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Dialog o transformaci společnosti, církve s Josefem Špakem1,2:  

MS: Nyní chci zaměřit pozornost na popsání vašeho života na přelomu let 1989, to jste byl v Českých 

Budějovicích. Jak jste vnímal postupný přerod, jenž začal 17. listopadu a následně proměnil celou 

společnost?  

JŠ: Rok 1989 byl naprosto přelomovým rokem v mém životě, a to z toho důvodu, že 14. ledna 1989 

zemřela moje žena Antonie Špaková a 4. května zemřela v nedožitých 70 letech má maminka 

Františka Špaková. 10. července 1989 jsem odešel do starobního důchodu jako slévárenský dělník 

z národního podniku Škoda České Budějovice, kde se slévaly ocelové litiny.  

MS: To byl podnik, jenž patřil do společnosti Škoda Plzeň?  

JŠ: Ano, byl to koncernový závod.  

MS: Rok 1989 spjat s velkými osobními událostmi, které z logiky věci otřásly vaším životem. Jak 

změnily váš život politické události? Jak rezonovaly v Českých Budějovicích?  

JŠ: Rezonovaly tak, že okamžitě po 17. listopadu 1989 jsem byl biskupem diecéze Milanem Semilským 

povolán do duchovenské služby, a sice jako farář náboženské obce České Budějovice.  

MS: Do jisté míry jste se vrátil tam, odkud jste vyšel?  

JŠ: Ne úplně. Odešel jsem z náboženské obce Suché Vrbné a vrátil jsem se do náboženské obce Husův 

sbor. To je centrální sbor v Český Budějovicích, z něhož v roce 1949 - 1950  byly odděleny místní 

výbory, to je Suché Vrbné, Rožnov, Čtyři Dvory.  

MS: To byly satelitní části?  

JŠ: To byly místní výbory církve československé. Z nich byly zřízeny samostatné náboženské obce. 

MS: Čím si to vysvětlujete? Asi to nebylo z důvodu nového přílivu věřících.  

JŠ: Bylo to politické gesto, které státní správa učinila v roce, kdy se zavázala, že převezme dozor nad 

církvemi a bude vyplácet mzdy jejich služebníkům jako náhradu za zestátněný církevní majetek.  

MS: Za nemravnost, která se na církvi uskutečnila.  

JŠ: Týkalo se to zákona z roku 1949, jenž platí do dnešních dnů.  

MS: Žel, na základě tohoto zákona jsou bídně odměňováni duchovní, byť mohou být nahlíženi jako 

důležití pomocníci církve.  

JŠ: Bohu dík, jsme odměňováni tak, jak jsme. Kdyby nebylo tohoto zákona, nedovedu si představit, 

jak by současná církev československá husitská dokázala zaplatit slušné mzdy tomu počtu pracovníků, 

které dnes má k dispozici.  

                                                           
1
 Josef Špak *1929, emeritní patriarcha CČSH, farář ve Strašnicích, Praha 10, úřad patriarchy vykonával v letech 

1994 – 2001, po odchodu z úřadu působí jako běžný duchovní. 
2
 Dialog byl nahrán ve středu 14. července 2010 odpoledne, v pátek 20. srpna 2010 dopoledne, v úterý 25. října 

2011 dopoledne, ve čtvrtek 24. května 2012 dopoledne v Praze ve Strašnicích v prostorách CČSH. Dokončení 
dialogu bylo nahráno v pátek 23. srpna 2013 dopoledne v Praze ve Strašnicích v prostorách CČSH. 
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MS: Nedávno jsme hovořili o problému správného vztahu k majetku církve, kdy se církev rozhoduje 

komu pronajmout svůj majetek a mnohdy nad tím člověku přestává stát rozum. To proto, že na jedné 

straně je zde preference okamžitého zisku, na druhou stranu dává ruce pryč od vzdělávacího institutu.  

JŠ: Tam nebyly zmíněny otázky platů duchovních, avšak pouze otázky údržby církevního majetku. 

Neřešili jsme vůbec otázku mzdového fondu.  

MS: Nepřímo říkáte, že v současné době, či lépe po 1989 by některé církve na tom byly podstatně 

hůře, pokud by zákon negarantoval to, co garantuje?  

JŠ: Ano, v první řadě husitská církev. To proto, že úroveň výběru církevních příspěvků by nestačila.  

MS: Totéž je vidět i u malých církevních společenství.  

JŠ: Nevím přesně, ale někde jsou lidé zavázáni odevzdávat desátek. U nás je výše církevních příspěvků 

koruna denně k smíchu.  

MS: Ano, mzdy, které jsou nabízeny, spíše lidi odradí.  

JŠ: Přiznávám, že mzdy nejsou lukrativní, církevní hodnostáři jsou pod celostátním průměrem. To 

však považuji za správné, to je v pořádku. 

MS: Myslíte?  

JŠ: Je to nutné pro to, aby někdo nemohl říci, že si žijeme nad poměry za státní peníze. 

MS: Lidé, pokud napadají chování církví, nemohou argumentovat, že těží ze státního.  

JŠ: Právě proto nemohou říci, že jsme odměňováni nad poměry.  

MS: Pokud by člověk měl být důsledným, je nutné dělat průměr z vyšších příjmových skupin, jelikož 

patříte k vysokoškolákům. Dobrá, to byl malý exkurz do tématu církve, majetek a odměňování.   

… Cesta k pomoci církvi …  

MS: Jak rychle a kdy jste tedy nastoupil svou obnovenou službu?  

JŠ: Bylo to v listopadu 1989, kdy jsem se stal farářem v Husově sboru náboženské obce České 

Budějovice, Palackého náměstí. Mým úkolem bylo dokončit přestavbu prostor, které by byly určeny 

pro faráře.    

MS: Vnímal jste to jako zadostiučinění? Vždyť jste byl více jak 15 let mimo duchovenskou službu.  

JŠ: Svůj odchod jsem nevnímal jako křivdu. Bral jsem to tak, že to mělo být. Přišlo to a já byl 

propuštěn. Necítil jsem se osobně odstrčený od církevního díla, ale v rámci možností, které mi 

tehdejší zákony dovolovaly, jsem se neustále církevního díla účastnil. Jediné, co jsem nemohl, bylo, že 

jsem nemohl kázat.  

MS: Nemohl jste vykonávat kněžskou službu v oficiálním slova smyslu? 

JŠ: Víte, kněžská služba nespočívá pouze v kázání. Spočívá i v tom, že se s lidmi modlím, že s nimi 

hovořím, že jim zvěstuji evangelium třeba při biblických hodinách. 
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MS: Takové aktivity jste rozvíjel během působení ve slévárnách?  

JŠ: Pochopitelně.  

MS: Byl jste aktivním článkem církve?  

JŠ: Byl jsem normálním členem církve, účastnil jsem se všech církevních aktivit, a to nejen ve své 

církvi, ale i v ekumeně, v římskokatolické církvi. Celých 15 let jsem fungoval jako člen pěveckého 

chrámového sboru při katedrále u svatého Mikuláše v Budějovicích. Co je na tom?  

… Proměny v Českých Budějovicích …  

MS: Jak České Budějovice žily těmi převratovými dny?  

JŠ: Příliš si nevzpomínám, to šlo mimo mě. Žádné politické aktivity Občanského fóra jsem se 

neúčastnil. Abych se přiznal, neměl jsem na to čas.  

MS: Když se člověk setká s tímto přístupem, může se domnívat, že jste to nepovažoval za nutné.  

JŠ: Opravdu, neměl jsem na to čas. Měl jsem plno práce, abych se sžil s náboženskou obcí, kterou 

jsem dostal do péče. Musel jsem poznat lidi, konaly se bohoslužby, konaly se biblické hodiny, snažil 

jsem se proniknout na školy, když se ukázalo, že se zde tato možnost naskýtá. Dozíral jsem na to, aby 

byly dokončeny všechny řemeslnické práce, aby se do sboru mohl konečně nastěhovat farář. To 

proto, že doposud bydlel mimo.  

MS: Jakožto člověk jste se zabýval prací s lidmi, ale nepovažujete neúčast na společenském dění za 

chybu? Bylo to cosi, co lidem bylo odpíráno, konečně jsme se probudili z nedějinnosti. Lidé přece žili 

v euforii. V lidech se probudila snaha po spolupráci, ochota participace, dělnost. Dnes jako by tyto 

charakteristiky byly potlačeny. Lidé si hledí „svého“ a ochota k oběti pro druhého neexistuje 

v takovém rozsahu, jako byla v době zjitřené atmosféry po roce 1989. Pokud o tom přemýšlíte, 

nevnímáte to s odstupem času jako chybu?  

JŠ: Domnívám se, že členové církví, křesťané se politického života účastnili.  

MS: To ano, ale sám jste řekl, že jste na to „neměl“ čas.  

JŠ: Nebyl jsem politickým exponentem. Nikdo mě v církvi nepověřil, abych vystupoval na politickém 

fóru.  

MS: Lidé vstupovali do politických stran, aktivně se účastnili diskusí o směřování společnosti.  

JŠ: Jistě, členové církví vstupovali do různých politických stran, účastnili se politického dění. Sám jsem 

toho nebyl účasten. 

MS: Abych se přiznal, zarazilo mě, že ač jste byl jedním z přestavitelů husitské církve v Českých 

Budějovicích, společenskou participaci pojímáte jako ne příliš podstatnou. Tím myslím účast na 

diskusích o směřování společnosti, státu, tedy kam dál po více jak čtyřicetileté komunistické uzurpaci 

moci, jak kráčet na cestě zpět, tedy na Západ, mezi společenství demokratických evropských zemí? 

JŠ: Víte, to byla přece doba, kdy jsme mohli pouze říkat: „Vidíte, my jsme to celá léta zvěstovali a 

kázali, že bez Hospodina to není možné, a nyní prožíváme čas zadostiučinění, že na naše slova došlo.“ 
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Nyní jde o to, abychom tuto chybu napravili. Cokoliv budujeme bez Hospodina, je odsouzeno 

k zániku.  

… Bůh v životě a proměnách společnosti …  

MS: Shodou okolností je možná dobré se zastavit u toho, co jste zmínil. Ne nadarmo stará moudrost 

říká, že bez božího požehnání marné lidské namáhání. To platí právě o minulé době. Ideologie byla 

nadřazena nad autoritu.     

JŠ: Tam, kde jde o poslušnosti božího řádu, je naše práce vždy …  

MS: … nicotnou, …  

JŠ: … hříchem.  

MS: Je odkloněním od vyšší autority.  

JŠ: Člověk si říká, že má svůj rozum. A prosím vás, nemluvte mi do toho.  

MS: To je špatné, že? Možná to bylo způsobeno tím, že lidé v sobě neměli dostatek kritičnosti? 

JŠ: Bylo známo, že Dekalog, deset slov, které svěřil Hospodin Mojžíšovi, nefunguje, pokud je první 

deska oddělena od druhé, druhá deska nefunguje.  

MS: Pokud nefunguje vztah k Bohu, může se člověk ocitnout na sestupné linii.  

JŠ: Komunisté se domnívali, že je to možné, že to může fungovat bez Hospodina. My, soudruzi, se 

domluvíme na určitém řádu.  

MS: Také je nutné říci, že tam není zabudován řád duchovní. Komunisté upřednostnili v našem světě 

ekonomické vztahy, které byly základnou. Duch, vertikála, byl čirou nadstavbou. 

JŠ: To se mělo týkat celého života.  

MS: Ano, s tím lze souhlasit, ovšem etika, to je to nehmatatelné, je nadstavbou, přičemž víme, že je 

vlastně základem.  

JŠ: Oni to jednoduše převrátili.      

MS: To poté vedlo k paradoxům, které vedly k rozkrádání. Mnoho starších lidí si vzpomene na známé: 

„Kdo nekrade, okrádá rodinu …“ To je ta komunistická zátěž, která vznikla ze zaměnění řádů.  

JŠ: Musíme si uvědomit, že v tom do jisté míry žijeme neustále.  

MS: To bychom museli mít „tatíčka“, jenž v dobrém určuje dobré a špatné. Sám člověk s tím zápasí a 

následně má i špatné svědomí, pokud něco nedobrého provede. Svědomí v člověku se dostatečně 

ozývá. To jsme však trochu odbočili, byť společnost se nedá stavět na vratkých základech. Kdo chce žít 

v tomto světě, musí mít vertikálu. 
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… Komunismus …  

MS: Nyní bych přešel na téma politické, ale navazuji na vaše předchozí slova. Při hodnocení 

transformace bychom neměli opomenout definici minulého režimu. Jak jej vnímáte a jak se díváte na 

realizovatelnost ideologie komunismu? Co to pro vás znamená? Co to znamenalo pro naši republiku? 

Člověk se může setkat s postojem, že komunismus je ve své podstatě zmar. Jak k tomu přistupujete?  

JŠ: Komunismus lze realizovat pouze na základě, že občané, kteří v něm budou žít, se budou řídit 

étosem evangelia Ježíše Krista. To je jediná možnost. To znamená, že autoritu, kterou budou ctít, je 

autorita Stvořitele, který obdařil společnost, lidstvo vším, co k životu potřebuje. Tvůrčí princip je 

láska, vděčnost, která vede k tomu, že s těmito dary člověk rozumně hospodaří a snaží se je 

spravedlivě rozdělovat. Předpokladem pro existenci v takovémto společenském systému je svobodné 

rozhodnutí se této autoritě podřídit. Opakuji svobodné rozhodnutí. Vylučuje to jakýkoliv totalitní tlak.   

MS: To znamená, že ideologii komunismu a priory neodmítáte?  

JŠ: Pochopitelně, že ne. To proto, že idea komunismu roste z biblického svědectví, neboť v pozadí je 

obraz první církve, první obce Kristovy, o které je psáno, že měli všechny věci společné a každému se 

dostávalo podle jeho potřeb. To je základní heslo komunismu.  

MS: Ano, ale je tam potlačen jedinec, který je tvůrčí, jenž „rozpohybovává“ sociální, kulturní a 

hospodářské procesy.  

JŠ: To je to. Tam chybí vztažnost k autoritě. To, co bylo realizováno politicky jako komunismus, byla 

čistá modloslužba, která je odsouzena k zániku. Má mocného nepřítele právě ve svrchované autoritě 

Stvořitelově. To byla modloslužba.  

MS: Nu, ale člověk je svým ustrojením nedokonalý. 

JŠ: Jistě.  

MS: Tenduje k tomu narušování? 

JŠ: To máte, jako že demokracie je nejlepší ze špatných systémů.  

MS: Je dle vás v současném světě realizovatelný? Cosi je idea, a cosi jiného je surová realita.  

JŠ: Jistě, takovým předobrazem ideální společnosti založené na comunés je církev. Přes to i 

v církevních dějinách nacházíme řadu deformací, které jsou paralelní a připomínají, co se odehrálo 

v politickém životě. I církev se pokouší do dnešních dnů ovládat svět politicky z jednoho centra. To je 

existence státu Vatikán. To je neustálé dědictví dávné minulosti, kdy byly mocenské pokusy šířit 

evangelium nikoliv křížem, ale mečem.  

MS: Domníváte se, že rok 1989 byl reakcí na vyvrácení komunistické utopie a vítězstvím liberální 

demokracie? To, co jste uvedl, ukazuje, že idea komunismu žije dále.  

JŠ: Musíme k tomu ještě připojit, že život v prvokřesťanské obci byl prožíván sub specie, tedy blízkého 

konce světa, příchodu božího království plnosti. Byla očekávána parusie, tedy druhý příchod Krista 

k soudu, tedy to, co se neustále objevuje třeba ve spojení s rokem 2012, kdy má dojít k ukončení 

určité dějinné epochy, tedy jedná se o konec světa.  
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MS: Soudíte, že to, co se stalo po roce 1989, bylo reakcí na skutečnost, že došlo k vyvrácení 

společenského konceptu, jak se lidem představoval?  

JŠ: Byla překonána, ovšem mocensky.  

MS: Považujete to za chybu?  

JŠ: Ne, to rozhodně ne. Naopak, vidím v tom boží soud nad modloslužbou, která zde byla. Možná, že 

je lepší, když se lidé příliš neohánějí božím jménem, boží autoritou a snaží se uskutečnit 

„spravedlivou“ společnosti na etickém či civilním, obecně lidském principu, který jak se ukazuje právě 

v dnešní době, opět selhává. Jedná se o zápas.  

… Demokracie …  

MS: Ano, ale člověk by bez zápasu neposouval společnost dále. V roce 1989 byla snaha o návrat mezi 

vyspělé demokratické země. Co podle vás demokracie v tom evropském slova smyslu znamená? Jak 

vnímáte tuto formu vlády? Sám jste naznačil, že je to dobrá cesta z těch špatných.  

JŠ: Nic není dokonalé, ale v tomto tvaru, tedy společného usilování o nějaký řád, je liberální 

demokracie dobrá v tom smyslu, že umožňuje rozhovor, … 

MS: … dialog, … 

JŠ: … ať se jedná o sněmovny, ať je to dialog během volebních agitací, dialog v médiích.  

MS: Někdo by mohl říci, že demokracie je „žvanírnou“, která není příliš produktivní.  

JŠ: Žvanírna … 

MS: Je to literární licence … 

JŠ: Může se to zvrhnout v to, že lidé cosi jiného myslí, něco jiného říkají, a něco jiného fakticky konají.  

MS: Z toho vlastně vzniká společenské napětí, které může mít destruktivní charakter. Jak vnímáte 

budování demokracie po více jak padesátileté zátěži totality? Sluší se říci, že nejprve naše společnost 

zažívala útlak ze strany nacistů, poté více jak 40 let komunistické totality. Jak vnímáte obnovení 

demokratické společnosti v tomto kontextu?      

JŠ: Je to forma volného vydechnutí, nabrání volného dechu a rozmachu. Soudím, že se to projevilo i 

v tom, že jsme velice tichou cestou umožnili rozdělení státu na dvě republiky. Dnes se dokonce 

ozývají i Moravané, že by mohli tvořit samostatný stát.  

MS: Jinými slovy upozorňujete na to, že lidé žili pod krunýřem. Poté, co byl krunýř sebrán, se démos – 

lidé začali aktivněji účastnit veřejných věcí.  

JŠ: Vím, že zpočátku byl značný entusiasmu, nadšení, které se proměnilo v reálném pohledu na 

skutečnost a v posledních volebních úsecích. Každé volby se snaží tento systém neustále zlepšovat.     
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… Hodnoty … 

MS: Revoluce byla nesena heslem, které je mnohdy vysmíváno. Václav Havel se zapsal do revolučního 

kvasu jako osoba, která převratu vdechla étos: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí …“ Jak vy 

jako teolog jeho slova vnímáte? To proto, že v našem světě je neustálý boj mezi pravdou, lží, mezi 

sobeckostí, láskou.   

JŠ: Rozumím tomu tak, že vlastně z toho důvodu jsem se stal věřícím křesťanem. Věřím, že Bůh je 

Pravda, Láska. Já jsem uvěřil v tohoto Boha, který je pravdou a láskou, která se dokáže obětovat za 

mě, za lidi, kteří dělají chyby.  

MS: Soudíte, že to jsou věci, které nelze opominout, nelze se jim smát?  

JŠ: To rozhodně ne.  

MS: Lidé, aby dokázali korigovat neutěšený stav naší společnosti, jsou nuceni přijmout fakt, z čeho 

vycházela, co podporovala. Je nutné se vrátit k obsahům slov, jako je pravda, jako je láska. Vnímáte to 

jako neustálou výzvu pro lidi, i ty reptající?  

JŠ: Ježíš řekl: „Já jsem ta Pravda, já jsem ta cesta, …  

MS: Lze soudit, že pokud člověk tyto hodnoty opomene, vystavuje se nebezpečí, že ve společnosti, 

v níž žije, bude místo vzestupu sestup? Opomenutím rozumím prostý fakt výsměchu těmto hodnotám 

a založení našeho jednání na čistě pragmatických principech. Společnost tak bude stát na vratkých 

základech.  

JŠ: Skutečně je tomu tak. Je možné, že nad společností bude vyřčen soud. Jestliže cestu opustí, je na 

scestí, které vede nikoliv vzhůru, ale naopak je to cesta úpadku.  

MS: To způsobuje … 

JŠ: … pád.  

MS: Vede to k tomu, že někteří lidé jsou nespokojeni a idealizují si minulost.  

… Rozpomínání na minulost …  

MS: Dobrá, ještě se zastavme u dalšího problému. Jak vnímáte „pozitivní“ rozpomínání na minulost. U 

někoho se můžete setkat s postojem, že lidé se v roce 1989 jasně vymezili, určili, co nechtějí, a odmítli 

minulost. Dnes se člověk může setkávat s tím, že se u nich projevuje nostalgie. Není to podle vás výraz 

ztráty paměti vůči hrůzám, které režim páchal? Není to výraz toho, že mnozí z nás nemají zájem žít ve 

svobodě a potřebují péči státu a jistoty?  

JŠ: Jistě, je tomu tak. Někteří jsou rádi, když za ně někdo myslí a rozhoduje. Domnívám se, že velké 

procento přívrženců současné komunistické strany jsou právě lidé, kteří nedošli v minulých čtyřiceti 

letech žádné újmy. Naopak, dařilo se jim dobře. Ti, kterým se dostalo určité újmy, jsou již mrtví či jsou 

v menšině.  

MS: Člověk je snad určen ke svobodě, že? Člověk bez svobody je pouhé animální stvoření.  

JŠ: Výsledkem toho je, že Komunistická strana Čech a Moravy je v Parlamentu.  
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MS: A to permanentně.  

JŠ: Musím se přiznat, že přesně nevím, na jakých ideových základech tato strana dnes politiku staví. 

Je to opětovně marxismus – leninismus?  

MS: Lze uvést, že to není tak agresivní forma boje dělnické třídy. Boj a násilí nechávají stranou.  

JŠ: Jak ale dnes vypadá dělnická třída? Kdo to je?  

MS: To je otázka. Dobrá, myslíte si, že lze chápat lidi, kteří volají po minulosti?  

JŠ: Oni snad přímo nevolají po revokaci minulosti, ale …  

MS: … je v tom vidět jistý protest.  

JŠ: Možná je to pouze škodolibost, že se současným politikům nedaří vést věci, jak by si 

představovali. Je to také kritika, kterou si současná politická garnitura zaslouží. To, co dělají 

vládnoucí, není bez chyb. 

MS: Ano, ale je to voda na mlýn straně, která je mnohdy označovaná za nesystémovou. 

JŠ: Taková strana má možnost říci, co by bylo potřeba udělat, aby se věci pohnuly kupředu. To je 

součást politického demokratického rozhovoru. Nikdo jí neříká, aby „držela“ hubu, že má máslo na 

hlavě. Nikdo jim to neříká.  

MS: Vnímáte nespokojené lidi?  

JŠ: Každého z těch nespokojenců bych se zeptal, jak by to zařídil on. Řekněte tři věty - A, B, C.  

MS: A ještě konstruktivně.  

… Politika a život …  

MS: Z toho, co jste říkal, pociťuji, že k politice máte rezervovaný vtah. Nikdy jste se jí jako aktivní 

účastník nevěnoval?  

JŠ: Ne přímo, že bych se jí účastnil. Nikdy jsem se nevěnoval činnosti žádné politické strany. Politice 

jsem se naopak věnoval vždy.  

MS: Člověk je „zvíře politické“, jak učili antičtí Řekové.  

JŠ: Vždy jsem se považoval za exponenta „boží politiky“. 

MS: To zní hrdě. Shodou okolností každý by měl být oním exponentem, a to z důvodu, že má před 

sebou nějaký zákon třeba v podobě Desatera a skrze zákon má též jednat. Bohužel, kdo tak nejedná, 

doplácí na to.       

JŠ: My jsme zde přece od toho, abychom pomáhali realizovat boží představu o lidském soužití.  

MS: Ano, ale k tomu člověk potřebuje neustálé naslouchání božímu slovu. To proto, aby naše skutky 

byly dostatečné, aby byly správné, abychom …  



 
 

11 
 

JŠ: … nebloudili. Abychom se nezaměřili na cesty, které nikam nevedou a z nichž je obtížné se vracet. 

Vždy to bolí, vznikají škody.  

MS: Myslíte si, že … když hovoříme o politice a roku 1989 … taková lidová strana byla schopna oslovit 

lidi, kteří se pocházeli mimo okruh věřících? Tážu se proto, že tato strana, či lépe křesťanská politika 

není tak preferovaná.  

JŠ: Myslím si, že lidové straně uškodil čas, kdy v jejím čele stáli klerici, kněží. Ať již to byl Plojhar, 

Šrámek.  

MS: Namítáte proti přímému propojení s politiky, … 

JŠ: … a to s jedinou církví římskokatolickou. 

MS: Je možné uvažovat tak, že kdyby ono propojení na jednu církev nebylo tak velké, že by byla 

schopna oslovit větší počet příznivců a voličů?  

JŠ: Chyběl tam laický prvek. To znamená, aby ve straně vystupovali křesťané, a ne kněží, tedy ne 

profesionálové.  

MS: To znamená, lidé, kteří byli věřící, avšak měli obyčejná povolání.  

JŠ: Je nutné, aby každý věděl, že jsou živými křesťany, kteří se účastní života církve, kteří vnímají její 

učení, snaží se podle učení žít a také jejich veřejný život podle toho vypadá. To znamená, že jsou to 

lidé neúplatní, čestní, držící slovo, že to nejsou žádní podraznici, že se snaží ve svém životě prosadit 

spravedlnost, a ne pouze partikulární zájmy určité skupiny. 

MS: Tato strana měla hlavní podporu v oblasti, o níž můžeme říci, že je to oblast s nejvyšší 

religiozitou. Ale zároveň lidé mohou namítat, když strana měla napojení na katolickou církev, že jí jde 

o majetky. To je též rozdělujícím a stigmatizující prvek ve společnosti.  

JŠ: Je to velmi těžké, když se snaží či spíše snažili prosadit sociální učení církve římskokatolické, a 

přitom třeba vyplavou na povrch různé skandály.  

MS: To následně vede ke znehodnocení … 

JŠ: … a znevěrohodnění konání těchto lidí. To se týká i naší církve. Pokud třeba Jiří Paroubek o sobě 

dává najevo, že je členem Církve Československé husitské, tak bych rád věděl, s kterým sborem žije, 

kde jej vidí na bohoslužbách. To bych rád věděl. Rád bych věděl, jak se s jeho křesťanským 

přesvědčením slučuje, že opustil svou ženu.         

MS: Těmto námitkám bude asi vnímavý občan rozumět. Nejde o to, být pouze křesťanem v oblasti 

deklarací, ale je to otázka bytostného života. Mnozí politici tedy pouze matou. Bohužel někteří lidé to 

rozdělují a myslí si, že věci mohou být rozpojené.  

JŠ: Soudím, že křesťanovi nepřísluší být arogantní, aby byl sprostý vůči svým protivníkům.  

MS: Člověk v pozici politika by měl naslouchat a vést kultivovaný hovor. Také by si měl umět poradit, 

a ne jednat tak, jako když jede pomyslný buldozer, jenž ničí i sebemenší dobré zárodky.  
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JŠ: V různých politických stranách, které razí různé důrazy, by se měli jednotliví politici radit, jak 

prosazovat společně křesťanské etické normy přes hranice těchto politických. Měla by být snaha 

překonat animozitu a stranický konkurenční boj. Možná, by mohli dát příklad církvím, že se dá dělat 

ekumenická práce i na této rovině.  

MS: Zapomínáme na to, že mnozí lidé, kteří jdou do politické arény, usilují o zviditelnění, a krásné 

ideje v rámci politického boje ustupují stranou.  

JŠ: Jestliže je to křesťan, ví, že Kristus musí růst, a já se musím umenšit.  

MS: V tomto ohledu je to výzva. 

JŠ: Je to myšlenka krásná a neuskutečnitelná.  

MS: V dnešním světě lidé sledují mnohdy příliš přízemní zájmy. To však neznamená, abychom to 

zamítali. Také to neznamená, abychom si v rámci politického boje nechali „nafackovat“.  

JŠ: Podívejte se, v politickém životě existují postavy, které se nehlásí k žádné církvi, a přitom svým 

jednáním, svým vystupovaní klidně zahanbují ty, kteří o sobě „vytrubují“, že jsou exponenty 

křesťanské strany.  

MS: Bohužel. Ostatně slovo „křesťanská“ pozbývá významu, jde o vyprázdnění. Následně si lidé spojí 

tyto exponenty s těmi, kdo chtějí, kdo si nárokují pojmenování „křesťanská“.  

JŠ: Křesťansky laděná strana se nazývala stranou lidovou.  

MS: To byla éra komunistické doby.  

JŠ: Ano, ale v jejím čele stál jednoduše kněz. Dokonce v čele státu stál kněz, a choval se stát patřičně 

křesťansky?  

MS: Narážíte na Slovensko a na fašistickou éru?  

JŠ: No vidíte.  

MS: Lze se domnívat, že adjektivum křesťanství v politice nezaručuje a priori křesťanské vystupování? 

To někdo může používat jako štít.  

JŠ: Pak je to tím, co Bible nazývá hřích. Je to hřích proti Duchu Svatému, jenž nebude odpuštěn.  

MS: Ne nadarmo se člověk musí modlit za ty, kteří toto zneužívají a uvádějí mnohé lidi v omyl. Jsou 

však lidé, kteří se k církvi hlásí či hlásili právem, takovým pěkným příkladem je Milada Horáková.  

JŠ: Také podle toho jednala a zemřela jako mučednice. Nevím přesně, zdali byla členkou církve 

římskokatolické, ale kdyby tomu tak bylo, usilovala by pravděpodobně římská církev přinejmenším o 

její beatifikaci či kanonizaci.  

MS: Usmíváte se. Jsou lidé, kteří řeknou, že v současné době chybí vzory. Tím se jedinec může stát za 

výjimečných okolností třeba díky smrti. Je to otázka přístupu. Svatý člověk je oficiálně bez hříchu. Je 

člověkem, jenž se během svého života hříchu nedopustil. Na druhou stranu - to popírá tezi, že člověk je 

člověkem hříšným. To je asi na jinou diskusi.  
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… Osobní, veřejný život i život v církvi …  

MS: Nyní bych se vrátil k vám. Již jsme zmínili též rok 1994, kdy se stáváte patriarchou Církve 

Československé husitské.  

JŠ: To bychom přeskočili velkou část dění.  

MS: Přicházíte krátce po revoluci do Prahy?  

JŠ: To se píše září roku 1990.   

MS: Jste povolán ke službě u svatého Mikuláše, pokud se nemýlím. Je dobré se u něj zastavit, původně 

byl katolický, ale byl svěřen církvi husitské, a to z prostého důvodu - zde byla Karlem Farským 

vyhlášena nová národní církev, jež vznikla vydělením z církve katolické v rámci katolické moderny.  

JŠ: Pouze bych doplnil, že kostel je majetkem města Prahy a ta ho propůjčovala církvi. Všeho jsem 

dosáhl skrze nový sňatek.  

MS: Ano, sám jste mně říkal, že o svou novou ženu jste musel prosit na zdejším hřbitově ve 

Strašnicích.  

JŠ: Ano, před touto kaplí jsem ji žádal o ruku. 

