často se v odlehlých usedlostech začínají věnovat chovu domácího 

zvířectva, pěstují biopotraviny a tak podobně. Jestli je to baví, je-li to jejich životní styl, který vyhovuje 

hodnotám, které oni preferují, tak to je moc dobře a má to svůj význam. Je to služba ve prospěch 

krajiny, tradic, péče o kulturní dědictví. Kdyby takoví lidé nebyli, tak by jisté věci již dávno zapadly a 

spadly. A nejenom domy. Je to jeden z příkladů samoočistné funkce společnosti. Vrátím-li se 

k původní otázce, tak je to nejen pedagogický optimismus, jenž musím dávat dětem, ale je to i 

občanský optimismus, jenž nějakým způsobem mám, neboť optimistou v tomto ohledu jsem. Myslím 

si, že patřím s ohledem na svou profesi ke skupině lidí, která má z hlediska společenské odpovědnosti 

upozorňovat na negativní věci, jež nejsou pouze individuálním výplodem zaujatého člověka, nejsou 

jedinečné, jsou skupinové, jsou společenské. Jejich řešení by mělo prospět společenskému vývoji, 

společenskému pokroku. S některými věcmi se nemůžu smířit, a proto se znova navracím z mého 

pohledu k jednomu z největších problémů naší společnosti, tedy k zploštění hodnot a zúžení 

společenských cílů, k nimž ať jednotlivci, či skupiny by měli směřovat. Těch cílů a cest, jak je naplnit, 

musí být více a musí být pestré a bohaté stejně, jako může být bohatý život člověka.  

MS: Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

ZbL:  Vývoj a uplatnění informačních a komunikačních technologií přispělo nesporně k zásadní 

přeměně společnosti, z industriální na společnost informační. Nese to s sebou ohromné výhody a 

přínosy ekonomické, kulturní, společenské aj. Přináší to však i nová rizika a hrozby. Chtěl bych se 

zmínit o jednom fenoménu, který považuji za neuralgický ne bod, ale proces. Jsou jím mediální, 

virtuální obrazy světa a společnosti, který vytvářejí mediální organizace a prostřednictvím všude 
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dostupných elektronických médií nás jimi krmí na každém kroku. Virtuální realita je podstatně jiná 

než skutečná realita. Komercionalizovaný mediální prostor nemá zájem o pozitivní zprávy, že se 

někomu něco podařilo, že někdo něco dokázal. Ty se špatně prodávají. Čtenost, poslechovost a 

sledovanost zajišťují skandály, zlodějny, únosy, přepadení a další anomálie. Jsme-li vystaveni takové 

permanentní mediální masáži, nemůžeme se divit, že názor na svět kolem nás není už náš, ale že je 

bezděčně více či méně převzatý z médií. Veřejnoprávní média nemohou tomuto tlaku důrazně čelit. 

Jsou součástí mediální konkurence, ve které nesmí propadnout. Mimořádně těžké je to hlavně pro 

mladou generaci, aby se uměla ve složitostech mediálních obrazů současného světa zorientovat. Aby 

jí z toho nezbylo jenom to násilí, rasizmus, sex, alkohol, drogy. Snažíme se to žákům vysvětlovat. 

Každý z našich žáků ví a rozumí tomu, proč dlouhodobě nejsledovanějším pořadem v televizích jsou 

Zprávy na Nově. Je jim jasné, že základním vysílacím schématem je „černá kronika“ s hláškou „ a my 

jsme na vaší straně…“. Mediální organizace musí převzít svůj díl odpovědnosti za to, jaká společnost 

je. Média musí zůstat policií demokracie, ale nesmí být otrokáři, kteří si neférově podmaňují své 

poddané. To je nelehký úkol. To je celospolečenský problém na mnoho, mnoho let dopředu. 

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

ZbL: Vidím ji optimisticky, ale bude to bolet. Nechci se pouštět do nějakých hlubokomyslných 

společensko-ekonomických analýz, ale bez pochopení, že bez odborné vzdělanosti našich lidí na 

všech úrovních to nebudeme mít ve znalostní ekonomice vůbec jednoduché, se nepohneme dál. 

Naše země byla vždycky zemí průmyslovou. I dnes tvoří průmysl přes 40 % HDP11. Když otrávíme 

dětem matematiku již na prvním stupni základních škol, k tomu se přidá fyzika na druhém stupni, 

nemůžeme se divit, že rapidně klesá zájem o technické a přírodovědné obory. K tomu se dnes téměř 

každý uchazeč dostane na střední školu s maturitou a pak se divíme, že nám chybí profese, kde by 

někdo pracoval kvalifikovaně rukama. Propadáme-li se v mezinárodních hodnoceních vedle 

matematiky i v čtenářské gramotnosti, tak se děje asi něco špatného. Pokud si to včas uvědomí naši 

politici a budou tyto zdánlivé maličkosti systémově řešit, určitě se posuneme dál. Naše startovní 

pozice není vůbec špatná. Nemůžeme ale žít z podstaty. Naše školství, pominu-li různé ideologické 

balasty, bylo vždycky na velmi dobré úrovni. Musíme udělat takové kroky, které nás vrátí tam, kam 

v Evropě i ve světě patříme. Važme si dobrých škol a dobrých učitelů, bez nichž se splnit tento cíl 

nepodaří. Závěrem jenom poznámku. Už Tomáš Baťa v 30. letech minulého století říkal: „Jak může 

učitel učit dobře o podnikání, když sám není příkladem úspěšného podnikatele?“ Zvyšme 

společenskou prestiž učitelské profese, aby na školách učili opravdoví odborníci. Zaplaťme je! Pak si 

myslím, že máme zpoloviny zápas o lepší zítřky vyhraný. 

MS: Děkuji vám …    

P.S.: 

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

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

společenství a také opětovného nalezení v Evropské unii?   

                           

ZbL: S rozdělením Československa mám tak trochu problémy dodnes. Rozhodně menší než před 20 

lety. Všichni jsme si už zvykli. Když jsem ale jel po rozdělení na Slovensko - jezdím tam často, mám 
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tam kus rodiny - a měl jsem na hranicích předložit pas, tak jsem si říkal, že se ten svět asi zbláznil. Dva 

furianti se domluvili, že než by se dohodli na způsobu společného rovnoprávného soužití a 

respektování jeden druhého, tak si radši rozdělili píseček, aby jeden druhému nemohl vyčítat, jaké si 

tam a s kým staví bábovičky. Dnes, kdy se na to dívám s časovým odstupem, snažím se hledat na 

rozdělení pozitiva. Určitě máte pravdu, když říkáte, že slovenský nacionalizmus se nasytil. Kdo se ale 

nasytil? Prostý slovenský občan? Určitě ne. Ten byl z aktu rozdělení přepadlý stejně jako já. Nasytila 

se menšinová politická reprezentace, která si dala samostatnost Slovenska do svého politického 

programu. Slováci se určitě emancipovali. Už si nemohou stěžovat, že jim někdo škodí z Prahy. Museli 

a musí sami za sebe. A to jim určitě moc prospělo. V nevyhlášené soutěži s větším bratrem Českem už 

nezaostávají, mnohdy se musíme od našich východních přátel celou řadu věcí učit, protože to dělají 

lépe. Integrace do Evropské unie i v rámci Visegrádu nás v některých směrech více sblížila, než tomu 

bylo předtím. A to je dobře. Přesto všechno se ale se zvláštním pocitem, že když jedu na Slovensko, 

tak jedu do ciziny, už asi nevyrovnám nikdy. 

 