MS: Byl jste vyhublý, zanedbán a nový sňatek vám dal novou perspektivu osobního života i působení 

v církevních kruzích.  

JŠ: Právě, když jsme vyjednávali s bratrem biskupem Hradským svatbu, nabídl mi při té příležitosti, 

zdali bych nechtěl převzít službu v chrámu svatého Mikuláše, jelikož doktor Hrdlička, jenž tam byl 

farářem, v té době odcházel na fakultu jako lektor. 

MS: To znamená, že ke konci své kariéry jste dostal královskou nabídku. To se jen tak někomu 

nepoštěstí.  

JŠ: Abych to doplnil, měl jsem podanou žádost jako pracovník prvního odboru ústřední rady. To 

proto, že v té době ústřední rada vypsala konkurz na toto místo. Já jsem se tam přihlásil, a když jsem 

dostal nabídku od Hradského, okamžitě jsem onu přihlášku stáhl a dal jsem Hradskému najevo, že 

raději budu dělat duchovenskou službu faráře než úředníka.    

MS: Jste-li úředníkem, neznamená to, že nejste knězem. Je zřejmé, že věnovat se běhu církve na 

nejvyšší úrovni je cosi jiného než se věnovat lidem, kteří za vámi chodí jako za člověkem, jenž spravuje 

určité území. Kdybych se měl vrátit ještě do Českých Budějovic, jistě se s vámi neradi loučili?  

JŠ: To jste řekl hezky. Těžce mně to vyčítali, a dokonce použili slova velice tvrdého, …  

MS: … že jste jej zradil, …  

JŠ: … že to byl podraz.  

MS: Na druhou stranu má snad člověk využít možností, které se mu naskytnou. Vy jste se sem přiženil, 

využil jste nabídky.  
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JŠ: Také i moje děti mohly mít dojem, že jsem se ženil rychle, že jsem po smrti manželky truchlil příliš 

krátkou dobu. 

MS: Lze se domnívat, že pokud bych si měl trochu rýpnout do dnešní „smetánky“, mohu říci, že Václav 

Havel se stýkal se svou nynější ženou Dagmar Havlovou ještě za života Olgy. Mnozí lidé mu to právem 

vyčítali, ale děj se, co děj. Lze však tvrdit, že každý je strůjcem svého osudu v tom dobrém i špatném. 

Sami lidé se budou zpovídat tomu Vyššímu. Lze se domnívat, že člověk má využít zdejší pouť k tomu, 

proč nebýt součástí dalších svazků, když je to postavené na etice? Co proti tomu namítnout?  

JŠ: Asi máte pravdu.  

MS: Jistě jste na Budějovice nezanevřel a vracíte se do původního působiště, že?    

JŠ: Rádi mě tam vidí, vždy tam naleznu přátelskou atmosféru. 

MS: Ne nadarmo se říká, že věci, které člověk provedl, jsou časem otupeny, rány jsou zahojeny. Lze se 

domnívat, že člověk musí naplňovat svůj život, jak sám uzná za vhodné. Je nutné si však brát 

ponaučení i z reakcí okolí, s nimiž se člověk během průběhu života setká v rámci svého působení.  

… U svatého Mikuláše v Praze …  

MS: Mikuláš je navštěvován hlavně cizinci. Jistě jste využil své znalosti německého jazyka?  

JŠ: Během mého krátkého působení jsme tam zahájili koncertní činnost prostřednictvím různých 

agentur. Dávali jsme možnost, aby tam vystupovali různí umělci. K dokonalosti to přivedl až předseda 

tehdejší rady starších doktor Poledne. Dnes v tom úspěšně pokračuje nynější farář Lumír Čmerda.  

MS: Bylo nutné naučit se přitáhnout lidi do kostela? 

JŠ: V tomto ohledu má Mikuláš zvláštní postavení, které by bylo škoda nevyužít. Je na hlavní tepně, 

na turistickém tahu. Není zde třeba nějaké zvláštní reklamy a upozornění na činnost. Stačí otevřít 

dveře chrámu a již se automaticky naplní.  

MS: Je zřejmé, že poznání chtiví turisté toho rádi využijí.   

JŠ: Má to také určitou tradici, s níž počítají i některé cestovní kanceláře. Počítají s tím hlavně 

umělecká tělesa, která přijíždějí do České republiky s touhou někde své umění ukázat. V tomto 

ohledu je jim chrám svatého Mikuláše vždy k dispozici, a to ve formě takzvaných charitativních či 

benefičních koncertů.  

MS: Charita je zřejmě součástí každé církve a působí dobře, neboť lidé si alespoň uvědomí, že kolem 

nich žijí ti, kteří potřebují slitování, soucit, milosrdenství.   

JŠ: Díky naší otevřenosti tam vystupovali umělci prakticky z celého světa.  

MS: Zkrátka svatý Mikuláš se stal jedním z vyhledávaných míst nejen turistů, ale i lidí z Čech. Dělá 

církvi dobré jméno. Aby tomu však tak mohlo být, musí zde být lidé dostatečně znalí hudby. Je to 

závazek jak pro ty, kdo tam vystupují, tak pro církev, což vyžaduje oboustrannou péči. Člověka 

překvapuje, že tento svatostánek je v majetku města, kdyby byl církve, mohla by se díky benefičním 

koncertům o něj sama postarat. Sdílíte tento postoj?  
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JŠ: Za této situace, kdy kostel je v majetku města, může náboženská obec výnos koncertů použít pro 

církevní účely jiných obcí. To znamená, že je velice štědrá a podporuje činnost celé řady 

náboženských obcí, které se dostanou do finanční tísně, protože mají své budovy v havarijním stavu.  

MS: Lze tomu rozumět.  

JŠ: Mikuláš, pokud by se o něj církev starala, by jí vázal do rezervních fondů obrovské sumy, které by 

poté oprava kostela spolkla. Postavit lešení ke kostelu, to stojí miliony.  

MS: Jinými slovy, toto partnerství města a církve je produktivní, správné, …  

JŠ: … ideální. Z hlediska města je to velkorysé. Oni vědí, že kostel vydělává.  

... Spolupráce církve a města ...  

MS: Sami nyní sedíme v prostorách ve Strašnicích, které město samo nechalo opravit a poskytlo je k 

užívání náboženské obci církve husitské.  

JŠ: Vztahy města a církve se během devadesátých let narovnaly a jsou korektní. 

MS: Jinde je však magistrát seskupením lidí, kteří prosazují pouze své partikulární zájmy, to znamená 

financování některých projektů, které nesouvisí s církvemi. Můžeme říci, že příklon k církvím je dobrou 

vizitkou, protože se město zviditelňuje, když pomáhá církvi?  

JŠ: To, že kostel žije, že to není mrtvá památka, prospívá jeho životaschopnosti a oddaluje dobu, kdy 

bude nutné vykonat další opravy. Památka je tak pod neustálým dohledem a církev ty drobné, běžné 

opravy koná ve své režii.  

MS: Zde je vidět, že na jistých věcech se stát, potažmo město dokáže dohodnout a spolupráce je ku 

prospěchu všech. Jsou však věci, které mají negativní znaménko. Vy jste v Mikuláši byl až do doby, kdy 

jste se stal patriarchou?  

JŠ: Celkem jsem tam působil pět let.  

... Zpět k pastoraci u svatého Mikuláše ...  

MS: Měl jste například problémy s tím, co trápí některé sbory? Tím narážím například na nedostatek 

věřících členů církve? 

JŠ: Základní problém, s nímž jsem se musel vypořádat, byl, že v době, kdy jsem nastoupil, rezignovala 

celá rada starších.  

MS: Začínal jste od počátku?  

JŠ: Musel jsem získat nové spolupracovníky. Když jsem s těmi dosavadními hovořil, dali někteří 

najevo, že v církvi již žádnou funkci nejsou ochotni převzít.  

MS: Proč se tak stalo?  
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JŠ: Sám jsem to nezkoumal. Zřejmě to souviselo s působením Hrdličkovy předchůdkyně, sestry 

Mendelové. To jsou věci, které začnete-li do nich rýpat, budou ještě více zapáchat. Raději jsem se 

tomu vyhnul a řekl jsem, že se musíme dívat dopředu.  

MS: Čemu jste věnoval své úsilí, svůj čas ve funkci kněze či faráře u svatého Mikuláše?  

JŠ: Čemu? Hlavně, aby byly v pořádku ty zásadní věci -  tedy bohoslužby, biblické hodiny.  

MS: Využíval jste možností „misie“ ve školách?  

JŠ: Ne, tam jsem nikdy neměl úspěch. V té době to nešlo.  

MS: To je zvláštní.  

JŠ: Víte, to byl rok 1990, tedy bylo těsně po převratu a … Nebyli jsme ve školách jednoduše vítáni.   

MS: Je to zvláštní, člověk by čekal opak.  

JŠ: Věnoval jsem se návštěvní službě ve spojení se sociálním odborem městské části Praha 1.  

Roznášeli jsme různé příspěvky hmotné povahy, dávali jsme dárky různým jubilantům. Poté se 

najednou objevovali zájemci z různých agentur, že by měli zájem v kostele svatého Mikuláši 

provozovat hudbu.  

MS: Nepřímo jste se stal administrátorem v této oblasti? 

JŠ: Začali jsme s nimi vyjednávat. Konali jsme tak s doktorkou Dvořákovou. Podporovali jsme její školu 

tím, že jsme umožňovali výstavy rukodělných prací, které vytvářeli tělesně postižení. Výnosy sbírek 

putovaly zpět do školy.  

MS: Byl jste člověk drobné činnosti, jak by řekl Masaryk.  

… Ve funkci patriarchy …  

MS: Poté přišel rok 1994, tedy rok volby patriarchy. Co bylo hlavní příčinou, že jste se rozhodl ke 

kandidatuře?  

JŠ: Abych se přiznal, já jsem se nerozhodl, já jsem kandidaturu přijal.  

MS: Byla vám nabídnuta?  

JŠ: Ano, já jsem se o to místo neucházel. Naopak jsem řekl: „Vím, že na to nemám schopnosti, říkám 

vám to předem, ale nikdy jsem v církvi neodmítal žádnou práci, která mi byla nabídnuta. Nechci, aby 

to vypadalo, že se vyhýbám své odpovědnosti. Je to na vás. Zdali mě zvolíte, budete mě mít …“ Cosi 

podobného říkal Jánošík: „Tož si mě aj snězte … Když jste si ma ‚upékl‘, tak si mě i snězte …“ 

MS: To je příkré.  

JŠ: Tak jsem to postavil. Byli tři kandidáti. Jeden se vzdal, zůstali jsme Klásek a já.  

MS: Klásek, jenž je hradeckým biskupem?  
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JŠ: Kláskovi bylo v době volby 35 let, byl tedy na dolní hranici volitelnosti, já jsem byl horní hranici 

volitelnosti, jelikož mi bylo 65 let, a ten třetí svou kandidaturu nepřijal, neboť ji odvolal, a proto jsme 

zůstali pouze dva.  

MS: Podmínka pro kandidaturu je jak věková, ale člověk může být patriarchou, když přesáhnete jistý 

věkový limit, musíte však také mít za sebou dostatečné množství těch, kdo vás podporují? 

JŠ: To je samo sebou.  

MS: Probíhal mezi vámi třemi ideový střet?  

JŠ: S nikým jsem se nestřetával.  

MS: Kandidáti nepředstavovali své myšlenky na stránkách církevních novin Českého zápasu, jako 

tomu bylo u soudobého patriarchy Tomáše Butty?  

JŠ: Nebylo tomu tak. Rozhodně nevím, že by se o tom psalo či dlouze diskutovalo.  

MS: Co jste považoval za důležité pro svou misi v křesle patriarchy?  

JŠ: Neměl jsem žádný převratný program. Byl jsem si vědom skutečnosti, že budu předsedou ústřední 

rady, což je orgán, jenž řídí církev. Patriarcha jako osoba církev neřídí. Hlasoval jsem pouze tehdy, 

když došlo k rovnosti hlasů, jinak jsem ani nehlasoval, a řídil jsem schůze ústřední rady. Nikdy jsem 

neměl ambice, abych konal práci nějakého proroka. 

… Přítomnost církve …  

MS: Navrhoval bych, abychom otevřeli téma, které je vám blízké. Rád bych se zeptal, v čem vy jste 

viděl důležitost církví v reformním procesu? Jistě byl deficit v oblasti „ducha“ a církve se v rámci svého 

učení a působení mohly realizovat. Druhou věcí je skutečnost, že jsme se vraceli do Evropy, jež je 

založena převážně na duchovní dimenzi. V době minulé jsme sice byli součástí geografické Evropy, 

jelikož naše republika leží v pomyslném srdci Evropy, ale duch zdejší společnosti unikal. Sami jsme se z 

ní vyloučili. Jistě v této obnově dělala církev mnoho.  

JŠ: Návrat do Evropy souvisí jaksi s přijetím starých hodnot, na nichž sama stála. To jsou hodnoty 

dvou základních kulturních oblastí -  je to křesťanství a antika. 

MS: Občas se k tomu dodává, že Evropa žije na křesťansko – judaistické tradici.  

JŠ: Ano, to je třetí noha. Judaismus, to je Starý Zákon, křesťanství Nový zákon a řecká filozofie.   

MS: Jak se podle vás promítl odkaz křesťanského myšlení do praktické politiky církve v rámci 

transformačního procesu po roce 1989?  

JŠ: Myslím si, že to bylo pozitivní.  

MS: To znamená, že církev sledovala východiska, na nichž vznikla?  

JŠ: Myslím si, že je nutné naprosto realisticky říci, že církev a její představitelé, tedy hlavně kněží, se 

v nejširším slova smyslu nemohou politiky neangažovat.  
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MS: Být biskupem znamená …  

JŠ: … zaujmout určité konkrétní stanovisko. My jsme zde od toho, abychom člověka vedli k novému 

životnímu stylu. Křesťanství není nějaká ideologie, filozofie, ale je to návod k praktickému životnímu 

stylu. Myslím si, že my kněží, církevní představitelé, bychom se měli zdržovat přímému zasahování do 

politiky. Soudím, že není dobře, abychom opakovali například to, čeho se dopustila církev římská. To 

znamená, že měla kněze nebo biskupy, kteří přímo byli poslanci, senátory.   

MS: Byla to církev, která spolupracovala s režimem ...  

JŠ: Týkalo se to mírového hnutí Pacem in terris.  

MS: Kdybychom udělali skok do současnosti, nebylo by dobré, aby lidé z církve byli více zastoupeni ve 

veřejném životě?  

JŠ: Domnívám se, že bychom to měli přenechat laikům. Máme například sněmovní materiál, který se 

jmenuje Základy duchovní péče církve. Jeden z oddílů je péče o život politický, soudím, že to 

zanedbáváme. Bylo by dobré, abychom působili tak, že bychom měli řadu kněží, tedy členů církve, 

kteří jsou v politických funkcích nebo v hospodářském životě. Tam by byli schopni aktivně uplatňovat, 

... 

MS: … z čeho vycházejí.  

JŠ: To jsou zásady evangelia.  

… Dialog o církvi …   

MS: Přistupme k husitské církvi, s níž jste spojil svůj život. Jak církev vnímala procesy, které zde byly 

v oblasti společenské, hospodářské?  

JŠ: Vnímali jsme je stejně jako celá společnost, tedy jako rok velkého osvobození, tedy k příležitosti 

začít nový úsek, novou etapu církevní práce bez jakéhokoliv vnějšího tlaku. Přitom hospodářské 

jistoty zůstaly v nezměněné podobě z roku 1939. Stát se zachoval slušně, mám-li to říci diplomatickou 

cestou.  

MS: Ve svém počínání nezapomněl na církve.  

JŠ: Tím vlastně ocenil jejich společenský přínos. Pochopitelně, situace se změnila v tom smyslu, že 40 

let komunistického vlivu filozofie marxismu – leninismu, tedy vědeckého ateismu, zanechalo stopy na 

další generaci, která neprožila vztah s církví tak intenzivně jako její dědové, otcové.  

MS: To není třeba případ vaší rodiny.  

JŠ: Projevuje se to v tom, že řada našich sborů vykazuje přemíru starých členů.  

MS: Dochází ke stárnutí členské základny ...   

JŠ: Ano, mladí lidé nepřicházejí, křty, které by byly vysluhovány na základě svobodného rozhodnutí 

katechumenů, klesají; týká se to těch, kteří ke křtu přistupují.  
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MS: Církvi po roce 1989 stát garantoval to, co dostávala v době minulé. Zažil jste svobodné 

Československo, první republiku i z vyprávění vašich rodičů. Jak jste vnímal situaci svobody po roce 

1989? Dříve církev měla mnoho členů, konstituovala se díky odchodu mnoha set tisíc členů z náruče 

katolické církve. Jaké zátěže si vezla na svých bedrech církev husitská a na druhé straně jaké 

perspektivy se jí po roce 1989 otevíraly?  

JŠ: Jeden negativní rys zde byl, a sice ten, že komunisté zneužili husitskou reformaci ve svůj prospěch. 

Zdůraznili její sociálně - politický význam a potlačili význam duchovní. Pochopitelně církve, které své 

poselství staví na reformaci, zejména na reformaci husitské, v tomto smyslu u části veřejnosti musely 

počítat s podezřením, že s nenáviděným režimem trochu spolupracovaly.  

MS: To je případ bývalého patriarchy Miroslava Nováka, že? Tam byla mírná spolupráce? 

JŠ: Spolupráce …  

MS: Byl to člověk, … 

JŠ: … jehož měli komunisté „přečteného“. Věděli, co od něho mohou čekat. Věděli, že jim nebude 

překážet v jejich vlastním poslání.  

MS: Bude církevní představitel, jenž nebude narušovat soužití státu a církve.  

JŠ: Ochotně přistoupil na to, že církev bude hrát ve společnosti úlohu mírotvorce.  

... Program církve …  

MS: Dobrá, ještě bych se zeptal na otázku, která se týká programu. Katolíci měli program duchovní 

obnovy. S jakým programem přišla Církev Československá husitská?  

JŠ: Máme program, který formuloval bratr Štoidl z plzeňské diecéze. Navrhl několikaletý program, 

například nyní se hovoří o Husovu triéniu, kdy církev má přemýšlet o přívlastku husitský, co to pro nás 

znamená. Má to vyústit v roce 2015, …  

MS: … kdy se bude připomínat 600 let od upálení mistra Jana Husa. Má otázka směřovala k období 

roku 1989, dokument 10 let duchovní obnovy vznikl už k roku 1987.  

JŠ: Z mého pohledu to zastihlo církev absolutně nepřipravenou, vlastně jsme se neprojevili. To nemá 

stejný dopad, jako když patriarcha či ústřední rada vydá nějaké prohlášení. To nemusí mít výrazný 

dopad. Ve skutečnosti nemáme dost sil a schopností, abychom mohli říci, …  

MS: … jaká by měla být hospodářská politika.  

JŠ: Ano, také u nás nevystupují výrazné křesťanské osobnosti. Kdyby věřící byli dotázáni, odkud se 

berou jejich etické postoje, asi by řekli: „To je samozřejmé, jako příslušník Církev československé 

husitské vedený evangeliem Ježíše Krista musím vystupovat takovýmto způsobem. Musím se 

vystříhat jakéhokoliv korupčního jednání. Musím se vystříhat jakéhokoliv jednání, které poškozuje 

široké vrstvy obyvatelstva a naši republiku vede k úpadku.“  

MS: To znamená, spíše než mít program aktivně promýšlet to, co je nám dáno od tvůrců církve, z čeho 

církev vychází, a to uplatňovat.  
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JŠ: Z tohoto titulu podporuji určitou politickou činnost a jsem ochoten spojit se s lidmi, kteří podobně 

uvažují v Senátu, v Poslanecké sněmovně či ve vládě ČR.  

… Nedávná minulost v církve …  

MS: Jaké byly dle vás kroky po roce 1989? Byl zvolen nový patriarcha, Husitská teologická fakulta se 

stala součástí Univerzity Karlovy. Jak jste vnímal diskusi v církvi o ní samé, jakou roli by měla hrát? 

Sám jste se stal jedním z čelních představitelů, jelikož v roce 1994 jste byl představeným církve.  

JŠ: Domnívám se, že církev nemůže plnit jiné poslání, než které jí Hospodin určil, a to být světlem, 

které ukazuje cestu kupředu. Církev má být zvěstovatelem dobrého poselství o tom, že tento svět je 

v dobrých rukou, že život na tomto světě má svůj cíl v tom, když člověk sleduje Boží vůli. Tou je, aby 

lidé žili ve vzájemné úctě, ve vzájemné spolupráci, ve vzájemné lásce. Je nutné, aby respektovali 

navzájem jeden druhého, aby v sobě neviděli nepřátele, ale především přítele, kterému je třeba 

posloužit. Církev by měla zprostředkovat nejširším vrstvám dobré Hospodinovy rady a příklady života 

v souladu s Boží vůlí, jež vedou k bohatému, šťastnému, spokojenému a smysluplnému životu. To je 

poselství církve. Pochopitelně, musí používat všechny možné prostředky, které se k tomu nabízejí. 

Dnes je prostředků mnohem více. Máme svobodu tisku, můžeme uveřejňovat své myšlenky v různých 

podobách ať v textech, pojednáních, tak v elektronické podobě. V televizi mají církve své pořady. 

Práce je ztížena tím, že lidé žijí více individualistickým způsobem, místo aby se sdružovali do určitých 

kolektivů. Život ve společenství je rozdělen právě tím, že se šíří tendence žít sám pro sebe.  

MS: Není zde snaha po autentickém sdílení Já a Ty. Lidé nejsou ochotni jít cestou oběti, ale je snaha jít 

cestou sebeuspokojení. Bez obětí není možné budovat společnost na stabilních základech. Odkaz první 

republiky je význačný, jelikož tam byla ochota po oběti.  

JŠ: To je znát na tom, že ubylo dobrovolníků. Stačí si vzpomenout, kolik lidí se účastnilo práce 

v tělovýchovných jednotách, v Sokole, v Junáku, ve Skautu, v různých dělnických spolcích. Stačí zmínit 

baráčníky, kteří se snažili zachovávat staré zvyky. Sám jsem vyrostl v sokolovně a vím, co znamenala 

sokolská jednota pro život ve městě.  

MS: Sokolové se účastnili budování první demokratické republiky. Byla tam zdůrazňována povinnost.  

JŠ: Tyrš a Fügner Sokol do určité míry koncipovali jako náhradu armády. Stejně jako komunisté měli 

Lidové milice, pro nově vzniklou republiku měli sokolové představovat organizovaný útvar, jenž by 

bylo možné nasadit tam, kde hrozilo určité nebezpečí teroru či konfliktu.  

MS: Shodou okolností cosi podobného má vytvářet i církev.  

JŠ: Církev má právě podporovat tendenci ke spolčování, tedy společenství, aby lidé nežili za nějakou 

zdí, jako se to nyní jeví na sídlištích. Je nutné, aby lidé nežili sami pro sebe, ale aby žili pospolitě. První 

comunés – komunita - byly křesťanské obce. Právě církev má to neštěstí, že mnohé z církevních 

ideálů zneužili komunisté. Uvědomte si, že praxe přijímání do strany nebyla ničím jiným než 

nápodobou vstupu do křesťanské církve. Každý komunista, jenž se ucházel o členství ve straně, musel 

mít svého kmotra, říkali mu ručitel. Procházeli určitým katechumenátem, to znamená, že daná osoba 

musela navštěvovat stranické školení.  

MS: Soudíte, že to byl jedním z důvodů, proč lidé mají k církvi rezervovaný postoj?  
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JŠ: Pochopitelně, jelikož církev vede k určitým povinnostem. Též říká, že lidský život má své 

mantinely, které nelze překročit. Tím základním mantinelem, jenž je nepřekročitelný, je svoboda 

mého bližního, kterou nemohu svým chování ohrozit.  

MS: Nebo lépe, „neměl bych“ … 

JŠ: Nemohu, nesmím. Naopak bych měl pomáhat, aby si svou svobodu uvědomil v plné šíři a začal ji 

také praktikovat.  

MS: Ano, zde je svoboda k něčemu, ale mnozí spíše vnímají svobodu od něčeho.  

JŠ: Já nemusím - nemusím do práce, nemusím konat to a to.  

MS: Křesťan se realizuje díky tomu, že koná. Jsou lidé, kterým je to jedno, a jsou rádi, že mají od světa 

pokoj. Lze se domnívat, že pokud se člověk nebude zajímat o svět, může skončit v nepokoji.  

JŠ: Takový člověk musí logicky zahynout. To proto, že bez souručenství, bez spolupráce s ostatními 

lidmi nemůže člověk obstát. Vyměňujeme vlastní práci za životní potřeby.  

MS: Církev je založena na dobrovolnosti a nikdo nemůže být někam nucen. Vy jste se obrátil k 

ekonomické stránce, že člověk si musí vydělávat. To může být něco jiného, než když s lidmi sdílí 

obecenství.  

JŠ: Obecenství je vlastně školou. Tam se učíme, jak žít, abychom se Pánu Bohu líbili, když to mám říci 

biblicky.  

… Majetek a církev …  

MS: Dobrá, pokročme dále. Jak se díváte na majetkovou otázku? Tážu se proto, že církev je 

vlastníkem pozemků, nemovitostí. Do jisté míry má stát církve v hrsti. Po roce 1989 nedošlo 

k majetkovému vypořádání. Domníváte se, že by bylo lepší, pokud by majetek církví byl vrácen církvím 

hned po roce 1989?  

JŠ: Domnívám se, že období, které prožíváme, je aktem božího milosrdenství. Máme čas, abychom se 

na samostatnou existenci postupně připravovali. Nejsem si jistý, jestli jsme jeho milost v mnoha 

ohledech nepromrhali. Přece jen řada našich členů spoléhala na otevřenou ruku státu, a nijak se nyní 

nenamáhají, aby zvýšili podíl své angažovanosti v církvi po stránce ekonomické. 

MS: Tuto otázku jsem dal také proto, že jak bylo řečeno, je sestupný trend v oblasti demografického 

profilu. Pokud by církev byla hned postavena před otázku samostatnosti, musela by usilovat o 

mobilizaci svých členů. Nebylo by to v tomto ohledu jednodušší? Více jak generaci se táhne tento spor.  

JŠ: Vezměte si případ naší náboženské obce, která má dle kartotéčních záznamů necelých 300 členů. 

Z 300 členů se podílí na ekonomické zátěži pouze 40 lidí, těm ostatním je to jedno. Poté přispívají ti, 

kteří pravidelně docházejí na bohoslužby a jsou nejobětavější. Máme štěstí, že jsou zde velké sbírky. 

Opakuji, zbytku je to jedno. K tomu musím zmínit ještě to, že lidi vyvádíme z jejich letargie, neustále 

jim připomínáme, že pokud jsou členy církve, mají pomoci. Prosím vás, pomozte, nechcete-li být 

členy církve, dejte nám to vědět. My nemůžeme o své vůli někoho ze společenství vypsat či 

vyškrtnout jen proto, že neplní členské povinnosti. Tato povinnost je povinností v uvozovkách, jelikož 
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hlavní povinnost je mravní povinností. Nemůžeme nikomu přikázat, že má takovým a takovým 

způsobem církev podporovat, nebo to od něj právní cestou vyžadovat. 

MS: Katolíci tento problém nemají, protože jsou odkázáni na dary, které vyberou v rámci svých 

bohoslužebných setkání. Zde jde o to, že během dvou generací byly církve vázány na stát. Poté zde 

máte další generaci, v jejímž rámci je církev svobodná, ale se svým majetkem nemůže patřičně 

nakládat.  

JŠ: Může, pokud jej dostala zpět, může s ním nakládat a také s ním nakládá velmi neumětelsky. 

Nedávno jsme mohli zaznamenat, že farnost, která provozovala pilu, zkrachovala.    

MS: Jsme v tržním prostředí a i to se může stát.  

JŠ: Všichni neumí podnikat.  

MS: Nepřímo říkáte, že kdyby církev získala své nemovitosti, budovy, polnosti, nemusela by tento 

majetek patřičným způsobem spravovat. 

JŠ: Musela by se to naučit. Pochopitelně, musela by ve svých řadách nalézt lidi, kteří tomu rozumí, a 

na základě jejich doporučení hospodařit. Druhá možnost je správce si najmout. Musela by též 

realisticky uvažovat, které z objektů nutně ke své existenci potřebuje, a které nepotřebuje. Je 

otázkou, jestli objekty, které má, a nepotřebuje je, jsou takovým břemenem, že jí mohou ekonomicky 

zlomit vaz.  

MS: Zde jde o to, že po roce 1918 mohla církev hospodařit se svým majetkem, ale delegovala to na 

jiné osoby. To se proti ní následně negativně podepsalo.  

JŠ: Nyní jde o to, jakým způsobem církev s majetkem hospodaří. Zdali hospodaří ve smyslu Lukášova 

evangelia, kde hospodář říká: „Urodilo se mi, mám plné sýpky. Již to nestačím kam dávat. Postavím si 

jiné sýpky. Nyní budu pít, jíst a slavit …“ Poté je v Bibli jiný případ, kdy Josef Egyptský staví sýpky a do 

nich shromažďuje obilí, aby zajistil budoucí překonání hladomoru. Josef myslel na druhé. Církev má 

být bohatá, …  

MS: … ale pro druhé, … 

JŠ: … aby mohla sloužit druhým, a ne aby stavěla obrovské katedrály, nosila zlaté ornáty …  

MS: … a jiné pomíjivosti, které mohou do jisté míry negovat lidskou existenci a význam církve. 

JŠ: Jan Hradil vždy říkal: „Když měla církev dřevěné kalichy, měla zlaté biskupy. Dnes máme zlaté 

kalichy a dřevěné biskupy ...“ Sluší se říci, že to není nic nového pod sluncem. Totéž je v rodině. 

Pokud rodina rozumně hospodaří, obejde se, i když si nemůže vyskakovat, bez půjček. Lidé i církev by 

měli pamatovat na „zadní kolečka“. Jsou však takoví, kteří mají, a stejně nemají dost. Soudím, že to 

závisí na vztahu k majetku. Je otázkou, zdali v něm vidím cíl, … 

MS: … nebo prostředek. Pokud v tom vidím prostředek, dokážu hospodařit s málem, a stejně mi zbude 

a ten zbytek můžu uchovat či dát potřebnému.  

JŠ: Přesně tak. Takový zbytek může posloužit dalším. Vezměte si mlčící kapitalisty. Nyní jeden z nich 

zemřel, myslím vynálezce iPodu.  
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MS: Myslíte Apple a Steva Jobse?  

JŠ: Ano, ten si své miliardy do hrobu neodnese.  

MS: Vy považujete církev za hodnototvornou instituci?  

JŠ: Jistě. Bible nerozlišuje duchovní a hmotnou část člověka. V biblickém pohledu je člověk 

psychofyzická jednota. Je nesmysl, že by se člověk obešel bez těla, které funguje. Co je tělo bez duše? 

To je mrtvola. Vezměte si to globálně. Vždyť jsme od Hospodina dostali darem tuto planetu, tento 

svět. Je radost vidět, že v určitých krajinách to lidé pochopili a krajinu dle Boží vůle obdělávají jako 

zahradu.  

MS: Stačí se podívat za naše hranice.  

JŠ: Například v Turecku jsme viděli nesčetné stovky hektarů plantáží banánovníků. To jsou fóliovníky, 

které rozmnožují kilometry čtvereční pouští.  

… Majetkové vypořádání …  

MS: Setkáváme se, pane patriarcho, již s mírným časovým odstupem a věci majetkového vypořádání 

se pohnuly. Jistě je chyba, že během dvaceti let nedošlo k řádnému vypořádání majetku a oddělení 

státu od církví. Není tímto krokem ostuda, že stát měl církve více jak 24 let v jistém ohledu v hrsti, 

smazávána?  

JŠ: My jsme se pouze „vezli“ ve stínu římskokatolické církve, protože naše majetkové požadavky jsou 

ve srovnání s římskou církví naprosto mizivé. Jestliže jsme měli nějaké pozemky, které církev 

zakoupila s úmyslem, že na nich postaví sbory, je to proti katolíkům zanedbatelné. Mnoho pozemků 

se prodalo. Opakuji, je to nepoměr k tomu, co vlastnila římská církev - ať se jedná o farnosti, či řády. 

To říkám v uvozovkách. Stát musí jednat se všemi církvemi stejně. Katolíci nám ze svého ukrojili. 

Netýkalo se to jen nás, ale i ostatních církví.  

MS: Soudíte, že vláda premiéra Petra Nečase udělala správný krok, že se … 

JŠ: … tuto otázku rozhodla ukončit? Nutno říci, že se to vleče po dobu několik vlád. Vždy to bylo 

zametáno pod stůl. Bohužel pro veřejnost neexistuje osvěta, aby se řeklo, proč to je, nač to je. 

Veřejnost vidí, že církve dostanou tisíce hektarů lesů, polí. Myslí si, že to stejně promarní, ne-li 

vytunelují. Když se s takovými lidmi bavím, říkám, že majetky církve dostávají proto, aby mohly dělat 

činnost, kterou dělat mají. To znamená: péče o školství, péče o nemocné, péče o staré. Je to péče o 

to, co dříve církev dostala do vínku.  

MS: Měli bychom říci, že je to na lidech v církvích, jak se k tomu všemu postaví, jak se k majetku 

postaví. 

JŠ: Od počátku jsme jako církev dávali najevo, že jsme chtěli být postaveni na obětavosti vlastních 

členů. Členská základna natolik oslábla, že kdybychom dnes tento požadavek uplatnili, členové by 

museli přispívat více než desátky, což je tradiční formulace a požadavek. Některé menší církve to 

dodržují.  

MS: Ostatně jsou to malé církve.  
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JŠ: My dnes budeme zápasit s tím, že máme některé objekty, jež se stanou břemenem, s kterým si 

nevíme rady.   

… Omyl …  

MS: Posuňme se dále. Zaměřme se, pane patriarcho, na omyly českých církví v rámci transformačního 

procesu, které mohly ovlivnit i vnímání této části společnosti. Takovým je třeba prezentace církve na 

veřejnosti. Sama husitská církev měla člověka, jenž ji uměl zastoupit, ale poté se ukázalo, že selhal. 

Důležitým problémem je, že se mnozí představitelé církví nedokážou prosadit, a když ano, tak v rámci 

nějakého skandálu.  

JŠ: Nepřímo otevíráte téma Média a církev. Je otázkou, zdali ten nebo onen představitel přednese 

kázání, zdali udělají oslavu katolíci na Svatém Kopečku, ve Staré Boleslavi či my husité na Krakovci 

nebo v Betlémské kapli. To je jedna část reprezentace. Druhá část je ta, že máme v Parlamentu 

politika, jenž se k naší církvi hlásí, a nechová se jako křesťan. Je ochoten korumpovat a nemá odvahu 

postavit se svým stranickým kolegům, kteří stranu vedou nekřesťanským způsobem. Lze vidět spíše 

selhání jednotlivců než selhání církve jako celku. Tito lidé vlastně zkreslují pohled na církev v očích 

veřejnosti. Co se týče veřejnoprávních médií, každý rok se stanovuje, kolik minut bude mít ta či ona 

církev. Pokud každá církev udělá něco dobrého, dostane se do televize. Zase je to na jedinci, který to 

z náboženské obce „vydupe“, že se něco pozitivního udělá. Dojde třeba k adopci dětí „na dálku“, že 

se náboženská obec bude starat o 10 dětí, které vychovají. To následně převezmou média a dobré 

zprávy jsou na světě, … 

MS: … což vede ke zlepšení pohledu na konkrétní církev.  

JŠ: Není to rozhodně pravidlem. Nedávno zemřel Jiří Hubač. Byl živým údem naší husitské církve 

v Horních Počernicích. Byl oceňovaným uměleckým vedoucím ve filmu. Považuji za ohromnou věc, 

když při jeho pohřbu v naplněné obřadní síni pražského krematoria vydala řada lidí svědectví o tom, 

jaký to byl člověk. Mezi těmi svědectvími zazní i slovo o tom, že se živil z Písma, že četl Bibli, že žil se 

svou náboženskou obcí, že jeho rodina byla v pořádku, že neměl žádné milenky, že nebyl třikrát či 

čtyřikrát ženatý. To je svědectví, které mnohým lidem může uvíznout v mysli.  

MS: Znamená to daleko více než nějaké kázání. To znamená tichý, nevtíravý příklad konkrétního 

člověka, na konkrétním místě. Křesťanství není o institucích, ale o láskyplném konání lidí v rámci jejich 

teritoria.   

JŠ: To je přesně to, co říká můj kolega. Je nutné, aby přibylo takových lidí, převážně dobrovolníků, 

kteří jsou ochotni zdola vidět příležitost ke službě a službu realizovat na místě, kde žijí. Rozhodně se 

nelze domnívat, že život v církvi spočívá v tom, že jednou za týden či jednou za rok na Dušičky či 

Vánoce přijdou do shromáždění a že tím splní svou křesťanskou povinnost.  

MS: V tom je možná pouze vidět pokrytectví, přetvářku, neupřímost lidí.  

JŠ: Tuto negativní stránku musíme trpělivě den za dnem překonávat a vyhlížet lidi, kteří momentálně 

nevědí kudy kam, rozhodují se, jsou na určitém rozcestí. Je nutné, aby právě lidé z církve byli 

připraveni na to, aby těmto váhajícím ukázali cestu, která někam vede. Pojď se mnou a zkus to! 

Možná, že v tom nalezneš uspokojení pro následný život.  
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MS: Asi bychom lépe tento dialog nemohli uzavřít. Děkuji vám.                      

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy kapitalismu?  

 

JŠ: Osobně jsem se zúčastnil obnovy demokracie a kapitalismu svou duchovenskou činností, že jsem 

ze zdrojů Písma svatého svým sestrám a bratřím připomínal mravní zásady, které pomohou 

dosáhnout daného cíle v optimální míře. 

 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace jako velké příležitosti k obnově kapitalismu?  

 

JŠ: Kuponové privatizace jsem se nezúčastnil. 

 

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

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

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení v Evropské unii?         

 

JŠ: Domnívám se, že rozdělení Československa ve dvě samostatné republiky bylo výsledkem 

dlouhodobého procesu, jímž Slováci dozráli k samostatnosti. Zvláště oceňuji, že rozdělení proběhlo 

klidně, bez jakýchkoliv násilných doprovodných jevů. 

 

            

Dialog o transformaci s Josefem Lžičarem3,4: 

MS: Vyjděme z toho zlomového roku. Co pro vás znamenal rok 1989? Měl jste nějaká očekávání?  

JL: Samozřejmě jsem rok 1989 uvítal. Mám na mysli především datum 17. listopadu. V zásadě se dá 

říci, že to oteplení se dalo očekávat nejméně rok či dva roky zpátky. Nasvědčovaly tomu i věci, které 

byly projednávány soudy a orgány činnými v trestním řízení. Zkraje roku 1989 jsem zastupoval 

podruhé ve své profesi pana Václava Havla. Mělo jít o podněcování k trestnému činu. Nesmyslné 

trestní stíhání. V prvém stupni nám byl vyměřen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání devíti 

měsíců, v odvolacím řízení byl trest o měsíc snížen. Příznivá atmosféra roku 1989 vedla též k tomu, že 

po polovině odpykaného trestu byl propuštěn. Stalo se tak 18. května. Ve společnosti to vřelo, 

projevy nespokojenosti s režimem narůstaly a dal se očekávat prudší vývoj, který kulminoval na 

podzim 1989. Vzpomínám si, že jsem ještě zastupoval dva maďarské studenty, kteří měli spáchat 

výtržnost na Václavském náměstí pod sochou sv. Václava. Po podmíněných trestech následovalo 

vyhoštění z území ČR. Pak nastává velmi rychlý vývoj událostí, režim se rozpadal a 17. listopad byl 

impulsem k velmi rychlým změnám zasahujícím politický život.  

MS: Dobrá, to byl popis událostí, jejichž součástí jste byl. A co vy osobně jste od těch událostí čekával?  

                                                           
3
 Josef Lžičař, *1940, český právník zabývající se trestněprávní oblastí, má vlastní právní kancelář, kde pracuje se 

svým synem.     
4
 Dialog byl natočen ve středu 3. října 2012 v odpoledních hodinách v pracovně Josefa Lžičaře, Sokolovská 37 / 

24, Praha 8, Karlín.   
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JL:  Nevím, co jsem v listopadu 1989 očekával, bylo však zřejmé, že se společnost dala do pohybu. 

Systém, který byl dlouhou dobu udržován, se viditelně rozpadl a vláda jedné strany nebyla únosná. 

Zúčastnil jsem se památného večera v Činoherním klubu, kde se na podiu střídaly různé společenské 

proudy, které se v dalších letech staly politickými protivníky. Onen víkend po 17. listopadu 1989 byl 

pro mne poučným a také v jistém slova smyslu i nadějí, že v politice lze hledat společná řešení. V té 

době bylo pro všechny zúčastněné jasné, že dojde ke změnám ve fungování státu. Bylo také zřejmé, 

že politický režim neměl dostatek sil, aby v zárodku potlačil či zlikvidoval rodící se a narůstající odpor. 

S odstupem doby, když jsem šel kolem Činoherního klubu, jsem si kladl otázku, jak to, že nebyly 

přistaveny autobusy, aby přítomní z Činoherního klubu byli odvezeni, a tak se zabránilo rozpadu 

režimu. Státní moc rezignovala a jako právníci jsme to vnímali již poněkud dříve, neboť i výsledky 

trestních řízení v předchozích letech byly přijatelnější než např. v 70 letech po „Poučení z krizového 

vývoje“. Ostatně případ Dr. Marvanové a Tomáše Dvořáka z roku 1988 nasvědčoval poněkud 

tolerantnějšímu přístupu vyšetřovatelů státní bezpečnosti k věci, což se také odrazilo na posouzení 

věci soudem. Domnívám se, že některé orgány činné v trestním řízení tušily, jiné jistotně věděly, že 

končí jedno období vlády jedné strany. Co jsem očekával? Očekával jsem změnu společenského 

systém, neboť systém, který zde existoval, nebyl únosný. Nebylo možné, aby systém ve své podobě 

fungoval dál, byl v zásadě mrtvý. Také reakce státní moci v roce 1989 byla chabá.  

… Obhájce stíhaných …  

MS: Je dobré se zeptat, jak se člověk dostane do prostředí disentu. V rámci své činnosti jste obhajoval 

lidi, kteří byli signatáři Charty 77.  

JL:  Je pravdou, že řadu osob, které byly řazeny do disentu, jsem znal osobně, některé jsem i 

obhajoval či zastupoval. Signatář Charty 77 doktor Rychetský - v současné době předseda Ústavního 

soudu, byl mým kolegou z doby studií na Právnické fakultě. Martina Palouše, Jiřího Zeman a Jiřího 

Müllera a celou řadu dalších jsem poznal při různých příležitostech. K Václavu Havlovi jsem se dostal 

v souvislosti s jeho prvním stíháním pro podvracení, střídal jsem tak v onom řízení předchozího 

advokáta. Posléze jsem ho hájil o 10 let později. Byl jsem v kontaktu s jeho bratrem i manželkou. 

Faktem je, že v případě trestních stíhání jsme spolu s ostatními obhájci vykonávali své povolání a 

myslím si, že podle nejlepšího svědomí. Ostatně, když přišly přezkumy v rámci soudních rehabilitací, 

mohlo a také bylo patrno, jak který advokát vykonával svou profesi. Co je psáno, to je dáno. Suše 

musím konstatovat, že po probírce písemných podání z minulé doby si nejsem jistý, zda bych 

obhajobu v současné době prováděl lépe. Přístup k výkonu povolání měl a také u některých vedl 

k jistým nepříjemnostem, na něž si časem zvyknete.  

MS: Neměl právník zastupující disidenty pomyslný „škraloup“?  

JL: Pravda je, že jsem od roku 1968 nevyjel vůbec do zahraničí, i když jsem měl devizový příslib, tak mi 

to třikrát bylo zamítnuto. To proto, že prý moje cesta není v souladu se stáními zájmy. Nepodával 

jsem proti tomu ani opravné prostředky. Člověk nevyjížděl ven, a tak se s tím musel smířit. Jinak si 

myslím, že od osmdesátých let stát chtěl, aby byli tito lidé obhajováni. Bylo to házení hrachu na zeď, 

jelikož člověk se mohl domnívat, že může mít po právní stránce pravdu, výsledek trestního řízení však 

v celé řadě případů byl odlišný. Posléze, tj. po roce 1989, byly některé rozsudky podrobeny přezkumu 

v rámci soudních rehabilitací. 

MS: Nesmíme zapomínat, že komunistický stát je komunistickým státem.  
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JL: Ano, v podstatě došlo k odsouzení. Kdybych se měl navrátit, tedy nevyjížděl jsem a nikterak mi to 

nevadilo. Téměř 19 let jsem nebyl nikde v zahraničí.  

… Exil …  

MS: Nenapadlo vás, že byste tento stát opustil a řekl: „Milé a krásné Československo, nashledanou …“  

JL: Takto se zachoval můj bratr v roce 1969, což byla doba, kdy jsem v advokacii začínal. Do současné 

doby žije v Německé spolkové republice. V té době jsem měl krátce po advokátských zkouškách a 

nechtělo se mi. Nutno říci, že zde byla též jazyková bariéra. Za druhé jsem věděl, že s právnickou 

fakultou, kterou jsem absolvoval, bych stěží mohl udělat díru do světa. To proto, že bych musel dělat 

jinou profesi. Kdybych byl lékařem, asi bych uvažoval o této eventualitě, už proto, že lékaři z hlediska 

prestiže oboru byli hodnoceni v zahraničí lépe. Jako právník bych zřejmě těžko našel uplatnění. 

Možná, že jsem neměl ani odvahu opustit území republiky, jelikož zde člověk měl rodinné vazby, další 

sourozence a také rodiče, přátele.  

MS: Spousty schopných lidí odešlo do exilu. Jen v období komunistického režimu jsme zažili dvě 

emigrační vlny.  

JL: Je to pravda. Bratr se sem dostal až po roce 1990. Byl celou dobu venku. V Německu vystudoval 

sociální pedagogiku. Působil ve středisku, které bylo zaměřeno na psychoterapii lidí, kteří jsou závislí 

na drogách. V té době jsem tuto věc neřešil. Zůstal jsem v Československu, tak jako většina občanů 

této země. 

… Komunismus …  

MS: Ještě bych na poli minulosti zůstal. Rád bych se zeptal, co pro vás znamená komunismus? Žil jste 

v něm část produktivního života. Pohltilo to vaše mládí … Pro někoho to znamená zmar, pro někoho je 

naopak pokusem o naplnění sociálně spravedlivé společnosti.  

JL: Možná ty základní ideje komunismu by v jistém slova smyslu byly správné. Takovým příkladem 

může být sociální spravedlnost. Soudím, že komunismus byl v posledních letech, či lépe desetiletích 

deformován. Neprováděl se dobře, a proto dostal takovou nálepku, že se v tom režimu nedalo již 

spokojeně žít a dýchat. To se bohužel vztahuje i k době, kterou prožíváme, i když příčina 

nespokojenosti je nepochybně jiná – diametrálně odlišná. 

MS: Závisí, z jakého úhlu pohledu se na to díváme.  

JL: Objevuje se tam nejistota, možná to plyne i ze sociální situace. Vzrůstá nespokojenost občanů se 

stávající politickou garniturou, protože vidí, že k nápravě nedochází. Myslím si, že došlo k tomu, že 

naši představitelé či zastupitelé příliš touží po moci a ztrácí kontakt s normálními lidmi. Řekl bych, že 

je to obrovská chyba. Nelze se ubránit pocitu, že politici potřebují občany jen před volbami a pak si 

žijí svůj vlastní život – mají místo nahoře. 

MS: Sluší se říci, že podobně žili i reprezentanti minulého režimu. Byla to přece malá, úzká skupina 

privilegovaných.  

JL: Ano, to máte pravdu. Mohl bych říci, že v současně době se zde vytváří privilegovaná vrstva, která 

má obrovské výhody ve vztahu k většině národa. Možná, že v komunismu se snažili uspokojit 
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veřejnosti tím, že sem tam jim bylo k dobru cosi předhozeno. Lidé si na to zvykli a nějakým způsobem 

pracovali, možná to také bylo tím, že to vše nebylo transparentní. Nyní může být nespokojenost u 

občanů vyšší, jelikož mnohé je dnes transparentní a dostane se na veřejnost i to, co dříve bylo skryté.  

Je to také způsobeno získanými informacemi, díky mediím. 

MS: Dobrá, snahu o budování „spravedlivé“ společnosti nezavrhujete. Například stát by podle vás měl 

být jakýmsi pomocníkem, jenž vyrovná rozdíly.  

JL: Je zde proto, aby nedocházelo k takovým diskrepancím. Například když někdo pracuje, aby mohl 

důstojně dožít. To skutečně není zaručeno. Je mi líto lidí, kteří nemohou pracovat, i když by tedy 

chtěli. Jsou například v důchodovém věku a jejich životní situace je nesmírně těžká, protože mají 

velmi nízké příjmy, vysoké náklady na život. Tito občané nežijí, ale živoří. 

… Nedůstojnost režimu …  

MS: Někdo by mohl říci, že právě minulý režim pošlapával důstojnost člověka. Zastupoval jste Václava 

Havla. Jeho rodině byl vzat majetek.  

JL: Je pravda, že v roce 1948 a poté ještě v dalších letech došlo k takové situaci, že docházelo 

k znárodnění. Majetky, které zde byly nastřádány v průběhu generací, byly lidem odňaty. Stát 

v nesprávném směru využil své suverenity na úkor bohatších. Připomínám, že tak to bylo 

rozhodováno parlamentním způsobem. Možná, že tehdejší zákonodárné sbory se domnívaly, že je to 

ku prospěchu celku. 

… Skok do nového systému …  

JL: Je pravda, že snaha to po roce 1990 napravit existovala. Týkalo se to zákonů o mimosoudních 

rehabilitacích či nějaké restituce. Stejně se však křivdy z hlediska majetku napravit nedají. Musíme si 

objektivně říci, že něco zde bylo vytvořeno, byť je toho málo. Vždy říkám, i když je to poněkud drzé, 

aby mi bylo sděleno, co se od roku 1990 významného postavilo, aby mi někdo vyjmenoval deset 

podniků, které jsou skutečně české a snesly by srovnání s evropským či světovým měřítkem? Nejsem 

si jist, že můžeme být příliš pyšní na to, co jsme v demokratickém státě vytvořili. Co zanecháme 

nastupujícím generacím? 

MS: Dobrá, pokud by člověk měl reagovat na tuto otázku, tak vybudování společnosti Linet, která 

vyváží nemocniční lůžka do celého světa, je lídrem ve svém oboru.  

JL: Abych se přiznal, tak tuto společnost neznám, nicméně vím, že když například docházelo 

k restitucím a poté k privatizaci, pak výsledek nevidím skoro žádný. Možná, jsou výjimky, které jste 

uvedl. Také mi vadilo, že některé věci se krátce po 1990 za účelem zisku prodaly, aniž bylo řádně 

zhodnoceno, jestli je to prodej účelný či jestli nedochází k ochuzení národního bohatství. Ex post se 

dozvídáme, že šlo o účelové privatizace směřující k obohacení malé skupinky osob. 

MS: Máte námitky proti spekulantům.  

JL: Mám na mysli případy, kdy v roce 1992 – 1993 byly prodány zásoby kaolinu německým 

společnostem. Důsledkem je, jak vidíme, že v naší republice nemáme zastoupen tento průmysl. 

Vzpomínám si, že to bylo prodáno za trojnásobek ročního výnosu do zahraničí. V tento okamžik se 

zdálo, že příjem z této transakce do státního rozpočtu je velký. Když však posléze bylo zjištěno, že 
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zásob surovin je zde na několik generací dopředu, myslím si, že tento prodej byl trestuhodný a ve 

svém důsledku není taková ztráta nahraditelná. Takových obchodů byla celá řada, bohužel na úkor 

většiny občanů této země. 

MS: Ano, někdo preferoval krátkodobost, jejíž důsledky se nám vrací jako bumerang.  

JL: S tím souhlasím.  

… Poražení ideologie …  

MS: Zůstaňme ještě u té nešťastné ideologie. Myslel jste si, že tato ideologie byla díky svému 

chybnému uplatnění poražena, nebo se domníváte, že převládající liberální uvažování představitelů 

státu v devadesátých letech je módní vlnou, a proto komunistická ideologie nezbytně bude v části 

obyvatelstva dřímat?  

JL: Nenazýval bych to komunistickou ideologií. Může to být nazváno jinak. Soudím, že znovuzrození 

komunistického řádu lze stěží očekávat. Nikdo to nemyslí vážně. Některé myšlenky, které byly 

progresivní, pokrokové, mohou zde zůstat. Nicméně budou kryty hávem jiných politických ideologií. 

Jistá spravedlnost – lidská - by zde měla být, i když je dnes převažující „zákon trhu“ a hodnota peněz. 

Je jedno, jakým způsobem jsou vydělány. Pokud něco dřímá v národě, mimo ideologie sociální 

spravedlnosti, bude to také vztek na to, že jsme dvacet let promrhali. V předvolebních kampaních je 

připomínka předchozím režimem dosud účinná. 

MS: To je odrazem hodnotového žebříčku.  

JL: Ano, ale když vyjdu ze srovnání a vidím současné problémy mladých rodin s dětmi, domnívám se, 

že tento systém, jenž je zde zaveden, neumožňuje přístup ke vzdělání všem. Jsou rodiny, které na to 

jednoduše mít nebudou a dostávají se do bludného kruhu nejistot, obav z přežití, atd. 

MS: Ano, hovoříte jako advokát chudých.  

JL: Nejsem jím, ale snažím se na to dívat i očima lidí, kteří také v této společnosti žijí. Jsou mezi námi 

lidé, kteří ze své penze nepokryjí výdaje na léky! Nyní se tážu, zdali chybu dělá lékař, který 

předepisuje tolik léků, nebo je chyba někde jinde? V minulém režimu si člověk platil sociální 

zabezpečení, nemocenské pojištění. Je zvláštní, aby v této době neměl na léky, které zřejmě 

potřebuje. To by přece nebylo zcela správné. Někdo to může považovat za drobnosti, z nich se však 

skládá život. 

MS: Ano, drobnosti, ale ty též rozhodují o politickém složení v této zemi.  

… Očekávání zlomu a implikace do politiky …  

JL: Právě si člověk uvědomí, že když nastala nová doba, tak mnozí lidé to s nesmírnou chutí uvítali. 

Měli pocit, že se mladší generaci bude žít lépe. Já jim vůbec nezávidím a obávám se, že velké naděje 

či perspektivu nemají. 

MS: Velké naděje … 

JL: Starší generace si řekla, že to již nějakým způsobem dožije, ovšem mladší generace se může mít 

lépe. Nejsem si jist, jestli bych mohl říci, že pro mladší generaci tedy dnes dvacetiletých – 
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čtyřicetiletých, jsou takové perspektivy na vzestupu. Měl jsem možnost vyslechnout pořad 

z Německa. Právě tam je onen rozdíl mezi občany Východu a Západu znát. I tam je rozdíl přibližně 

třiceti - čtyřiceti let. Lze říci, že po vstupu do Evropské unie se můžeme dočkat světlých zítřků? Já zde 

světlé zítřky nevidím. Jde o krizi globální a setkáváme se s tím dnes a denně. Celá Evropa je v krizi, 

nejlépe na tom nejsou ani USA. 

MS: Akcentujete nutnost jistoty, aby se člověk mohl rozvíjet, realizovat? Někdo říká, že žijeme ve 

světě, jenž je nejistý, proměnlivý, a tomu musíme přizpůsobit i životní nasazení.  

LJ: Ano, ale jsem přesvědčen, že jsou lidé, kteří by se chtěli přizpůsobit, tak nemohou, neboť 

nenaleznou patřičné zaměstnání. Nelze nezmínit, že nezaměstnanost v naší republice stoupá. Jsou 

zde kraje, kde není vytvářen dostatečný počet pracovních příležitostí. Myslím si, že to je vina 

současných vládních garnitur a nevyužití všech možných příležitostí, které se nabízely v posledních 

deseti letech. 

MS: Ze současných hospodářských obtíží viníte představitele státu.  

LJ: Možná, že je to nekompetentnost, neodpovědnost či nedostatek zkušeností. Udivuje mne, že 

někdo jde do politiky s čistými myšlenkami a domnívá se, že může něco spravit. Ukazuje se, že všichni 

se stanou součástí zastupitelských sborů, establišmentu. Najednou zapomenou, z jakého prostředí 

vyšli. Nakonec, vidíme to dnes a denně z jejich slov i činů. Stačí se podívat na výhody - ať poslanců, 

tak senátorů -  v této oblasti napříč politickým spektrem jsou vždy ve vzácné shodě.  

Prohlubuje se propast mezi politiky a obyčejnými lidmi a průměrem. Budiž, ať mají peněz, kolik chtějí, 

ale něco pro ten národ musejí odvádět. Tito lidé neodvádějí nic a naplňují slova o „parlamentní 

žvanírně“.  

MS: Někdo to může nazvat, že rozdíl mezi obdobím počátku změn a současností příliš nevidí, jelikož je 

zde úzká skupina lidí, která má privilegia a nastává opětovné dělení na „My“ a „Oni“.  

JL: Opětovně se vytváří ona polarita. I v předchozím režimu zde byl rozdíl „My“ a „Oni“. Faktem je - a 

nějaký ekonom mi to může vyčíslit, že poslanec federálního shromáždění měl v té době 7 tisíc korun a 

průměrný člověk kolem 2 až 3 tisíc korun. Rozdíl nebyl tak velký, jako je v současné době. Nehledě na 

to, je zde základní příjem. Výhody, které senátorský či poslanecký život přináší, jsou tak obrovské, že 

propast je podle mého pohledu mezi voličskou základnou a politikou větší nežli byla v minulé době.  

Nedivme se proto úporné snaze dostat se na kandidátku, dostat se ke korytu. Vydržet. Přestát. Znovu 

klamat veřejnost. 

MS: Nutné dodat, že český národ je rovnostářskou společností a právě komunisté to podporovali. Kdo 

vyčuhoval, je srovnán s průměrem.  

JL: Ano, ale musíme se podívat na ty, kdo vyčuhují a zeptat se, zdali mohli legální prací dosáhnout 

miliardových majetků. To je těžké. Souhlasím s tím, že nemůžou mít všichni stejně. Nejsou k tomu 

uzpůsobení. 

MS: Jsou lidé, kteří řeknou: „Podívejte se, to je spekulant …“ Soudím, že pokud je člověk schopný, 

pokud mu přeje štěstí, jelikož úspěch je také otázkou štěstí, nechť má majetky, které si zaslouží. 

JL: Ano, to je v pořádku, jestliže si na to vydělá legální cestou a nejde to na vrub daňových poplatníků.  
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MS: Takových nejasností bylo mnoho i v počátku devadesátých let, kdy se privatizoval státní majetek.  

… Obnova demokracie …  

MS: Je nutné se zeptat, jak jste uvažoval o obnově demokracie? Co podle vás ustavení 

demokratického pořádku znamenalo? Někdo může tvrdit, že jsme před sebou měli vzor první 

republiky. Ostatní středoevropské země ve východním bloku tuto možnost neměly. To proto, že jsme 

měli na co navazovat. Jak se díváte na tuto skutečnost?  

JL: Soudím, že ustavení demokracie je především otázkou tvorby základních právních předpisů jako 

ústavy a dalších a její dodržování. Faktem je, že v prvních dvou, třech letech po roce 1989 byly 

vytvořeny základní předpoklady zákony spolčovacími a shromažďovacími, svobodným přístupem 

k informacím. Politické svobody byly obnoveny brzy. Když by se to stalo základním, úhelným 

kamenem státu - zejména pokud se týče tajných voleb, tak, aby si lidé skutečně mohli zvolit toho, o 

kom se domnívají, že jim přinese dobro pro společnost. To by bylo naprosto správné. Když jsem 

posléze viděl stav Parlamentu, tak si myslím, že není dobrý. Rigorózní dodržování stranické disciplíny 

zejména v Poslanecké sněmovně nepokládám za správné ve vztahu voliče a poslance. Zdá se mi, že 

partajničení, které se zde vytvořilo a do současné doby přetrvává, že je na úkor toho rychlejšího, 

progresivnějšího růstu. Když je návrh zákona či jiného právního předpisu učiněn i opozicí, tak bych 

měl mít tolik inteligence a dobře jej zvážit. Mohu říci, že nás předešli a podpořit jej. Nesmírně mi 

vadilo, že první či druhá strana, tedy jak vládnoucí koalice, tak opozice, nepostupovala tak, aby zákon 

mohl být přijat. To pouze ukazuje to, že tito lidé nemají snahu, aby se věci zlepšovaly. Je to jen snaha 

udržení pozice. Hrají si na politiky, bohužel dobrými politiky nejsou. 

MS: A to je přece pro skutečného demokrata nedůstojné. Je nutné se zeptat, zdali jako právník 

soudíte, že jsme mohli něco přejmout z legislativy první republiky? Spíše jsme toto období vnímali 

skrze symboly. Havel byl Masarykovým následovníkem. Existovalo cosi v právu, co bychom mohli 

převzít?  

JL: Vracet se k právnímu řádu první republiky? To nebylo řešení. Objevovaly se takové hlasy, jako 

převzít zákonodárství z první republiky. Ti, co po tom volali, si neuvědomovali, jaké zákony v něm 

byly. Pokud bych měl uvést konkrétní příklad. Co se týče pomluvy, která je také v trestním zákoníku 

formulovaná a vzal byste pomluvu z trestního zákona z první republiky, tak to bychom se dočkali 

konců! V ní bylo možné stíhat až rokem těžkého žaláře toho, kdo pomluvil policejní orgány, 

zastupitelské sbory, kdo zaútočil na církevní kongregace a instituce. První republika neměla všechny 

zákony zcela v pořádku, stačí se podívat do některých ustanovení trestního zákona první republiky a 

vlastně by „neodpovídaly“ zmíněné době, tedy době současné. Dá se však na zkušenostech první 

republiky stavět. Zákony se nemohou bezduše opisovat, zákon musí mít rozumný smysl. 

… Doba upevnění systému …  

MS: Masaryk říkal, že budeme potřebovat 50 let, aby zde demokracie zakořenila. Na jak dlouho jste 

potřebné upevňování odhadoval vy? Tážu se proto, že lidé jsou do jisté míry netrpěliví. Chtějí vše 

pokud možno hned. V počátcích obnovy systému věci šly velice rychle. V nadsázce můžeme říci, že 

nemožné se stávalo možným. Kdo předpokládal, že se režim sesype jako domeček z karet?  

JL: Ano, tak tomu bylo. Režim se sesypal, jak o tom hovoříte. Došlo k předání moci předchozího 

režimu nové garnituře. Faktem je, že počátkem devadesátých let se mohly vloudit chyby 
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prostřednictvím zastupitelských sborů. V současné době není možné, aby se po dvaceti dvou letech 

situace nelepšila. Je to spíše horší a horší a stále častěji máme na krku vládní krizi a myslím, že si sami 

vládnout neumíme.  

MS: Člověk může říci, že se v současnosti do sněmovny dostávají lidé, kteří tam v devadesátých letech 

nebyli. Právě disidenti, kteří o moc neusilovali. Jim šlo o dodržování toho, k čemu se režim zavázal. 

Následně byli vytlačeni pragmatiky moci.  

JL: Ano, ale domnívám se, že se dalo těžko předpokládat, že by se daly vytvořit zastupitelské sbory 

pouze z disidentů. Lhali bychom si do vlastní kapsy, jelikož těch pravých disidentů zde tolik nebylo. 

Bylo to nepatrné množství, a navíc skutečnost, že byl někdo disident, nebyla a také neměla být 

výtahem k moci. Ostatně v průběhu voleb se ukázalo, že disidenti, nebyli schopni si získat větší 

důvěru u občanů, ... 

MS: … když se to porovná s celkovým počtem obyvatelstva.  

JL: Ano, a usuzovat z toho, že měli nějaké ideály? Ty by měly být realizovatelné v konkrétních 

podmínkách. Myslím si, že mnoho lidí v zastupitelských sborech vůbec být nemělo, neboť přecenili 

své síly a schopnosti. Stačí se podívat na úroveň našich zákonů a někdy postačují i jejich projevy 

v parlamentu. 

MS: To je ta návaznost na minulost. Lidé se nedají přece vyměnit, jsou předchozí etapou 

poznamenáni.  

… Lidé současnosti …  

JL: Soudím, že takto bych to říci nemohl, protože když vezmete v současné době řadu politiků, jsou to 

lidé, kteří v době převratu, či lépe událostí roku 1989 často nebyli zletilí. To znamená, že těžko mohli 

mít v sobě zakódovány negativní prvky minulého režimu. Tomu nevěřím. Vládnout řada z nich neumí, 

mají snahu parazitovat na společnosti, snahu se obohacovat. 

MS: Říkáte, abychom si nestěžovali na minulý režim, ale viňme sami sebe, že jsme „umožnili“ takovéto 

chování! 

JL: To je možné. Zase je to otázka statistik. Nedomnívám se, že více zločinnosti bylo v předchozím 

režimu v podobě zavřených a stíhaných lidí, či v současné době. Mě překvapilo v nedávné době, že 

v současnosti je 23 500 lidí ve výkonu trestu ve vazbě a dalších 5 500 čeká nástup výkonu trestu. To je 

dohromady 29 tisíc lidí. V roce 1990 v souvislosti s amnestií jsme takový vysoký počet neměli. Nevíme 

vůbec, kolik lidí a jak dlouhou dobu jsou stíháni nyní. 

MS: Byla velká amnestie …  

JL: … a bylo ve výkonu trestu necelých 20 tisíc vězňů. Když řeknu toto číslo, které jsem slyšel od 

redaktora českého rozhlasu a uvědomím si, že od 1. 1. 1993 se oddělilo Slovensko, tak je zarážející, že 

v tomto státě narůstá kriminalita a zločinnost, byť má v Ústavě, že jde o stát demokratický a právní. 

Musím si také klást otázku, proč vzrůstá kriminalita a zločinnost?  Měli bychom více hledat příčiny. 

Represivní tresty jsou k ničemu. 
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MS: Když člověk sleduje politiku, může se odvážit tvrzení, že nám vládnou lidé, které bychom mohli 

označit za zločince. 

JL: V jistém slova smyslu ano.  

MS: To proto, že nám dávají příklad. Jsou obecnými vzory.  

JL: Z minulé doby se oprášilo heslo, které bylo za komunistů: „Kdo nekrade, okrádá rodinu“. Myslím 

si, že zde je taková snaha přiblížit se nové vrstvě vznikajících „boháčů“, kteří příjem zřejmě nemají 

z legálních zdrojů. Dnes a denně se o tom přesvědčujeme, jaké nepříjemnosti jsou v orgánech státní 

správy a vůbec v horním poschodí naší společnosti. Domnívám se, že narostou trestné činy krádeží, 

neboť někteří občané k tomu dospějí proto, že žijí v chudobě. 

… Nutnost norem a hodnot …  

MS: Nepřímo tvrdíte, že jsme si demokracii vybudovali, ale čistě formálně.  

JL: Souhlasil bych s tímto tvrzení. Kdybychom demokracii opírali o nadstavbu jako je právní řád! 

MS: Nesmíme zapomínat, že „nadstavba“ - to je komunistický slovník!  

JL: Dobrá, ale právní řád upravuje normy. Jsem přesvědčen, že základní právní předpisy - ať je to 

Ústava, Listina práv a svobod - jsou principiálně v pořádku, i když by v některých momentech mohlo 

dojít ke změnám, neboť základní atributy, které jsou důležité pro demokracii, se musí opírat o právní 

řád, jelikož jinak by stačila referenda, veřejná shromáždění.  

MS: Dobrá, ale můžeme říci, že sice máme zákony, které jsou formálně demokratické, ale mentalita se 

příliš nezměnila.  

JL: Říkáte, že se mentalita nezměnila. Dobrá, ale jak se mohla měnit mentalita u mladší generace, jež 

může být v politice a je jí kolem čtyřiceti let. Ti přece nemohou být zatíženi minulým režimem.  

MS: Dobrá, ale je to udáno hodnotovým žebříčkem. Je to zejména úcta k člověku.  

JL: Ta se vytrácí. Úcta k právu se vytrácí. Staří lidé jsou přítěží. 

MS: Existuje zde dominance peněz. Vše je možné „si koupit“. Lidé po roce 1989 také chtěli být 

svobodní, mnozí se snažili „dohnat“ Západ.  

JL: To však bylo to obtížné. Ze svobod, které jsou vnímatelné, si člověk přál zejména, aby mohl vyjet 

do zahraničí, aby mohl vyjet na dovolenou, aby mohl svobodně cestovat. To jsou nejmarkantnější 

vymoženosti. Může vyjet, pokud na to bude mít. Kdo na to nemá, tomu jsou tyto svobody k ničemu.  

MS: Může se přičinit, byť vím, že je to sporné. Namítnete, jak se starý důchodce může přičinit? 

JL: I mladá generace. Když vidím, kolik dnes a denně odchází z trhu podniků! Pokud tyto podniky 

budou propouštět stovky lidí, narůstá nezaměstnanost a společnost není schopna garantovat 

mladým lidem důstojné podmínky pro život. Pokud jsou manželé v továrně a mají dvě děti, těžko 

mohou říci, že svoboda, kterou nabyli, aby mohli cestovat do zahraničí, je k něčemu. Na cestu do 

zahraničí si musí vydělat a dovolená s dvěma dětmi v zahraničí není levnou záležitostí. 
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MS: Možnost zde ale je. Snad Jean Paul Sartre říkal, že člověk je „odsouzen“ ke svobodě. Člověk má 

mít možnost usilovat, aby svůj život žil co nejlépe a pomáhal v tom dobrém budovat společnost. Tím 

se stát její kvalitní součástí.  

… Tíže kapitalismu …  

JL: Ano, ale měl by k tomu mít otevřenou příležitost. Jestliže mu stát příležitost nedá - podívejme se 

na Severomoravský či Severočeský kraj, tak se občan může jakkoliv snažit, ale příležitost nemá, prostě 

pracovní příležitosti nejsou. Jsem přesvědčen, že něco je děláno chybně. Nebo snad byla chybná 

koncepce globální privatizace? 

MS: Takový je kapitalismus. Člověk si říká, že nesmíme čekat na to, až nám někdo dá příležitost. My si 

sami musíme příležitost vytvářet. Ve svých argumentech se opíráte o skutečnost, že v minulosti měl 

člověk jistotu zaměstnání.  

JL: Pro některé lidi byla tato jistota nesmírně důležitá. Navíc, když někdo nepracoval, byl stíhán za 

příživnictví. Toto bylo po roce 1990 z trestního zákona vypuštěno. Nechci hovořit o nezaměstnaných 

bezdomovcích, žebrácích či osobách, které vybírají popelnice. 

MS: Dnes pracovat nemusí.  

JL: Dobrá, ovšem jsou to uchazeči o sociální dávky. Vytvářejí skupiny bezdomovců, vytvářejí skupiny 

žebráků. Myslím si, že to není dobrou vizitkou státu. 

MS: Zřejmě je vám bližší model severských zemí než drsná Amerika.  

JL: Spíše jsem příznivcem evropských zvyklostí, evropského práva, protože pokud se týče Ameriky, tak 

k ní v žádném případě nevzhlížím s obdivem, zejména z hlediska právního systému. Nezastírám, že 

jsem odpůrcem přejímání zvyklostí amerického práva. 

MS: Měl jsem především na mysli oblast sociální. Vy akcentujete význam státu, a to hlavně z toho 

důvodu, že má důležitou redistribuční funkci.  

JL: Ano, přece staré lidi nenechám deset, patnáct let živořit. To je pro mě děsivé.  

MS: Myslíte si, že právě toto měl minulý režim ošetřeno?  

JL: Nikdo asi nebyl příliš bohatý, ale v jistém slova smyslu sociální ústavy zde byly jako domovy 

důchodců. Pokud se týče žen, existovaly mateřské dovolené, sociální dávky, byla zařízení 

předškolního věku. V současné době si myslím, že stát ve vztahu k těmto zařízením hodně dluží. 

Neumožňuje, aby se rodina mohla plně zapojit do výdělečné činnosti, aby si tak mohla zvednout svou 

životní úroveň. A přitom je nutno říci, že se vše převádí na peníze.   

MS: Váhám, ale přesto se zeptám, zdali jste přivítal budování kapitalismu, jenž je založen na volném 

trhu a soutěži jednotlivých účastníků.  

JL: Volný trh jsem přivítal. Myslím si, že když někdo pracuje, a má k tomu tu příležitost, má k tomu 

vědomosti, schopnosti, pak si může vydělat více. Sám rovnostářské rozdělování neuznávám. To 

nebylo pobídkou ani v minulém režimu. 
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… Stát …  

MS: Předpokládáte, že solidarita má být realizována formou státu spíše, než aby podnikatel měl 

možnost sám přispívat na potřebné? 

JL: Podnikatelů, kteří by přispívali do veřejného prostoru, je hodně málo.  Jsou nesmírně opatrní - až 

na malé výjimky - stát se sponzory charitativních spolků.  

MS: V tomto hledu hraje stát nezastupitelnou úlohu.  

JL: Myslím si, že stát by nezastupitelnou roli hrát měl. Možná, že ten dojem je způsoben selháním 

v roce 1948. Nedokážu si představit podnikatele, kteří pravidelně přispívají, ať je to tělovýchova, ať je 

to na sport, ať je to na nezaopatřené děti nebo domovy důchodců, kde by o ně bylo postaráno. 

Ostatně, málokterý důchodce si může dovolit z hlediska finančních prostředků, aby dožil důstojně a 

bez stresů.  

MS: Druhého Baťu zde nemáme.  

JL: Však také byl v celé republice ojedinělou výjimkou.  

MS: Dobrá, ale to je slušný příklad.  

JL: Ano, ale jedna vlaštovka jaro nedělá. Šlo o pracovitého člověka s vyvinutým sociálním cítěním. 

MS: Souhlasím, nicméně je zde důkaz, že to lze také dělat jinak.  

… Právo …  

MS: Pokročme dále. Jak vnímáte fenomén práva? Jednadvacet let jste byl advokátem v minulém 

režimu a třiadvacet let působíte v  režimu novém. Lze hovořit o socialistickém Československu jako 

právním státu? Sám jste na jisté skutečnosti upozornil v rámci obhajob disidentů. 

JL: Pochopitelně. Zde musíme rozlišit posuzování věcí z hlediska trestního práva a posuzování věcí 

z hlediska občanského práva. Řekl bych, že pokud se týče posuzování občanskoprávních sporů, 

neuvědomuji si, že by docházelo k nějakým velkým diskrepancím. V trestních věcech, tam existovalo 

protiprávní jednání, za něž následovaly sankce a zde musíme rozlišit, zdali věci měly politický podtón, 

pak režim byl v tomto směru nespravedlivý. Chtěl politické odpůrce nějakým způsobem zlikvidovat, 

umlčet. Vidíme to i v dnešním světě, kde jsou političtí odpůrci stíháni. Z hlediska předvídavosti 

výsledku soudního řízení byla situace v předchozím režimu jasnější. Týká se to však běžných věcí. 

Nehovořím o skutečnostech, které byly proti zájmům republiky. V současné době si myslím, že se 

vytrácí právní jistota, není úcta k právu. To nejsou pouze má slova, jestliže řekne bývalý prezident 

soudcovské unie, že se i soudci dostávají do stavu právního bezvědomí, něco to signalizuje. Něco 

shnilého je v právním systému. 

MS: Je to tristní, pro člověka, jenž má jednat podle norem, demotivující.  

JL: Jestliže se čeká, že od ledna 2014 má platit Občanský zákoník a vyjádří se představitelé 

soudcovského stavu včetně předsedů soudů, že by bylo vhodné, aby uvedení Občanského zákoníku 

bylo odloženo o rok či dva, aby se s tím mohli soudci seznámit, to přece signalizuje něco špatného. 

V jistém malém pořadu jsem si uvědomil jednu věc. Nezkoumal jsem ji od ledna 2006, ale chci říci, že 
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od prvního ledna 1990 do 31. 12. 2005 vyšlo 3 tisíce právních předpisů a ani profesionál nestačí 

neustále se měnící právní předpisy sledovat. O právní jistotě pochopitelně hovořit nelze. 

… Procesy, minulost a kontexty …  

MS: Jistě je to nepředstavitelné množství norem, ale tato skutečnost bude diskutována později. Pokud 

bychom se měli vrátit k původní otázce, lze říci, že občanské právo nebylo tak „poškozeno“. A co se 

týče rozsudků v občanském právu, tak byly i z dnešního pohledu „optimální“.  

JL: Nemohu říci, že by byly souzeny bez jakéhokoliv vlivu. Osobně jsem se s tím nesetkal, že by v 

občanskoprávních věcech převážila politická moc či státní autorita. Občanskoprávní věci jsou stejné 

v jistém slova smyslu nyní nebo i v předchozím režimu. Někdo někomu dluží peníze, lidé se rozvádějí, 

jsou požadavky na výživné. Tam se třídní podstata práva nemohla uplatňovat, nicméně u trestního 

práva to bylo jiné. Ale říci, že minulý režim byl represivní z hlediska trestního práva, to také není 

přesné. V jistém ohledu si lžeme do vlastní kapsy, neboť vezmeme-li si v současné době nový trestní 

zákoník, vidíme, že dochází ke zpřísnění trestních sazeb, dochází k rozšíření skutkových podstat, je 

více trestných činů, narůstá zločinnost. Copak tyto atributy jsou ukazateli demokratického právního 

státu? 

MS: Společnost je „složitější“ …  

JL: To je pravda, ale může to být způsobeno tím, že se přechází ke kazuistice, tedy že se vše snažíme 

upravit.  

MS: Dobrá, jste advokát. Je dobré se zeptat, jaké on postavení měl postavení v minulosti?  

JL: Asi takové, jaké si vydobyl, jak jej soud bral. V běžných věcech byl advokát vždy trochu na okraji, 

jelikož byli preferováni soudci, státní zástupci. Myslím si - a nyní to neberte jako výsměch - že po 

předchozím režimu přetrvává myšlenka klasika marxismu – leninismu Vladimíra Iljiče Lenina, který byl 

zkrachovalým advokátním koncipientem, a na adresu advokátů se vyjádřil asi takto: „Advokáti, tato 

inteligentní „sebranka“ jedná často hanebně, a proto je nutné ji držet ve stavu obležení a zkrátka.“ To 

znamená, že advokacie neměla také postavení, jaké si mohla vydobýt dnes. Obávám se tendencí 

omezit prostor daný advokátům. Zdá se, že mohou způsobovat problém v řádném a zákonném 

projednání trestních případů. 

MS: Advokát obhajuje i zločince, tedy nepoškozenou stranu.  

JL: Ano, obhajoba je důležitá v jakémkoliv režimu. Obhajoba a její postavení ve společnosti musí být 

respektováno. Proces proti obviněnému musí vždy probíhat v zákonném rámci. Je správné, že 

nedostatků v řízeních si všímá i Evropský soud pro lidská práva.  

MS: I zločinec má právo být hájen.  

JL: V okamžiku, kdy začne trestní řízení a soud. Nežli soud definitivně rozhodne, nemohu říci, že 

obviněný je zločincem. Měl bych totiž ctít presumpci neviny a advokát by jej měl hájit. Nehledě na to, 

že i když je pravomocně odsouzený, tak historie nám ukazuje, že existuje soudní omyl. Kdysi jeden 

statistik říkal, že na jeden soudní omyl připadá 267 soudních případů. Netroufám si říci, zdali je 

statistika správná, či ne, vytvořil ji švýcarský právník. Omyly jsou běžné, jinak by neexistovaly obnovy 

řízení, mimořádné opravní prostředky. Historie ukazuje, že se i soudci mýlí. Bohudík, že byl v roce 
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1990 zrušen trest smrti. Když vezmu soudní omyly, ke kterým dochází ve Spojených státech ve vztahu 

k trestu k smrti, tak je to neomluvitelné, ba až alarmující.  

… Znalost celku …  

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že ten, kdo působil v advokacii, měl přehled o celém právním 

systému. Určitě i proto, že se tolik „nelegislovalo“. Pokud se normy tvořily, měly vzájemné, logické 

propojení.  

JL: Bylo rozhodně jednoduší znát právní řád minulého režimu, zvláště pokud jste to dělal nějaký ten 

rok. Musíme si uvědomit, že trestní zákon a trestní řád platil od roku 1961. Procesní řád trestní platí 

do současné doby, a i když se hovoří o možné novelizaci, neočekávám žádné zásadní změny.  

MS: Pouze je novelizován.  

JL: Občanský zákoník platil od roku 1964 do roku 1995. To znamená, že se právo mohlo zažít, a mohlo 

být konstantněji vykládáno. Pro právo samotné je to nesmírně důležité, pokud se týče právního 

vědomí, pokud se týče interpretace práva. Jistě nepochybně víte, že rakouský občanský zákoník …  

MS: … platil od roku 1811 …  

JL: … do roku 1950. Rakouský trestní zákon platil od roku 1857 do roku 1950. Právo je tak zafixováno, 

a tak může jít z generace na generaci. Právní normy se v průběhu let dostávaly do podvědomí 

občanů. 

… Otázka současnosti …  

MS: To je ta stabilita, která se u nás stala pouze zbožným přáním.  

JL: Stabilita? V současném právu žádná není!  

MS: Pokud přemýšlíme, tak minulý režim nepřál lidem realizovat se v politické oblasti. Užívám-li slovo 

„nepřál“, chci říci, že režim narušoval jejich práva. Na druhou stranu zde byla jistota, účinnost, 

stabilita.  

JL: Ano, a ještě vymahatelnost. Dnes skutečně není žádná stabilita právního řádu. Platí obecná 

zásada, že neznalost práva neomlouvá. Není však v lidských silách současný právní řád dobře znát. 

MS: Možná v minulosti, ale ne v současnosti.  

JL: Opakuji, dnes není v lidských silách, aby znal právník všechna odvětví práva. 

MS: Dobrá, někdo si řekne, proč tomu tak je? Kde se podle vás udělaly zásadní chyby?  

JL: Bylo to tím, že se právo přijímalo ve spěchu, v rychlosti. Přijímali jej lidé, kteří o právu nemají 

ponětí.  

MS: Nu, když se podívám do roku 1990, když se začaly schvalovat zásadní zákony, připravovala se 

ústava československé federace, připravovaly se zákony o privatizaci. Má-li člověk možnost hovořit 

s lidmi z oboru, říkají, že počáteční zákony byly dobré díky tomu, federální vládě předsedal Marián 

Čalfa. On jakožto právník měl ponětí o provázanosti jednotlivých norem.  
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JL: Bezpochyby Marián Čalfa byl a je výborným právníkem. Byl schopen pracovat v legislativě, i když 

bych jeho úlohu nepřeceňoval, byla tam legislativní rada. Od té doby prováděli lidé jak v legislativní 

radě, tak v Parlamentu ČR, formování práva a byli schopni jej vytvořit. Dobrou legislativní radu 

v současnosti nemáme – alespoň se domnívám. Právo by měli tvořit lidé s mnohaletými zkušenostmi 

z teorie a samozřejmě praxe. 

… Formování zákona …  

JL: Nyní mi dovolte srovnání. Kdysi dávno - tedy v předchozím režimu, když se připravoval nějaký 

zákon, tak jeho návrh šel na soudy, na prokuratury, do advokacie, do orgánů státní správy. Kdo chtěl, 

mohl napsat připomínky. Je pochopitelně otázkou, zdali připomínky byly respektovány, či ne. 

V současné době se tato praxe opustila, jelikož podle některých je nutné rychle přijmout zákon. To 

jsou ty „přílepky“, o nichž se zmiňují např. někteří ústavní soudci. 

MS: Člověk si může říkat: Po roce 1990 zde byla legislativní rada vlády, která je zachována až do 

současnosti. Když se vytváří norma, tak zákon u nás realizuje legislativní kolečko. To znamená, že 

jednotlivá ministerstva vůči normě zaujímají stanoviska, zdali bude norma z jejich pohledu vyhovující. 

Je otázkou, jak důkladně jsou podněty do normy zapracovány.  

JL: Ano, je otázkou, zdali to dělají lidé, kteří tomu rozumí. Poté je další otázka - a to je to, co jste chtěl 

zmínit - jestli jsou v Poslanecké sněmovně návrhy zákonů řádně studovány a projednávány. Jsem 

poslancem, a nejsem tam pouze za zemědělce či průmysl. Jsem poslancem, jenž podpoří každý zákon, 

jenž je slušný. Mám však vážnou obavu, že to, co přijímají, vůbec nečtou. Jednoduše to nemohou číst, 

neboť přijímaných zákonů je mnoho. Přitom poslanci mají asistenty, kteří by je měli na jednání a 

projednávání zákona řádně připravit. 

MS: Zřejmě to zkrátka v existující rychlosti přijímání norem ani nejde. Sluší se říci, že za první republiky 

to fungovalo tak, že se celý zákon přijal, či byl odmítnut.  

JL: Je jiná doba, vše se děje ve spěchu. Technika nám pomáhá, ovšem je dobré si vzpomenout, jak se 

přijímal rakouský trestní řád. Když byla tato norma utvářena, seděla na něm skupina právníků 12 let, 

ale poté platil 100 let.  

MS: Dobrá, když přejdeme do současnosti, tak můžeme říci, že nový Občanský zákoník se také 

připravoval od roku 1999.  

JL: Tvrdí se, že se připravoval, ale nemyslím si, že je jednoduchý, a že bude lehce přijímán veřejností.  

Již nyní jsou tam problémy, jak se co bude interpretovat. Je otázkou, zda vyšší soudy budou schopny 

právní praxi sjednocovat. Řekl bych, že jakmile bude platit nový občanský zákoník, dožijeme se změn 

a novel. Když je něco novelizováno, svědčí to o tom, že prvotní okamžik zrodu zákona byl špatný. 

Mnohokrát byl například novelizován občanský zákon či živnostenský zákon (asi 90 krát či 110 krát). A 

to nehovořím o jiných předpisech. Stačí se podívat do úvodu, na návětí zákona, kde uvidíte, kolikrát 

byl měněn. To svědčí o něčem nezdravém, což se následně odráží ve veřejnosti. Nemohu přece poté 

chtít od obyčejných občanů, aby dodržovali právo, když jej ani nemohou znát. Nemají k tomu často 

ani příležitost. 
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… „Legislování“, aneb normotvorba …  

MS: Dobrá, ale člověk se táže, proč je na jedné straně velká novotvorba, když daná norma nemá 

patřičnou … 

JL: … úctu, respekt. Víte, sám nevím. Někdo se táže, zdali by zde neměl být zaveden systém práva, že 

bych svěřil výklad věcí soudu. S tím však nesouhlasím. Jsem zastáncem kontinentálního systému, 

který se může shrnout do formule: „Co je v zákoně psáno, to je dáno.“ Poté by se mohlo stát to, že 

soudce ve státě Michigan rozhodl jinak než soudce jiného státu. Dokonce se objevil v nálezu 

ústavního soudu nikoliv ve větě názor - a to by byla cesta do pekel - že pokud chybí pozitivní právní 

úprava, je povinností soudce prvního stupně právo dotvořit. Osobně nechci, aby mi právo dotvářel 

soudce z Břeclavi či jiný soudce v Ostravě. To bych musel předpokládat, že soudci jsou nesmírně 

vzdělaní, jsou rozumní, jsou schopni právo pochopit. Z mého pohledu by to vedlo k bezpráví a 

naprosté odlišnosti ve výrocích soudů ohledně stejné věci.  

MS: Vy jste tedy příznivcem pozitivního práva. 

JL: Ano, přesně tak.  

MS: Dobrá, ale sluší se říci, že jste obhajoval lidi, kterým šlo právě o přirozené právo. Jen si vzpomeňte 

na chartisty.  

JL: To je něco jiného. Přirozená práva jsou lidská práva a svobody jsou již dané. Ve vztahu ke 

konkrétnímu právu jsem zastáncem přesného právního předpisu, pokud možno srozumitelného. 

MS: Dobrá, ale v dnešní složité společnosti to vede k té přemíře norem, o nichž nevíme, kolik jich je. 

Postupuje se asi tak. Vyskytne se problém a politik prostřednictvím médií řekne občanům: „Milí a 

vážení občané, tento problém se musí ošetřit zákonem.“ To vede k tomu k legislativnímu zmatku a 

normy jsou zákonnými paskvily.  

JL: Nemohu se spolehnout při současném stavu vědomí, vzdělanosti, úrovně právníků na to, že by 

právníci byli schopni vyložit právo správně. Z mého pohledu by to vedlo k naprosté nejistotě.  

MS: Implicitně voláte, že je malé právní vědomí z důvodu přemíry regulace, ale na druhou stranu 

říkáte, že je mnoho společenských fenoménů popsáno a upraveno v zákonech.  

JL: Přesně tak.  

MS: Necítíte v tom napětí?  

JL: Ne, to si neodporuje. Myslím si, že se musí přistoupit k tvorbě zákona odpovědně, snažit se pokrýt 

veškeré životní situace, které právo může upravovat, jelikož nastanou i situace, které nejdou 

upravovat. Nechat však tomu volný průběh, aby někdo vykládal právo, když tento obor vystudoval za 

nestandardních podmínek, to jednoduše nejde. Byla by to nejsnazší cesta k právní nejistotě. 

MS: Jsou takoví lidé. Dobrá, jak se díváte na skutečnost, že ústavní soud tenduje v rozhodování nad 

případy k přirozeněprávnímu výkladu?  

JL: On se samozřejmě snaží vnést do svých návrhů to, co je principem tohoto státu. A to je Ústava ČR, 

Listina práv a svobod, mezinárodní pakty a nepochybně přihlíží k nálezům Evropského soudu pro 
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lidská práva, který již obdobné věci před deseti, dvaceti lety takto rozhodl. Myslím si, že je správné, 

že ústavní soud dá nějakou směrnici, jak by něco mělo být interpretováno. Ústavní soud není soudem 

přezkumným, k němu se dostanete jen tehdy, když došlo k porušení základních lidských práv na 

listině práv a svobod a jeho nálezy by měly být interpretovány v obdobných případech konstantně.  

MS: Také, když na to upozorníte.  

JL: Ano, jeho nález je závazný v konkrétních věcech, ale je to určitým způsobem vodítko, jakým 

způsobem se má právo vykládat. Nemyslím si, že je to v rozporu s mým výkladem. Například když 

Evropský soud pro lidská práva definoval, co je policejní provokace, tak to český ústavní soud v roce 

2002 převzal, jelikož tato myšlenka je důležitá - vyprovokovaný trestný čin by neměl být trestně 

stíhán. V nálezu Evropského soudu je jasně uvedeno, že žádný demokratický stát nic neopravňuje, 

aby nějakým způsobem vyprovokoval či inicioval spáchání trestní činnosti. Toto znal i rakouský trestní 

řád v paragrafu 25. Tento řád provokaci neuznával – dokonce ji odsuzoval. 

… Struktura soudů …   

MS: Rád bych se zeptal, jak se díváte na skladbu soudů. Není mnoho instancí, které mohou rozhodnutí 

prvoinstančního soudu změnit? Nekomplikuje to poté nalézání práva?  

JL: Soudím, že princip je v zásadě správný, je to princip dvouinstanční. Souhlasím s tím, že v civilním, 

občanském i trestním právu bylo zavedeno dovolání. Musíme si uvědomit, že toho si byl vědom i 

předchozí režim, že bylo řízení dvouinstanční, ale k nápravě rozhodnutí sloužila stížnost pro porušení 

zákona, kterou mohl podat generální prokurátor, ministr spravedlnosti či byla dána na základě 

podnětu účastníka. V současné době k nápravě rozhodnutí slouží dovolání, nebo Ústavní soud ČR. 

Ten může nastoupit pouze tehdy, když jsou porušena lidská práva. Soudím, že je to správné, když je 

to dvouinstanční. Není to „přehlcené“. Jestliže by to měl dělat jen Nejvyšší soud ČR, tak by to asi 

v současné době nezvládl. Proto jsou v české soudní soustavě dvě instance jako krajský soud a vrchní 

soud, jejichž druhým nejvyšším článkem soudní soustavy. Je otázkou, zdali Nejvyšší soud bude 

vytvářet judikaturu, která nějakým způsobem usměrní práci nižších soudů. Tam se může činnost 

Nejvyššího soudu projevit. Jakmile nabude účinnosti nový Občanský zákoník, tak předpokládám, že 

vzroste význam práce NS ČR. 

… Hledání spravedlnosti …  

MS: Když diskutujeme otázku soudů, nebylo by od věci se zeptat, zdali si myslíte, že soudy hledají 

spravedlnost? Nesmíme zapomínat, že socha spravedlnosti má zavázané oči, aby měřila každému 

stejně, ale někdo si to vykládá tak, že dojít ke spravedlnosti je obtížné.  

JL: Každý soudce hledá spravedlnost. Již ve středověku se tomu říkalo nalézání, a proto Ústavní soud 

ČR používá středověkého termínu – nálezy Ústavního soudu ČR. Jsem přesvědčen, že by soud nalézat 

spravedlnost měl. To je asi to nejtěžší, pracovat na tom tak, aby spravedlnost odpovídala právu, ale 

také, aby odpovídala obecnému cítění. Nalézat spravedlnost nelze tak, aby se uspokojila veřejnost, 

protože to je nesmírně nebezpečné. Kdysi jeden ruský teoretik práva v padesátých letech říkal, že 

rozsudek musí odpovídat mravnímu citu lidu. S tím nesouhlasím, neboť veřejnost může být nesmírně 

krutá a veřejnost není oprávněná soudit, zdali je soud spravedlivý, či ne. Ne vždy se lze spolehnout na 

to, co si přeje veřejnost. Řeknu to jinak. Kdysi dávno v polovině šedesátých let dělal jeden 

vysokoškolský učitel průzkum lidí, jaké by si představovali tresty u dopravních nehod. Bylo šokující, že 
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lidé, kteří v anketě odpovídali, požadovali i nejpřísnější tresty, byť šlo o delikty z nedbalosti. Za zabití 

dítěte by někteří lidé byli schopni také dát nesmírně vysoký trest. Zkrátka na veřejnost se člověk 

spolehnout nemůže. Veřejnost, tedy lid, ten je někdy opravdu krutý. 

MS: Věří se, že soud nalézá spravedlnost …  

JL: Ano, nebo se předpokládá, že nalézá právo, aby se co nejvíce přiblížilo nějakému cítění či vůli. 

Čapek říká: „Spravedlnost máme pouze u Boha.“ To musí být člověk věřící a domnívat se, že na 

nebesích se všechno vyřídí.   

MS: Je to předpoklad, byť se k této tezi hlásí i lidé, kteří s vírou nejsou příliš spjati.  

… Úcta k soudu …  

MS: Když přemýšlíme nad otázkou soudů, domníváte se, že české soudy mají úctu? Jde o to, že 

například lékaři se umísťují na předních místech příslušných žebříčků. Jak je tomu u právníků a 

soudců? Má podle vás tato oblast práva odpovídající kredit?  

JL: Byl bych velmi rád, aby tomu tak bylo, aby byli soudci váženi, úctu a vážnost zaslouží. Nemůže si ji 

zasloužit soudce, o němž víte či v průběhu řízení zjistíte, že spis nezná a že to rozhodně vede tak, aby 

mu věc odpadla. To znamená, že soudci v Anglii se dostávali k tomu, aby soudili až po dosažení 

určitého věku, a proto také se tam zachovalo oslovení „vaše ctihodnosti.“ Soudím, že termín „vaše 

ctihodnosti“ bych v současné době ve vztahu k soudcům nebyl schopen použít, možná jen u 

některých.  

MS: Soudíte, že se kvalita soudců i právníků zvyšuje?  

JL: To je obtížné říci. Například u soudců - znám některé mladé soudce, kteří jsou nesmírně pečliví, 

svědomití, důkladní. Znám však starší soudce, kteří mají stejné vlastnosti. Naopak znám soudce – 

flinky. Je to stejné, jako u lékařů, též prestižního povolání, jsou dobří a také špatní. Přimlouval bych se 

do budoucna, aby soudci museli absolvovat po určitých odsloužených létech přezkoušení. Něco 

podobného jako jsou atestace u lékařů. 

MS: Jsou tedy dobří, ale též neschopní.  

JL: Vše to odvisí i od peněz. Soudci mají nejvyšší jistotu v tomto státě. Mají zaručený pevný příjem. 

Ústavní soud řekl, že se platy soudců nesnižují, tedy proto jsou na tom soudci velmi dobře. U lékařů 

často k nedostatkům dochází. Je to honba za zlepšením životní úrovně a jde to přes pojišťovnu, a 

proto také dochází čas od času k odfláknutí léčebného postupu ve snaze být slušně zaplacen. 

MS: Tážu se také proto, že lidé, kteří pracují v právní oblasti, jsou dobře honorováni, na což jste 

poukázal. Právě lékaři, kteří rozhodují o bytí a nebytí člověka, nejsou na tom úplně stejně. 

JL: Pokud se týče dobrého honorování, musíte tam rozlišit věci, kde je to honorováno podle punkta, 

což je řada obchodních právníků. Právníků, kteří dělají se společnostmi. Ti jsou skutečně nesmírně 

dobře honorováni. V trestním řízení je situace jiná, neboť řada obhajob je „ex offo“. Pokud se týče 

odměňování v trestním řízení, je zde nepoměr. Je to však osobní rozhodnutí, že ten člověk bude dělat 

obchodní právo, může mít z hlediska výdělku a možností podstatně více. Druhý, jenž se bude zabývat 

trestním právem, bude neustále ve střetu se státní mocí – policií, soudy, zastupitelstvími, bude mít 
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příjem menší. Pokud někdo bude zastupovat akciové společnosti, pak se příjem odvíjí od punkta, od 

hodnoty sporu. To znamená, že může mít vyděláno více, než trestní právník za půl roku za jeden 

složitější případ. Soudím, že to je věcí každého člověka, jakou cestu zvolí. Pokud se týče lékařů, jejich 

příjem by měl být důstojný, aby mohli dosahovat stejné příjmy jako v zahraničí.  

… Evropské právo …  

MS: Pokročme dále. Jak se díváte na přejímání evropského práva do českého práva?  

JL: Jsem rád, že jsem ve věku, kdy se již do evropského práva nebudu muset ponořit. A ani nechci. 

Nebudu se tím více zabývat. Myslím si - a nyní souhlasím s některými hlasy, které se zde objevují - že 

příslušnost k Evropské unii, i když je asi nesmírně důležitá, tak ve vztahu k právu a ve vztahu k pozici 

Evropské unii je to v jistém slova smyslu omezení suverenity státu, že řada předpisů, které jsou 

přijímány, nasvědčuje k tomu, že větší státy, které mají převahu, mohou diktovat menším státům. 

Nejsem příznivec právního režimu Evropské unie.  Některé věci jsou nesporně dobře. Na druhou 

stranu, aby do detailu upravovali činnost států, aby se to vše unifikovalo, to není dobré. Tím pouze 

vzniká kolos, jenž bude dříve či později odsouzen k zániku, anebo se bude hledat jiná forma 

spolupráce mezi zeměmi EU. 

MS: V Bruselu tomu říkají harmonizace. Zřejmě to za harmonizaci nepovažujete a nacházíte tam 

disonance?  

JL: To si netroufám říci, zdali disonance, či harmonie. V každém případě si myslím, že je to omezení 

suverenity, aby některé právní předpisy byly bezmyšlenkovitě, bez duše přijímané jen proto, že si to 

přeje Evropská unie. S tím se těžko smiřuji. 

MS: Také jde o to, jakou máme sílu si svou pozici patřičně vyargumentovat.  

JL: Zřejmě nemáme žádnou sílu z hlediska počtu obyvatel, možná i z hlediska toho, že naši zástupci 

jsou rádi, že tam mají dobré bydlo a že si tam své volební období patřičně užijí včetně velmi slušného 

příjmu.  

… Minimum …  

MS: K závěru bych položil otázku, co považujete za důležité, aby každý občan znal z oblasti práva? 

Dnešní stav je spíše o neznalosti. To je z důvodu, že v právu není jistota, účinnost, stabilita.  

JL: Říci, co by měl občan znát? Jsem přesvědčen, že základní věci z práva.  

MS: Myslíte Ústavu ČR, …  

JL: … Listinu základních práv a svobod, ale také principy fungování práva, by měly pečlivěji 

vysvětlovány již žákům základní školy a zejména na středních školách. To proto, že je to předstupeň 

toho, aby lidé, kteří přijdou do pracovního poměru, věděli, jak se mají chovat. Je pak velmi špatné, 

když člověk vůbec nemá představu o právu - co je, či není dovoleno - co je, či není s právem 

v souladu. 

MS: Desatero …  
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JL: To si myslím, že by měl znát každý. Člověk by tak neměl krást, neměl by podvádět, neměl by 

používat různých úskoků, toto by mělo být vštěpováno dětem na základní škole. Výchova, mravnost!  

… Omyly … 

MS: Dobrá, pokud bychom měli ukončit náš dialog, co považujete za hlavní omyl či omyly v rámci 

minulých více jak dvaceti let? Někdo říká únik ekonomů před právníky.  

JL: To je oblíbené rčení, které padlo v okamžiku, kdy se dělala privatizace. Možná, že by to bylo 

nespravedlivé, ale jestliže by měl být pojistkou proti tomu, aby z Poslanecké sněmovny nevzešel 

nějaký paskvil, který by musel být rušen, pak prosím, nicméně to není v souladu s rovností všech. 

Možná, že tam měl být převažující prvek právníků v českém Senátu. Když vznikla druhá komora, tak 

jsem zjistil, že při vzniku Senátu tam bylo pouze pět právníků a z toho byli pouze dva v aktivní službě. 

Jak se poté mohu domnívat, že má být pojistkou proti tomu, že z Poslanecké sněmovny nevzejde nic 

špatného? Nevím, jakým způsobem to řešit. To by tam museli mít právníci nějaké kvórum. Jestliže má 

být pojistkou, tak bychom měli očekávat, že jsou právníci schopni rozpoznat chybu, která vzejde 

z nějaké technické poznámky Poslanecké sněmovně, či z hloupého nápadu toho nebo onoho 

poslance, jenž se chce zalíbit veřejnosti.  

MS: Dobrá, a jakou vidíte budoucnost naší republiky v rámci v Evropské unie a globalizujícího se 

světa?  

JL: Netroufnu si říci. Nejsem prognostik, abych se vyjádřil k budoucnosti. Zdá se mi však, že dříve či 

později Evropská unie skončí. Mohou fungovat nějaké instituty, ale jsem téměř přesvědčen, že se asi 

rozpadne.  

MS: To nekončíme optimisticky, přesto vám děkuji.  

P.S.: 

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

 

JL: Výkonem svého povolání. 

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

 

JL: Ano, nic jsem z toho neměl. Nezbohatl jsem. 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nedošlo díky rozdělení 

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

společenství a také v nové setkání zemí v Evropské unii? 

 

JL: V daném historickém čase to byla nepochybně racionální řešení. Každá zem si jde svou cestou a 

nemůže se cítit, že je ve vzájemném vztahu diskriminována. 
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Dialog o transformaci s Donem Sparlingem5,6:   

MS: Čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste si s ním spojoval a 

případně, jak se naplnily? Je vhodné uvést, že jste kanadské národnosti.   

DS: Rok 1989 přinesl pro většinu místních lidí totální změnu života. Pokud bych měl hovořit o sobě, 

pro mě je fascinující, jak tato země je postupně blíže k zemím, které znám, jako je Kanada či Anglie. I 

když počátky byly velmi zvláštní. Od roku 1969 jsem zde žil a jako všichni ostatní zdejší lidé jsem byl 

zvyklý na specifický český kontext zdejšího života. Ale brzo, v devadesátém roce, možná v únoru, 

zrušili ruský kanál v televizi, který byl součástí vysílání Československé televize, a místo toho poskytli 

CNN nebo nějaký jiný americký kanál. Pro mě to byl psychologický šok vidět ve svém obýváku 

americkou televizi. Nemohl jsem si ty dvě věci „spojit“. Byl jsem v českém prostředí, a najednou jsem 

měl západní svět přímo v domácnosti.  

MS: Někdo může namítnout: dobrá, celý zlom přišel tak náhle, a proto se objevila i tato skutečnost. Vy 

jste čekal změnu ... 

DS: Zlom přišel velmi nečekaně pro všechny, a nejen zde, v Brně.  

MS: Účastnil jste se zdejších převratových akcí? 

DS: Samozřejmě, ve městě, na fakultě.  

MS: Jaký to byl okamžik? Nenahlížel jste na něj jako na proměnění? Najednou se odehrávají děje, 

které jsme si obtížně mohli představit.  

DS: V těch vypjatých dnech, když režim padal a Havel byl zvolen, člověk cítil kolem sebe nadšení. 

Nemohu posoudit duši ostatních lidí, jak skutečně mysleli, co cítili, ale domnívám se, že se jednalo o 

vnější fenomén. Lidé se příliš nezměnili. Zkušenosti na univerzitě mně ukázaly, že změna nebyla tak 

veliká. Lidé se chovali víceméně stejně, jako předtím. Jak lidé mohou změnit své zvyky, svou povahu? 

V tomto ohledu se o velkou změnu nejednalo.  

MS: Zkrátka - velká změna v podobě osvojení si demokracie tuto zemi teprve čekala.  

DS: A pokud se týká této změny, ještě čeká. Na důležitou skutečnost upozornil Ralf Dahrendorf.  

MS: Hovořil o nutnosti šedesáti let pro obnovení hodnotových vzorců ve společnosti.  

DS: Je to podobné tomu, co kdysi uvedl Masaryk. On hovořil o dvou generacích klidu, aby zde 

zakořenila demokracie.  

MS: Můžeme říci, že lidé, kteří očekávali příliš rychlé změny, jsou mnohdy rozhořčeni, nešťastni. Vždy 

říkám: „Jsme pouze v poločase.“  

DS: Ano, povahy lidí se mění velice pozvolně. 

                                                           
5
 Don Sparling *1948, profesor kanadské literatury, studoval v Kanadě a v Anglii, do Československa přichází 

1969. V letech 1970 – 1977 působí v Praze. Po návratu do Brna působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 
následně Masarykově univerzitě. Je též spoluzakladatel projektu http://www.brnoexpatcentre.eu/.   
6
 Dialog byl natočen v úterý 22. dubna 2014 odpoledne v kavárně Spolek, Orlí 517 / 22, Brno.  

http://www.brnoexpatcentre.eu/
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MS: Nečekal jste, že režim po nástupu Michaila Gorbačova v roce 1989 se může časem začít 

obrozovat?  

DS: Byl jsem skeptický k tomu, že nastane obrození ...  

MS: ... ve smyslu roku 1968.  

DS: Neočekával jsem obrození tohoto systému. Domníval jsem se, že systém má setrvačnost a bude 

pokračovat a potom dojde k jeho rozpadu, ...  

MS: ... což se stalo, ale pro některé z nás příliš rychle. Na druhou stranu, vezměte si, co se dělo 

předtím. I výbuch v atomové elektrárně v Černobylu v roce 1986 mohl být jedním z kamínků mozaiky 

ústupu systému – nekontrolovanost!   

DS: V roce 2011 byla podobná katastrofa v Japonsku. Nebyl to však náznak toho, že systém 

nefunguje.  

MS: Souhlasím, ale zpět do minulé doby. Byli lidé, kteří se pokoušeli o obnovu systému.  

DS: Znal jsem některé mladé komunisty na fakultě. Pořád mluvili o tom, že ve straně jsou lidé, kteří 

chtějí reformu. Oponoval jsem jim: „Houby. Řekněte mi, kdo jsou. Řekněte mi, co pro ni děláte vy?“ 

Odpovídali mi: není to tak jednoduché ... 

MS: Nakonec se z toho vylhali.  

DS: Nevěřil jsem, že je reforma uvnitř systému možná.  

... Naděje roku 1989 ... 

MS: Jaká byla hlavní naděje? Že tato země bude zemí svobodných lidí a lidé opět budou moci vzít život 

do svých rukou.  

DS: Nepřemýšlel jsem o tom v tomto duchu. Asi je to tím, že nejsem Čech. Manželka je Češka, děti 

jsou Kanaďané i Češi, ale já jsem Kanaďan, tedy pragmatik. Řekl jsem si: „Dobrá, dělám svou práci, 

uvidím, jak to bude. Dělám na maximum to, co mohu.“ Nežil jsem v oblacích prázdných slov.  

MS: Byl jste pevně na zemi. Tento přístup je zásadním východiskem pro celý život.  

DS: Neznamená to, že nemám ideály. Ty se však doplňují praktickými kroky v každodenním životě. 

Nejedná se o úvahy o tom, jaké by to bylo, kdyby ...   

... Ideologie ...  

MS: Dovolil bych si přejít před rok 1989. Právě komunistická ideologie se snažila udržet myšlenky, 

které v průběhu realizace měly daleko od reality. Snad proto se tento druh myšlení neuchytil v zemi, 

z níž pocházíte. Rád bych se zeptal, jak vnímáte význam ideologie? Říkáte, že jste člověk pragmatický. 

Jste stoupencem nějaké ideologie? Můžeme říci, že ideologie může být vodítkem člověka v realitě.  

DS: Spousta lidí potřebuje ideologie. Potřebují systém pevných pravidel, systém absolutních pravd, 

kterým mohu věřit. Může to být určitý typ silně věřícího katolíka nebo evangelíka, může se jednat o 
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republikány v Americe, kteří mají neoliberální ideologii. Mohou to být levičáci. Pro ně je ideologie 

nepopíratelná jistota. Nikdy jsem nebyl ideologem. Ani nedovedu pochopit nutnost ji mít.  

MS: Brněnský esejista Pavel Švanda uvažuje, že každý člověk – ať vědomky, či nevědomky – nějakou 

vyznává. 

DS: Nevěřím. Řekl bych, že ideologie – alespoň jak já jí rozumím – znamená, že člověk, který věří 

nějaké ideologii, není otevřený k racionální diskusi.  

MS: Zkrátka ideologie mu zakrývá hledí.  

DS: Přesně tak.  

MS: A recepce světa je omezená, ...  

DS: ... pokřivená.  

MS: Díky tomu neexistuje dostatečná kritická a sebekritická pozice člověka.  

DS: Když toto člověk nemá, může se stát obětí ideologie. Říci, že každý žije podle ideologie, zkreslí 

slovo „ideologie“.  

MS: Pavel Švanda tvrdí, že ji má vědomky i nevědomky.  

DS: Má zřejmě jinou definici slova „ideologie“ než já. 

MS: Abychom postoupili, podle vás ideologie na člověka působí negativně – spoutává jej.  

DS: Ano, uzavře jej od reality a možnosti komunikovat s ostatními lidmi. Komunikace znamená i 

přijmout druhého člověka. Když člověk je v zajetí ideologie, nemůže dostatečně komunikovat. Může 

ostatním lidem něco sdělit, ale nechce nic slyšet.  

MS: Právě pan Francis Fukuyama tvrdil, že události spojené s rokem 1989, pádem komunismu, 

znamenají „konec dějin“.  

DS: Jedná se absolutně o „idiotskou frázi“. Podívejte se na to, co se děje na Ukrajině. Jedná se o 

konec dějin? Kdepak! Dějiny jsou stále s námi. Z mého pohledu se jednalo o zjednodušující 

populistické akademické heslo. Všichni na to „naletěli“. Od té doby bude na světě jeden způsob 

jednání? Nesmysl! Je neuvěřitelné, že toto mohl říci historik. Možná díky tomu, že byl v zajetí 

ideologie.   

MS: Jeho příspěvek vyšel v akademickém tisku.  

DS: Hodně lidí to žádalo, protože „konec dějin“ pro ně znamenal, že zvítězil americký způsob života, 

zvítězil klasický západní/americký liberalismus. Mnoho lidí to chtělo, spíše věřili hloupostem, než aby 

o nich přemýšleli. Když jsem četl tu esej, říkal jsem si: Proboha, to mohl napsat jen nějaký izolovaný 

akademik v Americe, protože základní nevyslovená teze říká, že náš systém – západní, americký – 

zvítězil na celé čáře.    

MS: Vidíme, co se děje v Iráku, co se děje v Afghánistánu, že tam nepřijímají hodnoty západního 

světa. 



 
 

47 
 

DS: Není zde žádný konec dějin, dějiny pokračují.  

MS: Ano, pouze kulisy se mění.        

... Komunismus ... 

MS: Kdybychom se měli přesunout z obecné roviny ideologií na tu komunistickou. Myslíte si, že byla 

ideologií apelující na tvorbu „spravedlivějšího světa“, „nového člověka“, ba přímo čehosi 

„eschatologického“?  

DS: Jednalo se o takovou ideologii. Normální člověk přece usiluje o spravedlivý svět. A z mého 

pohledu kritika této ideologie nemá co dělat s otázkou spravedlivějšího světa. Jde o prostředky 

k jejímu dosažení.  Sám nechcete spravedlivější svět? 

MS: Ano ...  

DS: Každý usiluje o spravedlivější svět.  

MS: Souhlasím. Ne každý to umí patřičně artikulovat. Není dostatečně kritický k tomu, co je mu 

nabízeno.  

DS: Každopádně komunistický systém byl systém šílený.  

MS: Můžeme říci, že sen o beztřídní společnosti je lichý.  

DS: Beztřídní společnost není možná.  

MS: Dle komunistů se jednalo o poslední fázi společenského vývoje. Také jsme mohli slyšet větu: každý 

podle schopností a všem podle jejich potřeb.  

DS: Z toho pohledu se jedná o křesťanské myšlení.  

MS: Ano, ale v křesťanství je důležitá láska k druhému. Není tam žádné násilí, teror.  

DS: Komunistická ideologie je abstraktní teorií.  

MS: Projekt byl realizován ve dvacátém století v Rusku, ale začátek realizace měl být v Anglii, ...  

DS: ... v nejvyspělejší části světa. 

MS: Soudíte, že kritika, kterou se Marx vymezil vůči kapitalistickému řádu, do jisté míry měla svou 

relevanci?  

DS: Pořád existují marxističtí myslitelé.  

MS: Například slovinský filozof Slavoj Žižek.  

DS: Nejsou všichni tak radikální jako on. Zajímá je například vztah třetího světa k západnímu světu.  

MS: Domníváte se, že kritika Marxe byla oprávněná, ale prostředky, které se k tomu zvolily, byly 

chybné? 

DS: Některé jeho myšlenky se dají stále rozvíjet.  
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MS: Nezavrhujete je. 

DS: To myšlení není slepou uličkou.  

MS: Mnozí lidé, kteří z něj vycházeli, z toho udělali své. Podívejme se na Lenina.  

DS: Stejný příklad nalezneme u neokonzervativců, co udělali z Adama Smithe? Pak se jedná o totální 

deformaci původních myšlenek. Zkrátka, myslitel není odpovědný za své pokračovatele.  

MS: Lidé mohou sympatizovat, ale musí mít patřičný odstup, aby nepodlehli dogmatu, které zaslepuje 

a připravuje je o svobodu.  

... Komunistický režim ...  

MS: Jak jste vnímal komunistický režim? Jak jste vnímal představitele režimu?  

DS: Jako každý normální člověk jsem je vnímal i jako něco trochu komického. Bylo úsměvné vidět 

jejich sjezdy, lidi, kteří neodvedli dát dohromady, tedy vyslovit normální větu. Všichni vypadali jinak. 

Vypadali jinak, chovali se jinak, oblékali se jinak. Z mého pohledu to bylo komické.  

MS: Byla vidět nedostatečná integrita.   

DS: Nejednalo se plně o separátní skupinu lidí, ale rozdíl mezi obyčejným, normálním Čechem a lidmi 

na špičce byl celkem velký.  

MS: Dá se říci, že nahoru se dostávali „exoti“?  

DS: Těžko říci, kdo se tam dostával. Nechci odsuzovat. Tím, že člověk byl ve straně, nemusel být hned 

špatný ...  

MS: Podívejte se, kdo volil českou levici. V počátcích tam byl Vladislav Vančura, Jaroslav Seifert.  

DS: Jednalo se o levicovou společnost a stále se jedná o levicovou společnost, ... 

MS: ... třebaže měla v devadesátých letech možnost rehabilitovat pravicovou politiku.  

DS: To lze říci jen velmi těžko. ODS byla pro mnoho lidí až moc ideologická, KDU-ČSL spíš centristická. 

Můžeme však říci, že naše společnost je orientovaná levicově.  

MS: Komunistický režim byl u nás nastolen díky tomu, že zde existuje touha po rovnosti, nemáme zde 

dostatečnou střední třídu. 

DS:  To nevím. Nejsem sociolog, a proto nevím, kolik lidí se cítí jako část střední třídy. A co v tomto 

kontextu znamená „dostatečné“. Poslechněte si však projev, který měl Masaryk v parlamentu v roce 

1928 k 10. výročí vzniku republiky a soustřeďte se na slovní zásobu. Jedná se o projev, který by mohl 

pronést nějaký komunista. Hovořil o převratu, revoluci. I oficiální rétorika první republiky byla hodně 

levicová.  

MS: Sám byl levicově orientovaný, ...  

DS: ... tedy komunisté v této společnosti nebyli cizím elementem, ... 
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MS: ... a proto v roce 1946 zvítězili.  

DS: Byly tam i různé zvláštní okolnosti, třeba zákaz agrárníků. Důležitou roli hrálo osvobození.  

... Otázka reformovatelnosti? ...  

MS: Dobrá, je vhodné se zeptat, jak se díváte na otázku reformovatelnosti režimu v šedesátých letech, 

což vyvrcholilo v roce 1968? Proces přinesl velké naděje a pak velké zklamání.  

DS: Jako úvod bych chtěl říct něco obecného o slabé stránce české politiky, a je to slabá stránka, 

která trvá nejméně 400 let.  

MS: Od Bílé hory?  

DS: Ano. Češi jsou tak soustředěni na svou situaci, že zapomínají, že žijí v určitém kontextu, který je 

obklopuje.  

MS: Projevuje se to i dnes.  

DS: Ano, je to přesně tak! Například vztah k Evropské unii je tentýž.  

MS: Mírně odskakujeme, ale soudím, že Jan Kaplický na tuto skutečnost pěkně vystihl, když řekl: 

„Čechům chybí rozhled díky tomu, že mají nad sebou pivní pěnu.“  

DS: Krásná metafora ... 

MS: Když se situace s novou národní knihovnou vyhrotila, umocnil svůj postoj tím: „Češi mají nad 

svými hlavami ne pěnu, ale rovnou dva půllitry.“ Mohli bychom se však vrátit k reformovatelnosti 

režimu?  

DS: Nevím, jestli by to bylo možné. Teoreticky alespoň trochu, kdyby se nechovali v tom směru, že nic 

mimo Československo neexistuje.  

MS: V Jugoslávii se situace vyvíjela jinak.  

DS: Víte, historik Miroslav Hroch napsal v roce 1968 velice zajímavý článek o období před Bílou 

horou. Na závěr uvedl něco v tomto smyslu: přes veškerou sympatii, kterou člověk má k osobám, 

které se tehdy v povstání angažovaly, zůstává dojem, že celá věc byla spíš ochotnické divadlo. Jeden 

z hlavních důvodů je, že „reálpolitika“ je Čechům trochu cizí. Pokud se týká politiky, obzvlášť 

v mezinárodním kontextu, nejsou profesionály, stále se tato situace v českých dějinách opakuje. 

Problém politiků v roce 1968 byl ten, že ignorovali svět kolem. Řekli si: chceme to, jedná se o dobrou 

věc, budeme konat v tomto duchu. Tímto způsobem se ale svět nevyvíjí.  

MS: Vojska z přátelených států přijela a Západ si nechtěl „pálit“ prsty.  

DS: Proč by to dělal?  

MS: Zde jde také o to, že zde byl Ota Šik.  

DS: Ano, pokud by existoval úplně jiný přístup, možná, že by se věci postupně zlepšily. Režim by se 

nezměnil, ale situace by byla lepší.  
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MS: Možná by systém jako celek konvergoval k západnímu uspořádání.  

DS: Ale máte to „kdyby“ ...  

... Příchod Kanaďana do Československa ...  

MS: Jistě je zajímavé, v jaké době jste přišel. Člověk se právem může zeptat, proč Kanaďan přichází do 

země, kde jsou poměry, jaké jsou. Mnozí z Čechů a Slováků se chystají do exilu.  

DS: Týká se to dvou či tří skutečností. Poprvé jsem zde byl v roce 1968 před invazí. Pak na podzim 

jsem byl zpět v Anglii. Z různých důvodů jsem rozhodl, že zůstanu rok, dva v Evropě. Zdejší situace 

byla po invazi velice zajímavá, protože člověk nevěděl, jak situace dopadne. I proto, že jsem zde byl 

před touto událostí, jsem věděl, že se jedná o krásnou zemi, že zde žijí zajímaví lidé, kultura je 

atraktivní. Viděl jsem české filmy, četl jsem českou literaturu – a tehdy jsem si řekl, že se sem vrátím, 

budu učit rok a pak se vrátím zpět do Kanady. Byl jsem v Brně rok a půl, následně v Praze a potom 

jsem se oženil. A teď přijde první důvod, proč jsem zde zůstal. Měli jsme různé hovory s manželkou. 

Řekla mi: „Pokud je nějaký silný důvod, proč se chceš vrátit do Kanady, můžeme se stěhovat, ale 

raději bych zůstala v Československu.“ A tak jsme zde zůstali, jelikož zde byla nejen zajímavá kultura, 

ale i zajímaví lidé, zajímavá práce. A po materiální stránce nejsem příliš náročný, mohu žít skromně. 

Druhý důvod, proč jsem zde zůstal, byl, že nejsem Čech. To znamená, že jsem necítil psychologický 

tlak. Věděl jsem, že kdykoliv by se situace stala neúnosnou, můžeme odjet s rodinou do Kanady. Byl 

jsem zde v úplně jiné situaci než Češi, kteří si takto počínat nemohli.    

MS: Ano, když se Češi chtěli dostat do zahraničí, museli mít pozvání, museli získat devizový příslib, 

Zkrátka jste měl „opci“.  

DS: Každý druhý rok jsme jeli do Kanady, byli jsme u rodičů. Z hlediska obyčejného Čecha, byli jsme 

hodně privilegovaní.  

MS: Jinými slovy Československo se pro vás nestalo klecí.  

DS: Ano. Tak můj postoj k životu tady byl jiný.  

MS: Mohl jste říci: jelikož mám vazby na zahraničí, mohu pomáhat lidem v nesnázích.  

DS: Někdo se mně kdysi zeptal, co zde dělám, a odpověděl jsem bez přemýšlení: „Dělám zde 

misionářskou práci.“ Tím jsem myslel, že Čechům mohu dát informace o západním světě, mohu je 

učit angličtinu, mohu působit trochu jako most.  

... Exil, emigrace ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte exil? Nechtěli exulanti pouze uniknout z absurdního světa?  

DS: Každý emigrant měl svůj důvod. Člověk by mohl nalézt typologicky mnoho důvodů.  

MS: Rozumím vám, ale zde jde také o to, jestli nám neodešla část elity?  

DS: Říká se to. Ale lidé z celé Evropy emigrují do Kanady, do Ameriky. Z tohoto pohledu pak můžete 

říci, že je celá Evropa ochuzena, a to se mi zdá být divné. Z mého pohledu je to zjednodušující pohled. 

Stejným zjednodušeným způsobem by člověk mohl klidně říct, že odešli ti „nejsobečtější“.  
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MS: Někdo usiloval o využití politické svobody, někdo usiloval o svobodu ekonomickou. Kdyby nebylo 

exilu, nebylo by dobrého díla. Český exil můžete vztáhnout do období od Bílé hory. Možná kdyby i 

Dvořák neodešel do Ameriky, nenapsal by svá díla.  

DS: Politická emigrace je však něco jiného. Dvořák byl v Americe dva, tři roky a pak se vrátil. Jedná se 

o něco podobného, co dělá dnes každý mladý člověk, což je fantastické. Nejen, že Dvořák obohatil 

svět, ale sám byl obohacen tím, že byl v Americe.  

MS: Využil možnost být konfrontován s jinakostí.  

DS: Jako odešel Baťa - pozoroval, jak funguje průmysl v Americe. Musím říci, že v současné době – 

pokud já vím – jsou Češi v lepší situaci než ostatní země v této části Evropy, poněvadž daleko větší 

procento Poláků, Maďarů odjede a nechtějí se vrátit. Češi se spíše vrátí.  

MS: Ano, ale měl jsem možnost hovořit s panem Stránským, lékařem, ...  

DS: ... jenž má rodinné hroby v Brně, ... 

MS: ... ten mi říkal: „V zahraniční jsem se setkal s lidmi, kteří chtěli zapomenout na svou vlast, na svou 

identitu. Zkrátka jsou také ti, kteří se v exilovém prostoru oddělí od své vlasti. Poláci a Maďaři mají 

zájem s vlastní udržovat styky. To znamená, že Poláků máte kolem čtyřiceti milionů a 10 milionů je 

v zahraničí.  

DS: Každý národ je jiný. Poláci jsou obzvlášť silní v tom ohledu, že usilují držet pospolu. Dokonce 

polský exil, polský emigrantský svět je předmětem akademické disciplíny. Češi jsou v tomto ohledu 

druhý extrém. Tato skutečnost byla vidět po roce 1989. Lidé, kteří se vrátili a přišli pomoci, spíše byli 

z různých důvodů odmítnuti – například z nenávisti.  

MS: Můžeme zmínit Oto Šika, který přichází ze St. Gallen. Jeho snaha o pomoc nebyla vyslyšena. Také 

zde byl Jan Švejnar. Ten založil CERGE – EI.  

DS: Lidé je odmítli možná i z důvodu: my jsme zde trpěli a vy jste tam měli sladké dny života. 

Neříkejte nám, co máme dělat. Je to samozřejmě dost smutné stanovisko.  

MS: Musím říci, že například Milan Uhde se setkal s lidmi z emigrace, kteří dávali rady, jakým 

způsobem postupovat po roce 1989. Některé pohledy byly absurdní. Tím bylo myšleno: rychlé 

oddělení od komunistické minulosti aj.  

DS: Domnívám se, že převážily případy lidí, kteří měli dobrou vůli pomoci. Samozřejmě se někteří 

vrátili velmi arogantní: řekneme vám, jak přesně máte/musíte postupovat. Ale každý případ je jiný. 

Můžeme pozorovat, že například někteří studenti, kteří odejdou a v zahraničí dostanou doktorát, mají 

pak velké problémy sehnat místo na vysoké škole tady, jelikož ...  

MS: ... jsou nahlíženi jako konkurence. Z mého pohledu se jedná o chybu.  

DS: Ano – samozřejmě. Ale abychom se vrátili k emigraci odsud před rokem 1989, každý měl své 

individuální důvody. Každý, kdo tady zůstal, měl také své individuální důvody. I každý, kdo byl ve 

straně, měl své individuální důvody. Můžeme je odsoudit všechny?  

MS: Každý se bude zpovídat Pánubohu.  
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... Disent, demokratická opozice ...  

MS: Pokročme dále, jak vnímáte význam demokratické opozice? Byl jste v Praze, když se formovala. 

Tuto sílu nemůžeme vztáhnout pouze na Prahu, poněvadž v Brně žili význační lidé, jako spisovatel 

Milan Uhde, Jan Trefulka, Jaroslav Šabata.  

DS: V Praze jsem byl od roku 1970 do roku 1977. Jednalo se spíše o období, kdy lidé byli v šoku, byli 

vyhozeni z míst.  

MS: Zkrátka, proběhly stranické čistky.  

DS: Nemám takový dojem, že v tomto období se dá hodně hovořit o disentu. Ten přišel spíše v druhé 

polovině sedmdesátých let, obzvlášť po Chartě.  

MS: Ta vznikla na základě obrany lidských práv v kontextu procesu se skupinou Plastic People of the 

Universe.  

DS: Ano, tito lidé byli ze skupiny těch, kteří se snažili plastikům pomoci.  

MS: V roce 1975 píše Václav Havel dlouhý a společensky popisný dopis Gustavu Husákovi.  

DS: Jedná se v podstatě o první věc, byla ojedinělá. Lidé se před tím tak neorganizovali.  

MS: Možná neměli odpovídající sílu a výzvy ...   

DS: Znal jsem v Praze hodně lidí, kteří se až potom stali chartisty. Například rodinu Němců. Stejně 

jako přítel Paul Wilson jsme znali uměleckou a alternativní scénu. Karla Nepraše a Honzu Steklíka a 

ostatní lidi v okruhu Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu, Plastiky a Ivana Jirouse. Lidi, kteří 

pracovali na Barrandově, ale již tam pracovat nemohli.  

MS: Pavla Juráčka ...  

DS: Toho jsem zrovna neznal, ale například Jaroslava Kořána, který se po roce 1989 stal pražským 

primátorem, nebo Eugena Brikciuse. Anebo to byl zase Jindřich Chalupecký, který celou uměleckou 

scénu spojil …   

MS: ... a jenž je spojen se skupinou 42.  

DS: Někteří jiní přátelé ještě pracovali, například Jiří Kroutvor, který měl skromné místo na UMPRUM. 

Spíše jsem znal takové lidi, lidi z uměleckých a alternativních kruhů. Neznal jsem například Petra 

Pitharta, neznal jsem Václava Havla.  

MS: Havel byl umělec. Vzpomeňte si na kavárnu Slávii, tam měli svůj stůl, kde seděli Václav Černý, Jiří 

Kolář a jiní umělci a intelektuálové té doby.  

DS: Jiřího Koláře jsem také znal. Překládali jsme pro něj s Paulem jednu knihu. Spíše jsem však znal 

Koláře z uměleckého hlediska než politického.  

MS: Soudíte tedy, že disent byl pro formování „mravní páteře“ národa velice důležitý. Jan Patočka 

říkal: „Jsou věci, za které je dobré trpět. Etika není pro člověka, etika je zde proto, že člověk je 

člověkem.“  
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DS: Nezapomeňte, že chartistů nakonec bylo k dvěma tisícům, což je miniaturní počet. Sám nevím, 

kolik Čechů bylo ve styku s výstupy Charty, které byly distribuovány. Nečetl jsem žádný článek, který 

by vědecky zkoumal společenský dopad jednotlivých dokumentů. Vím, že například v Kyjově se to 

týkalo pár lidí, kteří jednotlivé dokumenty četli. Nevím, jak široce byly materiály šířeny atd. Zmínil jste 

Patočku. Kolik lidí o něm vědělo a četlo od něj něco? Jedná se přece o těžkou intelektuální četbu. 

Nevím, kolik disidentů jej četlo a na základě toho si řeklo: ano, musím být pevnější.  

MS: Můžeme říci, že tito lidé byli intelektuální elitou.  

DS: Říct, že disidenti jako skupina byli „intelektuální elita“ národa je podle mě zavádějící ...  

MS: Byli těmi, kteří se vůči režimu stali nesmlouvaví.  

DS: Jejich postoj byl skutečně obdivuhodný.  

MS: Neměl by být opomenut fakt, že představitelé této skupiny chtěli s režimem vést dialog. Nešli a 

priori proti režimu, že by jej odstranili, ale důležitý pro ně byl dialog. Nakonec víme, že režim výzvu 

nepochopil, chtěl tyto lidi umlčet za každou cenu. Možná byla síla disentu i v tom, že měli podporu 

v zahraničí.  

DS: Jistě jim podpora ze zahraničí pomohla. 

MS: Byla zde Nadace Charty 77, což byla instituce zřízená Františkem Janouchem, jenž byl 

podporován filantropem Georgem Sorosem. Zkrátka zahraničí pomáhalo.  

DS: Ano, ale myslím si, že přece jen jejich vliv zůstal až do konce omezený.  

MS: Lze říci, že Charta byla známa z Rádia Svobodné Evropy, Tigridova Svědectví.  

DS: Máte pravdu, že se prostřednictvím těchto médií lidé o ní dozvěděli. Záleželo, kde člověk byl. Zde 

v Brně se lidé spíš dívali na Vídeň. Praha byla mimořádně odříznuté město.  

MS: Byla rušená Svobodná Evropa, dala se poslouchat BBC ...  

DS: Pořád se však jednalo o „hluchý ostrov“ této země.  

MS: Na druhou stranu se v něm byli schopni seskupit lidé, jimž šlo o principy, a věděli, že autentický 

život se dal v této „společnosti dvou tváří“ žít, pokud se člověk neoddělil od životadárných principů.  

DS: To je sice pravda, ale obraz disidentů a jejich vlivu přece jen vyžaduje o hodně komplexnější 

rozbor. 

... Klad minulého režimu ...  

MS: Ještě bych zůstal v minulosti a zeptal se, zdali si myslíte, že minulý režim měl nějaká pozitiva? 

Jsou lidé, kteří zmíní prosté slovo, a to jistoty.  

DS: Jednalo se o krásné heslo.  

MS: Podle vás bylo prázdné?  

DS: Hodně jistot bylo dost děsných. Ostnaté dráty byly také jistoty.  
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MS: Byla zde jistota nemožnosti snadného vycestování. Když nebudeš souhlasit, přijdeš o zaměstnání, 

ale musíš si práci nalézt jinde, jelikož je povinnost zaměstnání. Kdo nejde s námi, jde proti nám.  

DS: Jestli chce člověk nalézt skutečně něco pozitivního, pak zde lidé nebyli mimo periferii společnosti.  

MS: Na nádraží jste nepotkával chudáky. Ale jednalo se o skrytý jev.  

DS: Zvláštní bylo období normalizace. Nebyla již padesátá léta. Na druhé straně - systém garantoval 

minimální „pohodlný život“. Nechci říct, že to byl nějaký přednost systému; pouze konstatuji. Patří to 

k jednomu z důvodů, proč se tolik lidí divá na minulost s nostalgií.  

MS: Můžeme říci, že když je život pro člověka příliš lehký, přirozeně vzniká nesnesitelná lehkost. Život 

je v jistém ohledu otazník. Když se jej nesnažíte luštit, ochuzujete se.   

DS: Spíše bych to řekl jinak. Stát garantoval minimální pohodlnost i tím, že člověk musel mít 

zaměstnání, způsob obživy ve „spokojené společnosti“. Rozhodně se však nedá říct, že šlo o „zářící“ 

klady.  

... Permanence ideologie ...  

MS: Jak vnímáte skutečnost, že režim padl, avšak ideologie žije dál. Můžeme říci, že zdejší 

komunistická strana navazuje na tu před rokem 1989. Lze tvrdit, že ideologie, která se užívá, je 

patřičně modifikovaná a východiska minulosti budou přitažlivá.    

DS: Je známo, že lidé se dívají na minulost spíš pozitivně, mají nostalgii, a proto minulost obvykle 

přitažlivá je. Lidé vzpomínají na pozitivní zkušenosti, zapomínají na negativní. Proto se ideologie snaží 

zdůraznit jen určité vybrané skutečnosti.  

MS: Funguje v ní princip růžového filtru. Strana, která zde existuje, z toho patřičně těží. 

DS: Růžový filtr funguje všude. Podívej se na první republiku: žádné problémy – a najednou se země 

rozpadla?  

... Demokracie ...  

MS: Nyní bych si dovolil otevřít otázku demokracie. Jak si tento společenský řád jako Kanaďan 

definujete? Za oceánem má své tradice.  

DS: Abraham Lincoln ji šikovně definoval.  

MS: Jedná se o vládu lidu, lidem, pro lid.  

DS: Přesně tak. Jedná se o nejvýstižnější definici.  

MS: Soudíte, že tato definice postupně nachází uplatnění v české realitě? Vládu lidu asi máme. Vláda 

lidem ...  

DS: Do jisté míry. Uvidíme, jak se situace vyvine s panem Babišem.  

MS: Vláda pro lid?  

DS: Zatím ještě ne.  
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MS: Můžeme říci, že jednu podmínku splňujme určitě, ale dva body jsou ...  

DS: ... sporné. Obzvlášť třetí je sporný – pro lid. Domnívám se - a to je valné mínění Čechů, že většina 

politiků vidí politiku pro sebe samé, a ne pro lid.  

MS: Můžeme říci, že demokratická politika zde není vnímána jako služba lidu, ale jako služba 

partikulárním zájmům, které jsou více či méně spojeny s kapitálem.  

DS: Anebo s mocí všeobecně. Jedná se o velice rozšířené mínění. Jestli je to pravda, či ne, nemohu 

říci. Určitě hodně lidí, kteří se dívají kolem sebe, na různé kauzy, korupci – určitě tito lidé mají dojem, 

že to takto funguje.  

MS: Patří, podle vás, demokracie do středoevropského prostoru?  

DS: Proč by to nepatřila?   

... Vhodnost pro střední Evropu? ...  

MS: Měli bychom říci, že Československo bylo jednou ze zemí, které mělo slušné dvacetiletí. Sám jste 

poukázal, že když se díváme na toto období, používáme růžové brýle.  

DS: Ale to neznamená, že hlediska demokracie systém nefungoval. 

MS: Například v Polsku přichází demokracie až po roce 1989. V Maďarsku též.  

DS: Nezobecňoval bych to.  

MS: Říkáte, že se jedná o záležitost konkrétních lidí, ... 

DS: ... konkrétní země, konkrétní doby. Kdo by řekl před padesáti lety, že mezi nejpevnějšími 

demokraciemi v Evropě bude patřit Německo?  

MS: Po druhé světové válce bylo deklasovanou zemí. 

DS: Ale teď je Německo silná, velice dobře fungující demokracie.  

MS: Ta je tvořena lidmi.  

DS: Měli bychom si uvědomit, že demokracie není v DNA ani lidí ani určité země. Je tam X faktorů pro 

to, aby mohla být země prohlášena za fungující demokracii.   

... Člověk a demokracie ...  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak vnímáte význam člověka v demokracii. Masaryk říkal, že 

demokracie potřebuje „demokraty“. Kdo je demokratem? Můžeme říci, že demokratem je člověk, 

který je kritický, dostatečně sebekritický, a podle vašich slov neideologický. Jedná se o člověka, který 

je statečný a zároveň slušný.  

DS: Řekl bych, že demokrat je člověk, který je otevřený k názorům jiných lidí. Je to člověk, který 

necítí, že je méně důležitý – nebo důležitější – než někdo jiný. Pamatuji si na mého dědečka, jenž byl 

sedlákem. Tatínek mi řekl, že jeho otec, když mluvil s poslancem z parlamentu, vždy mluvil jako rovný 
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k rovnému. Znamenalo to, že demokrat je nejen schopen mluvit s mocnějším na stejné úrovni, ale 

jedná se i o mocného, který dovede na stejné úrovni mluvit s obyčejným člověkem.  

MS: Můžeme říci, že se jedná o schopnost jít vstříc neprivilegovanému, ...  

DS: ... což je součást otevřenosti. Že člověk dole má své názory a musím jej též poslouchat a také 

respektovat.  

MS: V tom se projevuje úcta k člověku.  

... Občanská společnost a demokracie ...  

MS: Jak vnímáte důležitost občanské společnosti? Ta se po roce 1989 obnovuje. Roli v ní hrají církve, 

iniciativy, spolky.  

DS: Já ji vidím jako základ demokracie.  

MS: Zažili jsme zde 10 let Václav Klause jako prezidenta, který občanské společnosti nepřál.  

DS: Mýlil se. Mimochodem, jedná se o velice nešťastného člověka. Ze všech stran se jednalo o tak 

katastrofální volbu pro tento národ. 10 let prezidentem, ale tomu předcházelo 10 let účasti ve vysoké 

politice. Byl velice zničující faktorem pro vývoj demokracie v této zemi. On není demokrat. Je 

arogantní, není vůbec otevřený, nechce slyšet žádné jiné názory. Je stoprocentní ideolog.  

MS: Tuším, že psychiatr Cyril Höschl konstatoval, že u mnohých i velmi inteligentních lidí Václav Klaus 

vyvolává emotivní nálady. Na druhou stranu - Václav Havel byl demokrat, podporoval sílu občanské 

společnosti.  

DS: Byl demokratičtější.  

MS: Když jsme u prezidentů, nyní máme Miloše Zemana. Jaký je on?  

DS: Je též spíš autokrat než demokrat.  

MS: Můžeme říci, že Češi si na svá místa zvolili lidi, kteří mají daleko k demokratickému chápání světa.  

DS: Mluvíme-li o prezidentech, měli bychom říci, že si Češi zatím volili jednoho prezidenta. Tato volba 

byla zvláštní a nezobecňujme. Řekl bych to jinak. Jelikož zde není demokratická tradice, je těžké 

nalézt někoho, kdo je na důležitém místě, kdo je skutečný demokrat, ...  

MS: ... aby byl vzor.  

DS: Jak jsem už řekl, budete muset asi počkat padesát, šedesát let.  

... Dialog ...  

MS: Dobrá, pokročme dále. Rád bych se zeptal, jak vnímáte význam dialogu v rámci demokracie.  

DS: Jsem Kanaďan. Moje země existuje díky tomu, že už 200 let probíhá stálý dialog mezi francouzsky 

mluvícími Kanaďany a anglicky mluvícími Kanaďany. Bez dialogu by země nevznikla, natož 

pokračovala. Zkrátka dialog je základ každé demokracie.  
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MS: Základ jakéhokoliv autentického vztahu, který má být perspektivní a nemá být formální. Když se 

podíváte na období obnovy demokracie, vede se - podle vás – dialog?  

DS: Spíše ne. Jedná se o vzájemné monology. Politická scéna zde je divadlo vzájemných monologů.   

MS: To znamená, že energie, obohacení, kterou přináší dialog, není v tomto národě, lidech, patřičně 

využívána. Můžeme se tázat, proč lidé nechtějí být obohaceni? Domníváte se, že zde chybí tradice? 

Bojíme se obohacení, abychom neztratili svou „identitu“? Říkal jste, že pan Klaus není demokrat. 

Otevřený dialog s takovým člověkem není možný, jelikož jeho výsledky by problémy nemusely 

posunout dopředu ...  

DS: On je špatný vzor. Neumí vést dialog. Jeho identita je spojena s tím, že má vždy pravdu.  

MS: Pan Klaus - Pánbůh.  

DS: Tradice otevřených diskusí tady není velká. Možná své stanovisko příliš zobecním, ale když Češi 

vedou diskuse, zdá se mi, že nedovedou odlišit osoby od argumentů.  

MS: Dialog vede ke sporům, které se personifikují.  

DS: Nejedná se o vztah: tato myšlenka proti mé myšlence, ale vy proti mně.  

MS: Jedná se ale o nešťastnou skutečnost. Mám jednu zkušenost. Mohl jsem hovořit 

s kardiochirurgem Janem Pirkem. Ten mi říkal: „Víte, jedním z problémů ve vrcholné politice je ten, že 

všichni se navzájem ‚nemají rádi‘, ale pak po skončení scény, jdou všichni na pivo.“  

DS: Když se debatuje na úrovni protichůdných myšlenek, to je normální. Pokud však se debatuje ve 

stylu vy proti mně, to není normální – je to další důkaz o politice jako ochotnickém divadle.   

MS: Slova vycházejí z jeho pocitu, neboť pomáhal jednomu z kandidátů na prezidenta – panu Janu 

Fischerovi.  

... Elity v demokracii ...  

MS: Pokročme dále, co soudíte o elitách v demokracii? Můžeme říci, že nastavují důležité vzorce 

chování.  

DS: Pojem „elity v demokracii“ jsem slyšel poprvé zde v České republice. V angličtině se obvykle 

nepoužívá, nemluvíme o elitě. Jedná se o české specifikum, a je mi jako Kanaďanovi totálně cizí. Co je 

elita? V každodenním jazyku to slovo nepoužíváme. Nehovoříme o tom, že v Kanadě máme elitu.  

MS: Zdůrazňujete rovnost občanů. Jeden člověk má jeden hlas.  

DS: Samozřejmě mohl bych říci, že nějaký profesor na Univerzitě v Torontě patří k elitě. Ale nikdo se 

u nás by pravděpodobně takhle nevyjadřoval.  

MS: Domníváte se, že se v tom zrcadlí posttotalitní specifikum?  

DS: Nevím, kde se toto používá, ale pouze říkám, že to my nepoužíváme. Možná lidé v tomto národě, 

který se musel utvářet v devatenáctém století, si řekli: potřebujeme elitu, abychom byli na rovině 
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s Němci. Je otázkou, jestli takové uvažování není českým specifikem. Nemám teorii, ale pouze 

konstatuji, neustále jsem překvapen, když slyším, jak Češi mluví o elitě.  

MS: Otázka významu elit se projevuje i ve směřování školství.   

DS: Bylo zajímavé, že bývalý ministr školství a bývalý rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala do svého 

stínového kabinetu pozval bývalého ředitele nejelitnější školy – gymnázia v republice Václava Klause 

mladšího, aby byl stínovým ministrem školství. Spatřuji v tom absurditu. Školství je velký celek. Jsou 

školky, základní školy, střední školy, vysoké školy. Jediná zkušenost Klause mladšího je, že byl 

ředitelem nejelitnější školy v republice. To není žádný základ pro systémovou reformu školství. Ale 

promítá se krásně do toho mýtus elit: toto je elitní škola, proto je kvalitní, proto musí být její bývalý 

ředitel kvalitní. Ale ani v Anglii by to nešlo. Bývalý ředitel Etonu nebo Winchesteru ministrem 

školství? Nemyslitelné!  

MS: Jednalo se o stínového ministra.  

DS: On nemůže tvořit rozumnou politiku, poněvadž pochází z úplně jiného prostředí. Dokonce takový 

typ školy, kterou vedl, nepatří k modernímu systému školství. Systém, kde je uplatněna vysoká 

selekce mezi žáky a studenty, nepatří k nejlepším. Všechny mezinárodní výzkumy to dokazují.  

MS: Ano, shodou okolností severské státy speciálně Finsko nejde směrem elitních škol.  

DS: A právě tamější systémy školství patří k nejúspěšnějším.  

MS: Pro formování společnosti jako celku je důležitý pohled zvenčí. Vaše slova ukazují, že opět jsme 

v české kotlině bez patřičné recepce vývoje ve světě. Prosazuje to člověk, který dlouhou dobu působil 

jako rektor, ministr školství a nyní jako předseda Občanské demokratické strany.   

... Politika, její význam a proměny ... 

MS: Jelikož demokracie bytostně souvisí s politikou, navrhuji otevřít i toto téma. Před rokem 1989 byla 

politika výkonem stranických rozhodnutí. Soudíte, že došlo k její změně?  

DS: Nejsem si jist. Málo lidí ví, jak politika funguje, i na nižších úrovních.  

MS: Jste v Brně.  

DS: Nevím plně, jaká politika je v Severním Brně, jak je to v Líšni, v Bohunicích atd. Anebo máme 

chalupu v jedné vesnici na Vysočině, kde žije 140 lidí. Mají zastupitelstvo, ale nevím, jakou kvalitu má 

tamní politika. Jestli lidé jsou na nižší úrovni schopni hovořit o problémech a nalézt nějaké společné 

stanovisko. Myslím si, že se jedná o velice zajímavou věc. Když se schvalovaly zákony o volbách, Klaus 

chtěl, aby na každé úrovni byly kandidátky stran. Vůbec nemohl pochopit, že by mohli být zvoleni 

jednotlivci.  

MS: Byl proti nezávislým kandidátům.  

DS: I nyní jsou nezávislí kandidáti zvoleni pouze na základě kandidátky. Musí se sdružit 10 nezávislých 

kandidátů, což je pro mě nepochopitelné.      

MS: U nás kandidují nezávislí kandidáti s podporou politické strany.  
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DS: Jestliže Don Sparling kandiduje jako Don Sparling, je to možné pouze do Senátu, což je kuriózní, 

protože skoro všude jinde, kde se volí tímto způsobem, má pak toto těleso větší moc. Další český 

vynález! Ale do místního zastupitelstva použít tento způsob možné není. Je to pro mne totálně 

nepochopitelné. Právě toto umocňuje vliv stran v této zemi. Jako by se společnost bála, aby 

jednotlivci stáli před voliči a řekli: volte mě, mám tento, tento a tento názor, prosadil jsem to, to a to.  

... Politické stranictví? ...  

MS: Jak vnímáte účast lidí v politice, ve stranách? Máme politické strany, které mají malý počet členů.  

DS: V normální demokracii mají strany mnohem více členů, několik set tisíc.  

MS: Vnímáte to tak, že se jedná posttotalitní syndrom? Jde o to, že dříve byli lidé ve straně z důvodů 

kariéry, profitu. Strany minulého režimu se zdiskreditovaly.  

DS: Problém vidím jinak. Strany nechtějí více členů, jelikož lidé ve vedení mohou lépe vše 

kontrolovat, pokud jsou buňky malé. Proto zde není snaha, aby na místní úrovni měla strana 

například 500 lidí.  

MS: Vámi zmíněný přístup jde proti demokratické politice.  

DS: Evidentně.  

MS: Měli bychom říci, že strany jsou malé, zdiskreditovaly se tím, že jsou prostředníkem ekonomických 

zájmů. Přichází čas takzvané „antipolitiky“. Jedná se o hnutí, které reprezentují podnikatele, úspěšné 

osoby ...  

DS: Věci veřejné se nám odkryly.  

MS: Byl to podnikatelský projekt.  

DS: Zatím nevím, jestli se ANO 2011 osvědčí. Také jsou zde impulsy ze strany neziskového sektoru – 

Rekonstrukce státu.  

MS: Prostý výsledek toho, že demokratická politika neplní svou funkci, že občanská sdružení musejí 

vyvinout úsilí.  

DS: Do jisté míry. Máme demokracii, v níž je spousta neziskových organizací. Nemusí to být však 

z důvodu nefunkčnosti, ale proto, že se jedná o normální součást demokratického státu. Nemusejí 

mít podobu korekce, ale jsou zde, jelikož do systému jednoduše patří ...  

MS: Musíme uznat, že například iniciativa Rekonstrukce státu je vhodnou korekcí současných 

nedostatků.  

DS: Do určité míry je to pravda i u nás v Kanadě – neziskové organizace korigují, pomáhají. Domnívám 

se, že hranice je v tomto smyslu nejasná. Jedná se o entitu, která přispívá ke zkvalitnění politické 

scény.     
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... Kvalita politiky ...          

MS: Když se podíváte na dvacet pět let budování demokratické politiky, mohl byste deklarovat nějaký 

předěl? V devadesátých letech se nacházeli lidé, kteří měli program, vize ... 

DS: V počátku tam byli lidé, kteří tam šli s upřímností, kteří chtěli něco změnit. Velice brzy systému 

zmocnili určití lidé, ... 

MS: ... jež usilovali o moc. Příkladem je Václav Klaus, ...  

DS: ... ale i jiní. Z té první skupiny byl dobrým příkladem Petr Pithart. Ten byl dva roky předsedou 

vlády České republiky, pak již neměl šanci.  

MS: Uplatnil se jako senátor za lidovce. Vystupoval jako politik - intelektuál. Je ústavní právník. 

DS: Senát je zajímavý, protože jedině tam může člověk kandidovat jako sám za sebe. Ale i straník 

musí být alespoň trochu osobnost. Člověk, jenž kandiduje do Senátu, říká: dělám toto, usiluji o toto, 

budu se snažit prosadit toto. Za 6 let můžete vidět, co jsem udělal.   

MS: Zkrátka člověk není pomyslnou šedou myší.  

DS: Určitě ne. 

MS: Můžeme vidět snahy některých aktivistů i politiků, aby se do Poslanecké sněmovny volili 

konkrétní lidé, aby strany nebyly nuceny tam dát pouze svého lídra.  

DS: Ve straně jsou obvykle ti, kteří jsou dobří pro stranu.  

MS: Zkrátka pro byznys.  

... Kapitalismus ...  

MS: Pokročme dále. Navrhuji, abychom otevřeli téma obnovy kapitalismu. Čím je pro vás tento řád? 

Po roce 1989 se z počátku začalo hovořit o obnově tržního hospodářství. Dáváte rovnítko mezi tržní 

hospodářství, kapitalismus, nebo diferencujete?  

DS: Jedná se o zajímavou otázku. V Kanadě, mimochodem, jsme jen zřídka hovořili o kapitalismu. 

Tím, že systém byl kapitalistický, hovořili jsme spíš o socialismu. To znamená, ...  

MS: ... že jste systém brali jako vodu, v níž se pohybuje ryba.  

DS: Přesně tak. Šlo u nás o socialistické prvky.  

MS: Zkrátka jde o vymezení celku.  

DS: Když nad tím uvažuji, nevím, jak by mohl být v demokracii jiný kapitalismus než tržní, i když čistý 

tržní kapitalismus zřejmě neexistuje nikde.  

MS: Souhlasím, ale zde jde také o to, že po roce 1989 přicházejí lidé, jimž je namítáno, že usilují o 

„oprášení“ konceptu trhu v rámci socialismu. 

DS: Nemají náhodou severní státy silný sociální model?  



 
 

61 
 

MS: Ano, ale centrální plánování se zdiskreditovalo. Václav Klaus byl tím, kdo neustále zdůrazňoval 

důležitost tržního hospodářství. Jednotliví agenti na trhu spontánně interagují a ukáže se, kdo je 

efektivnější.  

DS: Jestli tržní kapitalismus znamená žádnou regulaci, vnímám ho jako smrt demokracie.  

MS: Z toho, co říkáte, dedukuji, vadí skutečnost, že po roce 1989 byl zaváděn kapitalismus bez velkého 

důrazu na právní řád.  

DS: Bohužel, tak to bylo, toto se propagovalo. Viz. slavný výrok Václava Klause, že vůbec neví, co jsou 

špinavé peníze. Právě špinavé peníze podkopávají demokracii. Právní řád by měl být pilířem 

kapitalismu a demokracie. Jedná se o jeden z obrovských problémů v této zemi, jelikož právní řád zde 

špatně funguje. 

MS: V jistém vychýlení můžeme říci, že místo toho, abychom měli demokratický kapitalismus, máme 

v jistém ohledu kapitalistickou demokracii.  

DS: I tak by se to dalo říci.  

... Proces obnovy tržního řádu: privatizace, restituce ...  

MS: Jak jste jako Kanaďan vnímal proces privatizace?  

DS: Čeho konkrétně?  

MS: Podniků. Bylo několik způsobů privatizace. Byla malá privatizace, což vedlo k obnovení fasád 

měst, lidé získali malé provozovny.  

DS: Tomu jsem fandil. Bylo to absolutně nutné. Například v restitucích – vrácení zestátněných 

majetků ... 

MS: ... existoval silný prvek spravedlnosti.  

DS: Také měly ohromné ekonomické dopady, jelikož najednou rodina či konkrétní člověk dostal něco 

zpět a byl za to odpovědný.  

MS: Obnovení role vlastnictví bylo důležité pro fungující liberální společnost.   

... Otázka praxe a škod v transformaci ...  

DS: Horší byla kuponová privatizace, protože právě tam nebyl použit pohled na právo.  

MS: Lidé nepředpokládali určitý druh jednání.  

DS: Není to pravda. Bylo jasné, co se děje a bylo dost komentátorů, kteří následky předpovídali a na 

výsledky upozorňovali. Ale na vrcholných postech lidé řekli: potřebujeme to, to a to. V duchu 

špatného výkladu demokracie: bezbřehé svobody, malého počtu pravidel, nechali otevřené možnosti 

pro určité typy lidí.  

MS: Soudíte, že v důležitých chvílích byla opomenuta otázka právního rámce?  

DS: Jistí lidé o něj neměli zájem, a to z ideologických (a možná i osobních) důvodů.  
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MS: Nepřímo říkáte, že lidé věděli, nebo na to byli upozorňováni, ale neudělali klíčová rozhodnutí.  

DS: V rámci jejich ideologie jim byl daný vývoj jedno, jen co nejdříve shromáždit mnoho peněz. 

Dotýkám se výroku Václava Klause z roku 1993: „Transformace skončila.“  

MS: V roce 1996 strana ODS přichází do voleb se sloganem: „Dokázali jsme, že to dokážeme,“ byť 

jejich volební program nesl skromnější název: „Svoboda a prosperita“. 

DS: ODS má stejně geniální schopnost vybrat blbá hesla. V každé volbě – včetně současné eurovolby - 

měla nejhloupější hesla. Jedná se až o neuvěřitelný dar.  

MS: V roce 1998 přichází s heslem: „Hlavu vzhůru!“ Zkrátka lidé, kteří designovali proces, ...  

DS: ... věděli, co se děje. Nic proti tomu nedělali. Jen ex post, když byl obrovský tlak, přiznali, že něco 

špatného se stalo.  

MS: Ve zdravé demokracii by se tyto praktiky stát nemohly. Lidé by byli znemožněni. 

DS: Určitě by byli zdiskreditováni.  

MS: Z důvodu společnost poškozujícího jednání by byli sociálně izolováni. Místo toho jim byl dán 

prostor.  

DS: No, když člověk vidí, co dělali někteří američtí bankéři, a nejsou sociálně vyčleněni - těžko říci, 

kdo bude nebo by byl vyčleněn. Ale tito lidé by v zahraničí nebyli znovu zvoleni.  

... Kapitalismus, otázka kapitálu ...  

MS: Přejděme k otázce, která souvisí s budováním tržního řádu. Kapitalismus nemůžete budovat bez 

kapitálu. Podle vás bylo prospěšné, když se Pithartova vláda snažila propojit klíčové podniky se 

zahraničními?  

DS: Určitě! V situaci, jaká byla, co se dalo dělat jiného?  

MS: I když byly očištěny od minulých zátěží a byly poskytnuty výhody novým investorům?  

DS: Ty, které dostali čeští manažeři, byly též očištěny, a víme, jak dopadly. 

MS: Nesmíte zapomenout, že byly privatizovány na úvěr. 

DS: Velký problém byl, že nedošlo k včasné privatizaci bank. Ty byly nástrojem pro ...  

MS: ... prosazování mocenské politiky.  

DS: Přesně tak. Byl základní problém, že zde skutečně nebyl kapitál. 

MS: Banky zde byly „zdrojem“ kapitálu. Ztrátová aktiva bank musela přejít do Konsolidační banky, 

později Konsolidační agentury, která shromažďovala transformační ztráty.  
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... Vymezení pojmů ... 

MS: Zde se dostáváme ke skutečnosti, která je zásadní, že takzvaná „česká pravice“ dělala 

socialistickou politiku. Svými opatřeními nepřímo podporovala projekty, které z dlouhodobého 

hlediska nebyly efektivní.    

DS: Česká levice byla pak velice pravicová, když prodala banky.  

MS: Vše je otázka definice, co je v naší zemi pravice a co levice v kontextu transformace.  

DS: Těžko říci.  

MS: Nevyprázdnily se jednotlivé pojmy?  

DS: Do jisté míry ano.  

MS: Zde směřujeme k tomu, co jste již říkal na počátku našeho dialogu, že česká společnost je vesměs 

levicová. V devadesátých létech byla realizována levicová politika v pravicovém hávu.  

DS: Nejlépe tato skutečnost byla vidět v regulaci nájmů. Každá vláda – levicová i pravicová – ji 

oddalovala.  

MS: Uplatňovala se takzvaná salámová metoda.  

DS: Řekl bych to trochu jinak. Možná v této situaci, když se celý systém společnosti musel změnit, 

není dobré hovořit o pravicové a levicové politice – ale mělo by se hovořit o tom, co je nutné 

vykonat, a co již ne. Kdyby byla společnost zvyklá na dialog, na alespoň trochu konsensu, možná by se 

mohl nalézt v každé fázi proměny „lepší model“. Pak by se více orientovala na standardní ideovou 

politiku v rámci tradičního dělení pravice - levice. Uznávám, ale jsme v oblasti „kdyby“. Ale je jasné, 

jak říkáte, že v devadesátých letech bylo těžké říci, co je a co není pravicové.  

MS: Pravice zdůrazňovala individualismus, méně státu ...  

DS: Jednalo se o rétoriku. Pravicové a levicové strany podpořily a stále podporují sociálně - tržní stát. 

Jedná se zřejmě o jádro společnosti.  

... Kapitalismus nejen v Číně, demokracie, bohatství a kontexty ...  

MS: Zajímavé je, jaký kapitalismus se vyvíjí v Číně, a jedná se o státní kapitalismus.  

DS: Tam žádné sociálně tržní hospodářství není.  

MS: Chtěl jsem poukázat na skutečnost, že Čína je zvláštní v tom smyslu, že integruje komunistickou 

ideologii s dickensovským kapitalismem.  

DS: Mají tam zvláštní model, svůj vlastní. V Rusku bude také zvláštní model.  

MS: Co je důležité říci, že se země posouvá silně dopředu. Máte tam efektivní rozhodování. Míra 

přírůstku bohatství jde proti míře demokracie, a proto ji tam nemají. V demokratických zemích se 

mnoho řeční, ...  
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DS: Ano. Vzpomínám si na výrok Jana Urbana, který byl v počátku devadesátých let na stáži 

v Americe. Když se vrátil, někdo se jej zeptal, co se naučil, co se v Americe dozvěděl. Odpověděl: 

„Demokracie jde pomalu.“ 

MS: Na jednu stranu zde zaznamenáváme úsilí lidí, aby rychle zbohatli, chceme se mít jako na 

Západě.  

DS: Zde nám vyvstává problém. Lidé si mylně mysleli, že demokracie rovná se bohatství.  

MS: Máte možnost využít bohatství ducha.  

DS: O něm se příliš nehovořilo. Toto se zdůrazňovalo v komunistickém období. Byly obrovské skupiny 

lidí, kteří dělali jógu. Myslím si, že různí lidé, kteří jsou zklamaní z vývoje po 1989, jsou zklamáni, 

protože mysleli, že až budeme mít demokracii, přes noc budeme neuvěřitelně bohatí.  

MS: Sluším příkladem je Indie. Má demokracii, ale vzrůst bohatství je malý.  

DS: Spousta lidí mylně interpretovala demokracii – očekávali něco, co nutně nesouvisí s demokracií.  

MS: Nesmíme se divit. I pro intelektuály byla slova jako demokracie či kapitalismus pouhými ideami, 

které se teprve naplňovaly obsahem. Můžeme se tázat, jaký problém s tím měl řadový člověk. Tam 

deficit být mohl.  

... Hodnoty ... 

MS: Navrhuji, abychom se věnovali otázce hodnot. 

DS: Ach, hodnoty! V Brně v roce 2009 organizovali velký projekt – Česká vize. Byl realizován 

přes Divadlo Na provázku. Zúčastnilo se ho mnoho lidí, včetně Václava Havla. Diskuse se točily kolem 

hodnot – šlo o hledání nejdůležitějších hodnot, na kterých by měla stát budoucnost České 

společnosti. Dost mně to děsilo – nekonečna uvažování o věcech, které známe už tisíce let.  

MS: Zkrátka nefilozofovat, ale konat ...  

DS: ... něco slušného, praktického. Hodnoty se pak uskutečňují přirozenou cestou. Nemůžete a priori 

říci: musíme tvořit, podporovat nějaké hodnoty.  

MS: Právě s rokem 1989 je spojen návrat svobody.  

DS: Dobrá, ale cítím jej jako prázdné slovo.  

MS: Skutečně?  

DS: Co je svoboda? Máme ji zde? Mají ji v Americe? Mají ji tam ženy, které se nemohou rozhodnout, 

jestli jít na potrat? Jedná se o svobodu, či ne? Jsem přesvědčen, že svoboda má milion definicí.  

MS: Lidé si svobodu definují jako nepřítomnost nátlaku.  

DS: Všichni chceme být svobodni.  Ale co když chci člověka zabít? Jedná se o prázdné slovo, které jen 

v určitém specifickém kontextu, se specifickým obsahem, může mít smysl.  
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... Antiintelektuální přístup ...  

MS: Jací by to byli intelektuálové bez takových slov, jako je svoboda, spravedlnost, rovnost, pravda, 

úcta k člověku?  

DS: Nemohli by napsat kecy do novin, žurnálů. To znamená, že by byli chudší. Nerad bych o tom 

mluvil.  

MS: Zastáváte antiintelektuálský postoj?  

DS: Totálně, protože ...  

MS: ... intelektuálové řečmi o hodnotách kazí společnost?  

DS: Čeští intelektuálové mají silné sklony k nadměrnému používání abstraktní terminologie, k 

nekonečným debatám o hodnotách.  

MS: Má to za následek, že obsah slov se vyprazdňuje.  

DS: Nepamatuji si kanadského intelektuála, jenž by pojednával o hodnotách ve smyslu jejich 

nezbytnosti.  

MS: V Kanadě působí důležitý myslitel Charles Taylor, jenž prosazuje koncept komunitarismu.  

DS: Spíše hovoří a píše konkrétně, dává příklady. Češi mají sklon pouze kecat. 

MS: Domníváte, se, že kvůli tomu je česká společnost nemá ráda?   

DS: Pravděpodobně se jedná o středoevropský fenomén.  

MS: Můžeme říci, že ve střední Evropě se narodil Ludwig Wittgenstein, Karel Popper, Friedrich von 

Hayek.   

DS: Edmund Husserl a jiní. Znám je. Geniové. V každodenní podobě je zde však mnoho „kecání“ na 

úrovni teorie.  

MS: Co by dělali? Byla by pražská Slavia bez intelektuálů? O čem by hovořil Václav Havel? Ten díky své 

nevšednosti, díky jinému jazyku právě dokázal lidi oslovit.  

DS: Spíše přes jeho jazyk. Paul Wilson – jeden z mých nejlepších přátel – je jeho překladatel. Stalo se, 

když se Havla zeptal, co myslel něčím, Havel mu odpověděl: „Již nevím.“ Paul musel jeho myšlenky 

přeložit do jasné angličtiny. Díky tomu se stal mezinárodně známým. Paul je manažer jeho renomé.    

MS: Jistě je důležité, že na něj poukazujete. Doufám, že když se s ním setkám, potvrdí vaše slova.  

DS: V rámci projektu Česká vize jsme museli vyjádřit, jaké hodnoty jsou důležité pro český národ. 

Totálně mně to ohromilo, jako by český národ potřeboval jiné hodnoty než ostatní národy. Tak můj 

příspěvek k projektu byl velmi kritický.  
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... Systém, ne člověk ...  

MS: Měli bychom se ještě zastavit u proměny člověka. V počátku devadesátých let bylo hlásáno: 

„Měníme systém, ne člověka.“ S tím přišel Václav Klaus. Stačí vytyčit herní pole, aby se jednotlivci 

adaptovali. Zkrátka, nejsme sociální inženýři. Jak toto vnímáte? Zkrátka, přílišné apelování na 

výchovu člověka není ta nejlepší cesta.  

DS: Myslím si, že je těžko měnit systém bez proměny člověka.  

MS: Obě proměny se vzájemně podmiňují. Havel zdůrazňoval úctu k pravdě: „Pravda a láska zvítězí 

nad lží a nenávistí.“ Byl tím, který definoval, kam mají lidé směřovat. Klaus byl stoupencem pouze 

změny systému. Můžeme namítnout, že lidé, kteří nesou zátěž minulosti, těžko budou jednat jako 

sebevědomí občané.    

DS: Když se systém mění, jistě se časem lidé budou vyvíjet jinak. Když se přes noc zavede „tvrdý“ 

kapitalistický systém, kde je těžké přežití, jistě se i lidé budou měnit. Ale tyto změny nemusejí být 

nutně kladné. Pokud chceme, aby se lidé změnili pozitivně, musíme k tomu najít nějakou cestu. Ale je 

otázka, jestli to je vůbec záležitost politická.   

MS: Z dlouhodobého hlediska člověk se může setkat s postojem: lidé se nemění, jsou stejní. 

DS: Setrvačnost u lidí je obrovská. Naděje je u mladých lidí. Po svých třiceti pěti letech se lidé již moc 

nemění. Jsem v tom pesimistický. Uvedu příklad. Pořád Češi myslí, že člověk nemůže skoro nic dělat 

bez protekce, i když ze svých zkušeností bych řekl, že to není vůbec pravda. Lidé v systému vyrostli a 

jsou přesvědčeni, že jinak to nejde.  

MS: V myšlení působí setrvačnost. Člověk se může setkat s postojem, že poskytování pozorností je 

slušné, třebaže lékaři jsou dobře placeni v porovnání s ostatními.  

DS: S tím souhlasím.  

... Škola a její proměny ...  

MS: Když jsme u lidí, jak se díváte na význam proměny školství? Sám jste v něm pracoval.  

DS: Školství je základ demokracie …  

MS: Ano, pragmatický filozof John Dewey napsal mnoho pojednání na toto téma: Výchova a 

demokracie, Škola a společnost a jiné, které dokonce byly přeloženy do českého jazyka.  

DS: A proto bez dobrého systému školství demokracie nemá budoucnost. Z mého pohledu je to čím 

dál důležitější, protože v dnešní době je člověk „masírován“ informacemi. Vytvořit fungující systém 

školství má být v každé společnosti kardinálním úkolem.  

MS: Když se podíváte před rok 1989, soudíte, že se ve školství nepěstovala kritičnost? Školství bylo 

převážně zaměřeno na znalosti.   

DS: Ano, tak tomu bylo. 

MS: Vyrůstal jste v Kanadě, studoval v Anglii. Tam je důležité obhajovat svůj názor.  
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DS: Myslím, že tyto prvky teď do systému českého školství přicházejí. Tradiční české školství je 

význačné tím, že učitel je autorita, která říká pravdu. Musíte ji po něm opakovat.  

MS: Na Západě se jedná o rovnocenný vztah. 

DS: Nebo spíš více než rovnocenný. Ale jiný systém školství má na Západě každá země. V Kanadě jsem 

absolvoval školství před padesáti lety a nevím, jaké je nyní. Ale určitě tam byl a je jeden velice 

důležitý rys - a to, že učitel chce, aby žák, student něco sám vyvodil ze znalosti, kterou má.  

MS: Jinými slovy, kantor usiluje o to, aby se žák stal osobností. Demokracie potřebuje lidi s patřičnou 

mírou reflexí. Působíte na Masarykově univerzitě. Jak vnímáte změnu jako kantor?      

DS: Vývoj je k větší iniciativě ze strany studenta, k větší samostatnosti. To se však velice různí. 

Pochybuji například, že ti, kteří dělají medicínu, mají příliš velký prostor pro vyjádření svých názorů.     

MS: Jsou pod tlakem diagnóz.  

DS: Studenti lékařství musí samozřejmě zvládnout dost velké penzum znalostí. Ale i tam by mohl být 

prostor pro diskusi. Studenti by mohli říci: pane profesore, váš vztah k pacientům se nám zdá být dost 

autoritářský, ba agresivní. Avšak pochybuji, že nějaký student by měl odvahu toto svému profesorovi 

sdělit.  

MS: Dvě funkční období na Masarykově univerzitě působil jako rektor profesor Petr Fiala.  

DS: Ano, ale na změny, o kterých mluvíme, nějaký rektor, nějaká dvě funkční období, nemají skoro 

žádný vliv.  

MS: Nepřímo říkáte, že univerzita je jako mašina, která má svou setrvačnost.  

DS: Univerzita je svou povahou konzervativní instituce. Zásadní změny v chování se nemohou 

prosadit rychle, nemohou se prosadit shora. Tyto změny začínají od obyčejných učitelů a přicházejí 

pomalu.  

MS: Mohli bychom to vztáhnout na rodinu. Problémem českého školství je podfinancovanost. Jakou 

roli hraje?  

DS: Jedná se o obrovskou roli.  

MS: V zahraničí jsou nejlepší školy soukromé školy.  

DS: Ano i ne – jak kde. Je otázka, jestli hovoříme o základním, středním či vysokém školství. Situace se 

stát od státu různí.   

MS: Ale k financování ... Obecně školství je systém, který je ...  

DS: ... podfinancovaný. Kultura je podfinancovaná. Zdravotnictví je podfinancované. Nemůžeme říci, 

že školství je z tohoto hlediska unikátní. Co je ve školství v této zemi špatné, jsou platy učitelů na 

základních a středních školách. Na univerzitách to není úplně tak špatné. Základní a střední školy jsou 

špatné. Výsledek je, že nejslabší studenti se stávají učiteli. Například ve Finsku se učitelé rekrutují 

z nejlepší třetiny vysokoškolských studentů. Zde máme opak.     
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MS: Ano, kdo u nás studuje pedagogickou fakultu, je tím, kdo neuspěl na jiných fakultách.  

DS: To hodně generalizujete – jsou tam vynikající studenti i vynikající učitelé – ale pravda je, že by se 

tam měla úroveň zvýšit.    

MS: Pozor - a nyní se mírně v našem dialogu vrátím. Nejedná se o výsledek toho, že byly politickými 

elitami nastaveny v počátku transformace špatné hodnoty?   

DS: Právě proto jsem proti diskusi o hodnotách, jelikož si nedovedu představit, že by vláda řekla: 

myslíme si, že největší hodnota je vzdělání, a proto do systému dáme víc peněz. Takto se neuvažuje. I 

v době komunismu byli kantoři placeni špatně. Všichni si „zvykli“ na to, že učitelé budou spokojeni 

s malým platem.  

... Hlas z univerzit nejen ve školství ...  

MS: Když se podíváme do první republiky, lidé jako Václav Černý, F. X. Šalda, brněnský Arne Novák,  

DS: ... zkrátka elita. 

MS: Známe je díky tomu, že byli spojeni s univerzitou.  

DS: Tehdy vysokoškolští učitelé cítili nutnost plnit společenskou roli. Jednalo se o výsledek určité fáze 

národního obrození. Tato fáze je už překonána a tato jejich role též. Můžeme tento vývoj vnímat jako 

přirozený. Co zde spíš chybí je role v angličtině označovaného jako „public intellectual“.  

MS: Podle vás se intelektuálové zabývají zbytečnými hodnotami.  

DS: Ano, „public intellectuals“ zde mají tendenci „kecat“, místo aby věcně kritizovali.  

MS: Takovým kritikem současné společnosti a členem akademické obce je Václav Bělohradský, Jan 

Keller. Ze sociologů Martin Potůček.  

DS: Bělohradský se spíš stal „public intellectual“ díky emigraci do Itálie, kde si tuto roli osvojil. Keller 

je často považován za „kvazikomunistu“, a proto jej hodně lidí nebere vážně.  

MS: Pozor, Václav Bělohradský se v jistém ohledu „proslavil“, že Havlovo heslo: „Pravda a láska zvítězí 

nad lží a nenávistí“, považoval za morální kýč.  

DS: Jako na politické heslo lze se na něj dívat jako na morální kýč. Jako soukromé heslo to působí 

jinak. V každém případě je to hezké přání.  

... Zpět ke školství ...  

MS: Navrhoval bych, abychom se po této jistě zajímavé odbočce vrátili ke školství. Jak lze 

rehabilitovat tuto část?  

DS: Toto je otázka pro celý další rozhovor. 

MS: Snažíte se v něm působit. Přijal jste roli člověka s malým příjem v porovnání s tím, co byste dostal 

na Západě.  
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DS: Pokud se týká vysokých škol, zdejší vědecký svět je zvláštní tím, že studijní obory jsou velmi úzce 

definovány. Člověk se stává ...     

MS: ... „fachidiotem“ ... 

DS: ... vězněm svého oboru. Znamená to, že ani není schopen ke společnosti mluvit. Černý, Šalda, 

Arne Novák, ti měli velice široké vzdělání a díky tomu se mohli vyjádřit k různým tématům. Zkrátka 

podoba vysokoškolského učitele se změnila.  

MS: Jak můžeme léčit toto zploštění?  

DS: Nemám odpověď. V Brně máme vynikajícího sociologa Iva Možného. Pokud vím, na celé Fakultě 

sociálních studií není jiný člověk, který by potenciálně mohl mít nějakou veřejnou roli, jako měl on. 

Bohužel. 

MS: Soudíte, že Evropská unie může pomoc českému školství?  

DS: V tomto ne.  

MS: Evropská unie může poskytnout peníze. Nejedná se však o otázku peněz, ale otázku lidí a 

schopnosti strhnout lidi, zapálit je.  

DS: Všude je takových vědců málo. 

MS: Slušně vzdělaný člověk byl Jan Patočka.  

DS: Ano, ale hovoříme o lidech, kteří zde chybějí, nebo jejich věk je vysoký. Možná Tomáš Sedláček je 

příkladem, ... 

MS: ... ale na své fakultě respektive Institutu ekonomických studií, kde obhajoval svou doktorskou 

práci, nebyl se svou prací přijat, třebaže slavil úspěch u širší veřejnosti.  

DS: Je to jasné. Ekonomie je to a to. Vaše práce takhle nevypadá, tak nebude přijata. Omezení 

možností je asi dost typický jev českého školství.  

MS: Podíváte-li se na ohlas jeho knihy, ...  

DS: ... který byl velký, pochopíte více. Dostal největší evropskou cenu. Jedná se o smutný příklad 

zužování koncepce, jaký má být profesor.  

MS: Co je vědecké, co je nevědecké.  

DS: Toto se bude měnit jen u mladých lidí, kteří mají možnost odjet do ciziny, poznat nové způsoby 

myšlení a vrátit se.  

MS: Podoba školství vychází z intelektuálního kvasu.  

DS: Jedná se však o otázku příští generace.  
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... Anglický jazyk a otevřený svět ...  

MS: Ještě se, prosím vás, dotkněme vaší zkušenosti s výukou anglického jazyka. Jak se proměnila 

znalost vysokoškolských studentů? Podle vás jsou studenti stále lačni umět anglicky? Řídí se lidé 

přístupem: pocházím z malého národa, pokud chci uspět v rámci Evropy, musím přijmout pravidla 

prostoru. To znamená: je třeba umět mluvit anglicky.  

DS: Myslím si, že u mladých lidí lačnost po angličtině určitě je. Možná na venkově, na vesnicích, 

v menších městech to není tak silné jako ve větších městech – Brně, Praze, atd. Na katedrách 

anglistiky je hodně studentů, kteří tam přišli hlavně kvůli tomu, že chtějí zvládnout anglický jazyk. My 

jim však v Brně říkáme: nejsme zde, abychom vás učili anglicky. Zabýváme se literaturou, kulturními 

studiemi, překlady atd. Předpokládáme, že máte již docela solidní základ. Samozřejmě se angličtina 

studujících postupně zlepšuje, ale základ tam již musí být.  

MS: Přicházejí k vám studenti, jejichž jazyková znalost je tak velká, že mohou plynule překládat?  

DS: Jedná se o individuální záležitost, ale takový případ by byl dost ojedinělý. A celková úroveň není 

zdaleka tak vysoká jako ve skandinávských zemích nebo v Holandsku či v Rakousku ...  

MS: ... a Slovinsku.  

DS: Byl jsem přímo šokován, že v místní knihovně slovinského města s třiceti tisíci obyvateli ...  

MS: ... plynule hovořili anglicky.  

DS: Nejen to, ale že měli velký výběr nejnovější a velice kvalitní britské, americké a i kanadské 

beletrie. Něco takového tady nenajdete. Bude to trvat roky. Valná většina lidí se snaží. Pokud se týká 

překladů, pořád je překvapující, kolik knih, brožurek, materiálů vychází s velmi špatnou angličtinou. 

Lidé nepochopí, že jejich angličtina je bídná.  

MS: Zkrátka tradiční „czenglish“. 

DS: Například nedávno jsem listoval v brožurce o napoleonské Moravě, kterou publikovala jedna 

místní státní instituce. Byla dost objemná – měla 80 stran – byla graficky pěkně vypravená. Zkrátka, 

něco hezkého pro turisty. Ale - co věta, to chyba. Jednoduše – neuvěřitelné. Asi nerozumí, že dobrá 

angličtina u takové publikace je považována v zahraniční jako samozřejmost. Špatná angličtina je 

hrozná vizitka. Bohužel tato skutečnost nedošla mnoha lidem.  

MS: Můžeme užít analogii - se starým, špinavým oděvem - a jde do společnosti. Přece 25 let je snad 

dost dlouhá doba ...  

DS: Říkáte 25 let, ale nejméně do roku 2000 valná většina takzvaných „učitelů angličtiny“ na českých 

školách nebyli lidé, kteří měli kvalifikaci.  

MS: Přicházeli sem „dobrovolníci“.  

DS: Ne – mám na mysli učitele, kteří měli plné kvalifikace, ale ne na angličtinu. Člověk se od takových 

učitelů příliš neučí. Velkou chybou také - a všichni odborníci se v tom shodují - je dabování anglických 

filmů. Nedávno jsem byl v Belgii. Tam jsem se seznámil se studentem, jenž hovořil bezvadně anglicky. 

Zeptal jsem se jej, jak to, že mluvíš tak dobře anglicky? Odpověděl: „Když mi bylo tři, čtyři roky, díval 
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jsem se na kreslené filmy v angličtině.“ Lidé jako tento hoch angličtinu absorbovali přímo ve svých 

prostředích. V této zemi to není možné.       

MS: Literatura, komiksy, …  

DS: ... ale hlavně filmy, kde máte mluvený jazyk.  

... Angličtina a někteří politici ...  

MS: Proč zdůrazňuji angličtinu? Byl to právě Václav Klaus, který „oslnil“ svět svým protržním 

uvažováním, ale i angličtinou.  

DS: Zde se píše o tom, že umí dobře anglicky, ale ve skutečnosti jeho angličtina není tak slavná.  

MS: Možná i jeho angličtina je chudá, ...  

DS: ... a jednoduchá. Horší v tomto ohledu je Miloš Zeman. Jeho přízvuk je parodií typického českého 

přízvuku. Kdybychom se vrátili ke Klausovi, byl jeden z mála politiků z této části Evropy, kteří jakžtakž 

anglicky uměli a ...  

MS: ...  a také něco věděl o západní ekonomii.  

DS: Nebo spíš o jedné škole západní ekonomie.  

MS: V Čechách na Moravě se říká: jednooký mezi slepými králem.  

... Kultura ...  

MS: Zmínil jste otázku kultury. V minulosti pro mnohé byla služkou režimu. Když jsem hovořil s panem 

Štědroněm, ten říkal: „Například Divadlo Husa na provázku bylo kulturním disentem.“ Jak tento 

fenomén reflektujete v rámci režimu a pak v rámci otevřené společnosti?  

DS: Možná mé vyjádření bude zjednodušující, ale nejzajímavější kultura v době režimu byla 

neoficiální kultura nebo šedá zóna, protože museli prosadit každé představení, museli se „hádat“ 

s cenzory. Oficiální kultura postrádala opravdový život, naopak, amatérská produkce byla živá. Nebo 

folkové hnutí bylo silné. Muzikanti a zpěváci vystupovali na různých festivalech, byť měli problémy. 

Tato kulturní oblast v době komunismu byla rozmanitá.  

MS: Důležitou roli hráli lidé, kteří se dokázali propojit. Dá se říci, že kultura se po roce 1989 stala více 

rozmanitou. Již se nemuselo jít cestou „šedé zóny“.  

DS: Důležitou částí kultury se stala komerční kultura. Můžeme samozřejmě říci, že takový Karel Gott 

zde byl už dříve, ale tato sféra nebyla dostatečně zastoupena. Cosi zde chybělo.  

MS: O českém národě se říkalo, že se jednalo o kulturní národ. Po roce 1989 se u nás uchytily 

bulvarizační tendence. 

DS: Ano, ale český národ je stále národem kulturním. Podívejte se na množství knihkupectví. 

Podívejte se na množství galerií. Podívejte se na množství divadel a jiných kulturních institucí 

i v současnosti. Pokud se týká bulváru, mnoho o tom nevím. Před rokem 1989 ...  
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MS: ... byla cenzura, vycházely slušné knihy i překlady.  

DS: V současnosti věnují lidé hodně času publikacím bulvárního typu. Nevím, co dělali předtím.    

MS: Když jsem hovořil například s Karlem Hvížďalou, upozorňoval mne: „Dobrá, lidé se o kulturu 

zajímali z toho důvodu, že se neměli možnost realizovat v práci.“ Jednalo se o využití času, který měli. 

Když emigrovali, zájem o kulturu již takový nebyl.  

DS: Tento pohled je mírně zjednodušený. Když člověk emigruje, má mnoho jiných problémů. Anebo 

jestli rád chodil do divadla, ale nerozumí jazyku v novém domově, zřejmě přestane. Myslím si, že lidé 

na vážnou kulturu podle mého názoru chodí jako před rokem 1989. Spíše mě zajímají ti, kteří čtou 

Blesk, lidi, kteří se dívají na pitomé baviče na TV Nova. Co tihle lidé dělali před rokem 1989? Nevím. 

Možná, že se dívali na hloupé komunistické seriály v televizi, nebo mají nyní více času?  

MS: Srovnávat dílo Jaroslava Dietla s nyní běžícím seriálem Ordinací v růžové zahradě, je nepoměr. 

Jistě naleznete posuny v kvalitě ... 

DS: Dietl byl ve svém oboru geniální.  

MS: Byl „hýčkaný“ režimem.  

DS: Pokud se týká seriálů, měly skutečně realistické postavy, ... 

MS: ... měly nějakou náplň.  

DS: Byla politická, ale alespoň jste mohl jeho postavám, jejich způsobu mluvy, věřit.  

... Knihy ...  

MS: Jak se díváte na podporu české literatuře. Vztáhněme to ke knihám. Dříve vycházely 

v mnohatisícových nákladech.  

DS: Ano, ale jednalo se o desetinu, ba setinu titulů než nyní. Jestliže vám vychází více titulů, náklady 

z logiky věci budou menší. Spíše myslím, že je to až neuvěřitelné, že mohou nakladatelé publikovat 

knihy v tak miniaturních nákladech jako dneska a nezbankrotovat.  

MS: Na trhu jsou nakladatelé, kteří se drží a vydávají skutečně kvalitní knihy. Zase jsou ti, kteří se 

podřizují síle trhu.  

DS: Jedná se o normální knižní trh, jako je všude jinde na Západě. Možná není „normální“ v tom 

ohledu, že podle mého názoru zde vychází více seriózních titulů než jinde.  

MS: Zkrátka český knižní trh je podle vás dostatečně saturován v porovnání s tím zahraničním.  

DS: Ano. Řekl bych, že se jedná o více hodnotných knih než u nás, pokud se týká počtu titulů na počet 

obyvatelstva.  

MS: Co je charakteristické pro český knižní trh jsou překlady.  

DS: Ty vycházejí stále, v obdivuhodném počtu.  

MS: Soudíte, že kvalita překladů se posouvá výš? 
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DS: Kvalita je různá. V kvantitě, v níž vycházejí knihy, to nemůže být jinak.  

MS: Zde se uplatňuje zákon: kvalita jde na úkor kvality. Slušné překlady byly v Odeonu.  

DS: Když během roku vyšlo 20 kvalitních knih přeložených z angličtiny, nyní 500, nemůže zde být ani 

tolik dobrých překladatelů. Z toho plyne, že i překlady musí být slabší.  

... Stát a kultura ...  

MS: Jak vnímáte postavení státu a kultury? Jsou zde lidé, kteří prosazují názor, že v kultuře musí být 

přítomen trh, který „oddělí zrno od plev“. Jedná se možná slova pana Klause a jeho stoupenců.  

DS: Považuji je za nesmysl. 

MS: Kultura potřebuje podporu.  

DS: Přesněji řečeno, kultura by měla dostat podporu bez jakýchkoliv podmínek. V Kanadě máme 

Kanadskou radu, což je nezávislá organizace. Je financována veřejně jako kanadský rozhlas státem, 

ale zdůrazňuji – je nezávislá, ne jako tolik veřejných institucí v této zemi, které jsou pod tlakem 

politiků. Ta podporuje kanadskou kulturu ve veškerých oblastech. Skoro každá provincie má také 

svou radu. Bez nich by situace kanadské kultury byla velice obtížná. Byli bychom totálně pohlceni 

kulturou americkou. Myslím si, že výsledek je velice kvalitní. Samozřejmě ne vše, ale kanadští 

spisovatelé jsou přeloženi do desítek jazyků na celém světě. Kanadské filmy vyhrávají prestižní ceny. 

Pokud se týká počet premiér nových divadelních her, Toronto je teď na druhém místě v anglofonním 

světě po Londýně ….  

MS: Můžeme říci, že bez podpory ...  

DS: ... bude kultura velice chudá.  

MS: Nakonec se ochudí lidé sami.  

DS: Nejdůležitější je, aby se jednalo o nezávislou podporu. Bohužel i u nás v Kanadě je tendence 

v posledních letech snížit podporou s tím, že organizace si mohou nalézt mecenáše.  

MS: U nás jsou instituce jako kulturní fond, literární fond, hudební fond, fond kinematografie.  

DS: Například máme velký divadelní festival. Musel začínat hledáním podpory od různých korporací. 

Dříve to bylo něco experimentálnějšího, ale v současné době již ne. Musí se jednat o něco 

konzervativněji, protože velké korporace nemají ve zvyku podporovat experimentální nebo riskantní 

věci. Chtějí něco nekontroverzního, něco pro obyčejného diváka. Zkrátka - nezávislá veřejná podpora 

kultury je nezbytná.  

... Integrace do západního světa ...  

MS: Dobrá, využil bych vašeho příchodu ze zahraničí. Česká republika se postupně integruje do 

vyspělého světa. Zrušila se „Železná opona“ a opět se uplatnil přístup „zpět do Evropy“. Jak nahlížíte 

na tyto kroky? Jedná se o 15 let, co je Česká republika v Severoatlantické alianci a 10 let v Evropské 

unii.  
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DS: Vždycky – i v komunistickém období – byla tato země součástí Evropy. Teď se stává „normálnější“ 

součástí Evropy. Proces bude trvat dvě generace.  

MS: Závisí na lidech, jak pochopí svou roli.  

DS: Ano, například vidím největší přínos Evropské unie v roli výchovné instituce.  

MS: Pomyslné rákosky. 

DS: Upozorňuje vás na cestu, jak se to či ono má dělat, že nemůžeme švindlovat a tak podobně. 

Evropská unie nutí instituce České republiky chovat se způsobem, který je normální jinde v Evropě.   

MS: Zkrátka je zde šance na normalizaci v tom pozitivním slova smyslu.  

DS: Ano. Samozřejmě záleží na lidech, ti se učí. Větší kontext s unií je pro tuto zemi prospěšný.  

... Hodnocení procesu ...  

MS: Dobrá, když byste měl přehlédnout 25 let, jak byste zhodnotil daný proces? Jaké omyly byste 

vytkl?  

DS: V prvních transformačních letech byla všudypřítomná pravicová ideologie, ... 

MS: ... která byla charakteristikou svých kroků socialistická. 

DS: Ale cosi radikálního bylo nutné – s tím jsem souhlasil. Bohužel však období bylo poznamenáno 

mizením miliard. Jedná se o výsledek skutečné fundamentalistické tržní ideologie. Způsobila nejen 

dost velké finanční ztráty. Hodně lidí pak řeklo: tak, to je kapitalismus, ... 

MS: ... který nechceme. Stali se „disidenty“ nového systému.  

... Budoucnost ...  

MS: Hovořili jsme o minulosti. Jak vidíte budoucnost země, která se stala vaším druhým domovem? 

Jsme součástí Evropské unie, hospodářství je napojeno na globalizovaný obchod. Další vývoj závisí na 

každém z nás.  

DS: Nevím. Nechci být prorokem. Skutečně nemám žádné zvláštní schopnosti, které by mi umožnily 

říci, že vývoj bude takový či onaký. Zřejmě splýváme v dobrém slova smyslu s Evropou, to znamená, 

že způsoby chování se budou měnit. Strach, jako měl náš  - říkám náš, byť jsem Kanaďan - bývalý 

prezident Václav Klaus, když říkal, že musíme dbát, ... 

MS: ... abychom se „nerozpustili“ jako kostka cukru, ...  

DS: ... nemám. Jedná se o totální nesmysl. Slyšel jste něco takového například od nějakého dánského 

politika? Od nějakého finského politika? A tyhle země mají o polovinu méně obyvatelstva než Česká 

republika!  Ale v souvislosti s tímto výrokem mi napadlo něco zajímavého. Václav Klaus se asi moc 

neví o českých dějinách. Díváte-li se na mapu Evropy v roce 1000 a nyní, uvědomíte si, že Češi mají 

neuvěřitelnou výdrž, že český stát je asi jediným, který celou tu dobu vyvíjel kolem stálého jádra. Tak 

jaké rozpuštění?  
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MS: Pozor, mohl jsem hovořit se sociologem Petrem Matějů. Ten mi říkal, že politika, která uplatňuje 

v České republice, nám zadělává na problém. Naše republika se může stát pomyslným „skanzenem“ 

v Evropě, a to díky své uzavřenosti.  

DS: To se mění. Podívejte se na politickou scénu. Protievropská rétorika ODS už není moc v kurzu. 

Většina ostatních pravicových stran je spíše proevropských, levicové jsou kromě komunistů 

proevropské. Tak soudím, že slova pana Matějů už neplatí. Domnívám se, že tuto fázi máte za sebou.   

MS: Být skanzenem v moderní Evropě být můžeme. Budou k nám přicházet lidé obdivovat krásy 

Prahy, ale pro skutečný život nebudeme dostatečně přitažlivou zemí.  

DS: Do určité míry je v tomto smyslu skanzenem Rakousko. Ale podle mě není pravděpodobné, že 

budete skanzenem v tom smyslu, že se nebudete měnit ve smyslu hodnot. Budou rozhodující 

zkušenosti mladých lidí, kteří se budou cítit částečně jako Evropany, mít komplexnější identitu. Nerad 

to říkám, ale postoj, který jste uvedl je něčím typickým pro lidi z Prahy. Ta je pořád uzavřená do sebe. 

Život tam začíná a končí turisty.  

MS: Rádi přicházejí na letiště Václava Havla.  

DS: No, bylo by zajímavé zjistit, kolik z nich vůbec ví, kdo byl Václav Havel. Co řekl sociolog Matějů, 

není podle mě příliš pravděpodobné. Na druhé straně velkou neznámou pro mě je, jak se bude 

vyvíjet vztah k Rusku nejen pro tento stát, ale pro celou Evropu.  

MS: Shodou okolností o budoucím vztahu k Rusku se právě rozhoduje zřejmě právě na Ukrajině.  

DS: Jedná se o vývoj, který bude trvat delší dobu. Rozhodně se to nedozvíme za měsíc, ani za půl 

roku.   

MS: Děkuji vám za kritické postoje.  

P.S.: 

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

DS: Pokud se týká obnovy demokracie, v listopadu 1989 jsem byl dost aktivní na Filozofické fakultě 

univerzity, pomohl jsem fakultnímu Stávkovému výboru, zúčastnil jsem se veškerých manifestací na 

Náměstí Svobody, byl jsem zakládajícím členem Občanského fóra na fakultě a na univerzitě a tak 

dále. Pak jsem byl dlouhá léta členem nejdříve fakultního a poté univerzitního senátu (na fakultním 

senátu nějaký čas jako místopředsedou a pak předsedou) a na fakultě členem různých komisí. Od 

prosince 1989 do 1994, jsem se snažil jako vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky zavést celou 

sérii změn, které měly za cíl přiblížit katedru normám a zvyklostem obvyklým v podobných ústavech 

na Západě. Pokud se týká obnovy kapitalismu - to není zrovna můj parket. Leda, že jsme si 

s manželkou koupili od restituentů malý činžák, kde manželka s rodinou bydleli od padesátých let, a 

pak dodnes stále investujeme do úprav.  Nikdy v životě mi nenapadlo, že budu rentiér. Ale jednou 

v devadesátých letech, když jsme díky nějaké novelizaci mohli zvýšit nájmy o nějakých 100, 150 korun 

měsíčně, jedna naše nájemnice se utočila na manželku s tím, že vůbec nechápe její chamtivost, ale 

v mém případě je to pochopitelné, protože „on ji má v krvi!“ Zřejmě jsem se tedy narodil jako 

kapitalista – je to nějaké Kainovo znamení.    
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MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

DS: Jako kanadský občan jsem neměl právo se kuponové privatizace účastnit a neměl jsem tak šanci 

se stát milionářem …  

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

eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci Visegrádského společenství a 

také v opětovné setkání našich zemí v Evropské unii?    

 

DS: Jsem kanadský federalista, jsem evropský federalista, byl jsem československý federalista. Podle 

mě federální uspořádání civilizují společnost, nutí lidi poslouchat spoluobčany s jinými názory, pěstují 

schopnost tvořit kompromisy a hledat řešení pro komplikované problémy. Bohužel hlavní „losers“ při 

rozdělení Československa byli Češi – jakoby v ultra-homogenní společnosti, která zůstala po 

rozdělení, se jen posílila jejich záliba v hašteření, jejich sebestřednost, jejich neschopnost se rozumně 

domluvit, jejich neochota se podívat o trochu dál za obzor své vesnice, svého města, svého státu. 

Výsledek tohoto je totální marginální místo České republiky v evropském kontextu. A pokud se týká 

Visegrádského společenství, promiňte, ale pokud vím, hlavní problém tam nikdy nebyl na stráně 

Slováků – hlavním problémem bývali a jsou spíš Češi a jejich nezájem o spolupráci s ostatními členy 

Visegrádské čtyřky. 

 

 

 

Dialog o transformaci nejen školství Danielem Münichem7,8:  

MS: Na počátku demokratizačního procesu vám bylo 24 let. Byl jste před dokončením či čerstvým 

absolventem vysoké školy. Jak vás zaskočila událost 17. listopadu a jak jste pozoroval hroucení 

režimu?  

DM: Byl jsem zralým vysokoškolákem, jelikož jsem v listopadu 1989 začínal pátý, tj. poslední ročník 

elektrofakulty, a byl jsem v těch 24 let největším mazákem.  

MS: Co jste od toho očekával?  

DM: To je druhá otázka, jestli jsem od toho něco očekával.  

MS: Tak postupně.  

DM: Jestli mě to překvapilo? Musím říci, že ano. Pokud bychom se vrátili o dva roky zpět před rok 

1989, tak jsem zřejmě neměl velkou iluzi o tom, že by režim mohl někdy padnout. Dnes zpětně 

mnoho lidí říká, že to bylo nalinkované. Soudím, že tomu tak vůbec nebylo a mohlo to dopadnout 

úplně jinak. A co se týká očekávání? Abych se přiznal, nemám tak dobrou paměť. Soudím, že 

očekávání bylo totálně přerušené tím, jak mi „spadl“ kámen ze srdce. Tehdy jsem se počal teprve 

                                                           
7
 Daniel Münich *1965, český ekonom, vysokoškolský pedagog a vědeckých pracovník na CERGE-EI. Profesně se 

zabývá ekonomií školství, trhu práce a hodnocením vědy. Z díla: Bílá kniha terciárního vzdělání, v devadesátých 
letech redaktor Svobodných rozhledů, Bílá kniha vzdělání (2009).  
8
 Dialog byl veden v pátek 15. října 2010 v odpoledních hodinách v pracovně docenta Münicha v CERGE – EI, 

Politických vězňů 7, Praha 1.   
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orientovat. To proto, že spousta věcí, informací a znalostí nám byla tehdy za socialismu upřena a 

zavřena a o mnoha věcech se tedy nehovořilo.  

MS: Lze tomu rozumět i tak, že člověk neměl velké plány, díval se kolem sebe a vyhodnocoval, co se 

děje?  

DM: Soudím, že člověk jisté plány v roce 1989 měl, ale to byly plány předrevoluční, které byly do 

velké míry svázané tím, že život byl předem nalinkován. Dalo se očekávat, že když vystuduji 

elektrofakultu  silnoproud, budu zaměstnán v jedné ze státních společností ČKD, a že se tam budu 

živit nemožným. Tím myslím to, že budu například usilovat o zdokonalení elektromotoru, který byl již 

doveden téměř k dokonalosti kdysi dávno.  

MS: Ano, ale život šel jinak.  

DM: Toto jsem vycítil záhy poté. Dokončil jsem školu o rok později, než se plánovalo. To proto, že 

jsme půl roku nedělali ve škole vůbec nic. Čtvrt roku jsme dělali revoluci a poté jsme ji dokončovali. 

Vlastně jsme ve škole ztratili půl roku, když jsme se angažovali v revoluci. Následně jsme se začali 

orientovat v životě a vrátili se k tomu, abychom dokončili školu. V tom okamžiku jsem si uvědomil, že 

nechci jít do práce, jak jsem původně zamýšlel, a že bych si rád doplnil vzdělání v oblastech, které 

jsem studovat nemohl. To byly společenské vědy. Měl jsem obrovskou výhodu, že mi maminka tehdy 

řekla, že mi pomůže a bude mne ještě chvíli živit, když si myslím, že to pro mě bude užitečné. Jak 

jsem řekl, jinak bych asi tehdy šel rovnou do práce.  

MS: Váš život by byl spojen se stroji. Vydal jste se cestou studia ekonomie a po ukončení této etapy 

jste skončil na CERGE,což to vás přivedlo ke zkoumání lidského jednání.  

DM: Tehdy jsem ještě neměl páru, že by nějaké CERGE existovalo, určitě neexistovalo v roce 1990, 

avšak paměť mi přímo neslouží …  

MS: Se jménem ekonoma Jana Švejnara jste se setkal, nebo se mýlím?  

DM: Musím říci, že ne. Bylo to tak, že jsem se přihlásil ke studiu na Fakultu sociálních věd, obor 

ekonomie, bakalářské studium. Začal jsem tam studovat jako čerstvý držitel inženýrského diplomu 

z elektrofakulty. Situace byla zvláštní, protože všichni moji spolužáci byli o osm let mladší. 

Matematikou a tím vším jsem si prošel již na elektrofakultě, proto jsem spoustu věcí znal lépe než 

vyučující. Měl jsem daleko větší životní zkušenosti. Do jisté míry jsem byl některým studujícím 

„rodičovskou“ oporou. Také další věci mi šly mnohem jednodušeji, a proto jsem se začal „nudit“. V té 

době mi jeden z asistentů (Ivo Koubek), který působil na Fakultě sociálních věd, řekl, zdali to náhodou 

nechci přeskočit a začít rovnou s PhD. na CERGE. Sám jsem nevěděl, že nějaké CERGE začíná.  

MS: Byla vám hozena rukavice, kterou jste zvedl.  

DM: Rukavice jako výzva. Moc jsem netušil, a tak jsem se šel podívat, co vlastně CERGE je. Zjistil jsem, 

že mi to umožní za prvé přeskočit některé věci, které bych studoval naprosto zbytečně, tedy že bych 

šel znova od začátku. Za druhé, byl tam motiv, že je vše v angličtině a jsou tam lidi ze Západu, na 

který jsme se nesměli dříve dívat. Bylo tam nabízeno nějaké stipendium, které ostatní školy vůbec 

nenabízely, a to v té době, kdy jsem měl za sebou již jednu školu, bylo pro mě též důležité.  
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MS: Rád bych se zeptal, zdali nebyl velký převis poptávky po tomto druhu studia? Ekonomů režim 

neprodukoval mnoho.  

DM: Myslíte CERGE, či Fakultu sociálních věd?  

MS: Myslím obojí, tedy jak Fakultu sociálních věd UK, tak CERGE.  

DM: Bohužel si nepamatuji, jak velká byla poptávka na bakalářském stupni FSV UK. Jistě jsem dělal 

přijímací zkoušky a prošel jsem.  

… Komunismus …  

MS: Než bychom přešli k otázce školství a současnosti, mám ještě jednu otázku. Jak vnímáte minulý 

režim a realizovatelnost ideologie komunismu? 

DM: Komunistická ideologie je zásadně chybná v explicitních a implicitních předpokladech o nátuře 

člověka, složitosti světa a v důsledku toho každý pokus o její realizaci znamenal i bude znamenat 

obrovské lidské utrpení. 

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

liberální demokracie? 

DM: Také se mi spousta věcí v dnešní společnosti nelíbí. Částečně je to ale tím, že špatnosti mohou 

„vyplavávat“ průběžné na povrch a nezůstávají schované našim očím a mysli jako dříve. Rád bych 

věřil tomu, že přinejmenším na dlouhou dobu zvítězil systém liberálního tržního hospodářství, 

demokraticky vedené politiky s rovnováhou vládních mocí a úcty k základním individuálním lidským 

právům a svobodám. O lepším systému jsem zatím neslyšel. 

MS: Co dle vás znamenalo budování demokracie a kapitalismu v kontextu čtyřicetileté zátěže totality?  

DM: Zdlouhavé a obtížné změny pohledů na svět a fungování společnosti a chování lidí, pomalé 

znovupěstování osobní zodpovědnosti lidí za věci soukromé i veřejné. V oblasti společenských věd, 

kde působím, velmi pomalé dohánění západního světa, které zdaleka není u konce. 

…. Školský systém …  

MS: Pokročme dále. Kvůli čemu jsme se hlavně sešli, je otázka vzdělání. To hraje velkou roli, jelikož se 

od vzdělání odvíjí sociální a ekonomický status a v konečném důsledku i bohatství společnosti. 

Soudím, že je vhodné položit otázku: Jaká byla úroveň vzdělání v socialistickém systému? Je uváděno, 

že lidé, kteří v něm studovali, byli kvalitně připraveni pro své povolání. Shodou okolností to byl systém, 

který se vyznačoval tím, že na univerzitní vzdělání dosáhlo malé procento populace.  

DM: Dobrá, vezměme, jaký systém byl oproti dnešku. Lze říci, že systém byl mnohem rigidnější, 

vychovával lidi ve větší rigiditě, což odpovídalo socialistické společnosti. Vzdělávací systém 

připravoval lidi na rigidní pracovní kariéru. V tomto smyslu to odpovídalo. Systém byl zároveň 

poměrně dobře koncipovaný pro vzdělávání v oblastech technických věd, …  

MS: … které nebyly narušeny ideologií.        
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DM: Aby mně bylo dobře rozuměno, popisuji skutečnost od základních škol, přes střední, až po 

univerzity. Nyní jsem na úrovni základních a středních škol. V oblasti jazykové, rozhledu, tam to bylo 

extrémním způsobem ovlivněné přijatou ideologií. To znamená, že to byly naprosté nesmysly, nebo 

to byly pravdy, které jsme se museli naučit nazpaměť. Ty jsme se učili bez diskusí, bez myšlenek. 

Pochopitelně jsme se povinně učili rusky. Anglicky jsme se na základní škole neučili. Měl jsem to 

štěstí, že jsem chodil na střední průmyslovou školu do Ječné, kde tři dny v týdnu byla hodina 

angličtiny, což mi mimochodem pomohlo posléze dostat se na CERGE. Bez toho bych jinak býval 

zůstal před branami. Vzdělání na střední úrovni bylo na řadě škol velice kvalitní a z dnešního pohledu 

by se dalo říci, že úroveň dosahovala, až bych řekl, bakalářské úrovně. Některé věci, které se tam 

učily například v elektrotechnice, se na takové úrovni neučily ani na vysoké škole. Na VŠ to byla 

matematika – algebra, analýza - ty byly náročnější, ale elektrotechnika, kterou jsem zažil na střední 

škole, byla v úrovni stejná a kvalitou výuky dokonce vyšší.  

MS: Zmínil jste, že socialistický systém učil člověka poslušnosti. Ostatně se dá říci, že se stát o člověka 

staral od kolébky po hrob. To lze označit za velký problém budoucí proměny. Zde byl otazník, jak 

změnit nastavený systém tak, aby člověk zvyklý na jedno zaměstnání, jež vykonával prakticky celý 

život, s čímž se lidé v západních zemích nesetkali, uspěl. Tam je změna zaměstnání během života 

běžnou a vychází ze situace na trhu práce. To bylo jistě možné označit za velkou výzvu. Kapitalistický 

systém podporuje samostatnost a průbojnost, a z toho důvodu lidé, kteří v něm měli zájem uspět, se 

museli přizpůsobit.  

DM: Můžeme říci, že se naše školství zásadně neliší od školství, které jsme měli za socialismu. Pouze 

je rozdíl, že se neučí ideologické věci.            

MS: Vezměme příklad země, kde kapitalismus funguje a má tradici.  

DM: Kdybychom šli do Německa, neviděli bychom velký rozdíl mezi kapitalistickým školstvím a 

socialistickým školstvím, pokud abstrahuji od toho, že jsme se povinně učili ruštinu, v literatuře o 

socialistickém realismu, přepsaný výklad dějin atp. V technických věcech stát měl stejnou ingerenci 

jako v Německu. Další rozdíly bych mezi kapitalistickým a socialistickým školstvím nedělal.  

… Škola a společenský, hospodářský systém …  

MS: Do jaké míry je to pouhá nálepka? V dnešní Evropě není přílišný rozdíl mezi socialistickým 

školstvím a tím, které je ve vyspělých západních demokraciích?  

DM: V této podobě jsem se s tím nesetkal. Řekl bych - a zase berme základní školy zvlášť od těch 

středních a vysokých škol - že podřízenost školství v době socialismu byla mnohem vyšší, dynamika 

nulová, očekávání vlastního aktivismu na straně žáků mnohem menší. Byla tam pokřivenost vzdělání 

v  netechnických oborech. U vysokých škol ten rozdíl je zásadní. Zatímco dnes jsou vysoké školy 

extrémně autonomní, za socialismu byly naprosto v područí vládnoucí moci. Lze říci, že došlo 

k překmitu z jednoho extrému do druhého. V době komunistického monopolu vysoké školství bylo 

drženo hodně zkrátka. V současnosti se vysoké školy „vysmekly“ s chomoutu. Došlo to tak daleko, že 

ani občas nechtějí nést reálnou společenskou odpovědnost, byť formálně se k ní hlásí.  

MS: Možná se hájí akademickými svobodami?  

DM: Přesně tak.  
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MS: Stát si objednává výuku, ale ta je v rukou akademické obce.  

DM: Nejde jen o ni, ale o všechny věci, které s ní souvisí. Jedná se o organizaci, o kontrolu, reálnou 

odpovědnost. 

MS: Nu, ale ve své podstatě svoboda bez odpovědnosti není možná. To nakonec vede k anarchii.  

DM: Nemusí tomu tak plně být. Vede to k tomu, že vysoké školy a způsob jejich řízení nereaguje 

dostatečně na okolní svět, jelikož jsou financovány automaticky z veřejných peněz, avšak za tyto 

peníze si mohou do velké míry dělat, co chtějí, aniž reagují na vnější podněty měnícího se světa.  

MS: Jediná možnost je snížení štědrosti státu?  

DM: Jaká štědrost? Jednoduše, stát školství financuje a hotovo. Jaký štědrý? Stát peníze dává, či 

nedává.  

MS: Ano, ale zde jde o to, že v roce 1998 byl připraven zákon o vysokých školách, také vznikly 

soukromé vysoké školy, a nejen nejvyššího typu. V nich si student sám platí své vzdělání, kdežto ve 

státních vysokých školách student „ničím“ nepřispívá. Vazba na stát je velká.  

DM: Taková je skutečnost.  

… Stav školství …  

MS: Pokročme dále. Jakou roli podle vás mělo téma školství v transformačním procesu? V roce 1991 

došlo k zásadním ekonomickým krokům, které ovlivnily směřování země. Byla to opatření, která se 

dala udělat na základě zákona. Jak na tom bylo školství? Když se podíváme na oblast vysokoškolského 

vzdělání, počet studentů, kteří usilovali o studium, byl velký. Docházelo ke značné selekci.  

DM: Bylo to málo, ovšem význam systematicky rostl. Dnes je to poměrně dost vysoko Během 

transformace nebylo školství politickou prioritou a není jí dosud. 

MS: Školství bylo pomyslnou popelkou. Jakým způsobem měla vláda postupovat? Tážu se proto, že 

jaké má stát školství, tak bohaté je i hospodářství. Jinými slovy, je zde korelace mezi bohatstvím a 

školstvím. Dá se hovořit o optimální podobě, ideálu, jak transformovat školství pro potřeby tržní 

ekonomiky? Sám jste hovořil, že v minulosti byly preferovány technické obory. Ekonomů byl po roce 

1989 nedostatek. Shodou okolností po revoluci se otevíraly další obory jak na školách středních, tak 

na univerzitách a byly postupně posilovány. Jaká měla být podle vás role státu v řízení vzdělávací 

politiky? Měl být pouhým moderátorem? Řekl jste, že se kyvadlo příliš vychýlilo. Také musíme brát v 

úvahu, že školy jsou závislé na státu. Existoval návrh, jak pustit do školství soukromý kapitál? To se též 

částečně stalo ve středním školství. Byla to cesta, jak saturovat poptávku, neboť minulý režim spíše 

preferoval dělnické profese, o něž v tržním systému nebyl takový zájem ve srovnání s vysokoškolským 

vzděláním. Existoval nějaký scénář pro efektivní transformaci ve školství?  

DM: Řeknu to stručně. Zpětně se to hodnotí mnohem snáze než v tehdejší době, kdy většina z nás 

neměla představu, do čeho jdeme, v čem se lišíme od světa, kde jsou ostatní země. Můžeme říci, že 

povolení soukromého vysokého školství v roce 1998 přišlo zbytečně pozdě. Mělo se umožnit 

mnohem dříve. A mělo se to udělat sofistikovaněji. Měl se vymyslet systém, který by dal 

zakladatelům soukromých škol do vínku třeba budovy, jako byla prázdná kasárna. Měl se vymyslet 
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„kontraktový“přístup, aby se netunelovalo, aby to podpořil vznik soukromých vysokých škol. Žádný 

soukromý kapitál kromě vytunelovaného z privatizace zde totiž nebyl. Nedalo se očekávat, že by 

zvenčí přiběhl nějaký velký donátor a postavil zde kampus či soukromou vysokou školu. To je jedna 

věc.  

MS: Vzniklo například CERGE.  

DM: To je malá školička pro pár lidí. To se nedá srovnat s klasickou vysokou školou. Nyní se dostávám 

k druhé části odpovědi - v roce 2005 došlo dle mého soudu k chybě, že se velká část rozhodování o 

vzdělání převedla na obce a kraje – na tzv. regionální školství. 

MS: Dá se hovořit o rozředění a snížení vazby s centrem?  

DM: Rozředila se odpovědnost, zkomplikovalo se jakékoliv řízení. Snížila se odbornost řízení. Zavedl 

se fakticky systém krajských vzdělávacích systémů. Minimalizovala se možnost cokoliv dalšího změnit 

a prosadit v systému. To proto, že centrální autorita ztratila možnost systém jako celek měnit.  

MS: V zahraničí je dle vaší zkušenosti aplikován také tento přístup?  

DM: V každé zemi je to jiné.  V severských zemích je to hodně municipální, ovšem země jsou sociálně 

hodně homogenní. Řekl bych, že je tam i místně velká schopnost řídit dobře.  

MS: Jistě to vychází z kvality lidí, kteří v daném oboru pracují. Finsko nám je dáváno Národní 

ekonomickou radou vlády za vzor.  

DM: Ano, Finsko, ale to je výstřel od boku. Soudím, že se to nedá implementovat v dimenzi toho, že 

se vzdělávání svěří obcím. Ano, tam to je, že základní školy mají obrovskou pravomoc. Na druhou 

stranu - problémy to přináší v kvalitě řízení, v jednotnosti systému, v dohledu nad ním.  

MS: Do jisté míry je to též kulturní podmíněnost. Tím myslím skutečnost, že jiní jsme my v Čechách, a 

jiní jsou seveřané.  

DM: To jsem tím myslel.  

… Vysoké školství …  

MS: Zůstaňme u vysokého školství. V Čechách je nízké procento vysokoškoláků. Domníváte se, že 

postupným růstem doháníme vyspělé země?  

DM: Ano. 

MS: Soudíte, že mít stejný počet vysokoškoláků v populaci, jako má Finsko či průměr OECD, je 

iluzorní?  

DM: Nejde to prostě hned. Počet lidí, kteří vstupují na vysoké školy, představuje pár procent celé 

české populace. Tam není možný jiný než inkrementální postup. I kdybychom „nahnali“ všechny 

mladé lidi, aby šli na vysokou školu, stejně nám bude to dohánění trvat 10 či 15 let. Nahánění lidí do 

vysokoškolského systému nemá smysl.  

MS: Ano, pokud by se šlo nátlakem, jak zmiňujete, šlo by to logicky na úkor kvality vzdělání. 
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DM: Soudím, že je to oblíbená fráze, která pokud je dovedená do důsledků, není pravdivá. Jednoduše 

kvalita vzdělání není jedna. To je stejné, jako byste říkal, že mercedes je kvalitnější než škodovka. Sice 

to zní „dobře“, ale je to hloupost. Škodovka konkuruje kvalitou ve svém segmentu aut. Jinými slovy 

bakalář není nebo nemá být konkurent magistra. Pochopitelně, když zdvojnásobíme a ztrojnásobíme 

počet studentů, postrádá smysl, abychom všechny hnali na magistra a považovali to za kvalitu. To je 

nesmysl. Mohu mít stále kvalitního, nebo nekvalitního bakaláře. 

MS: Nepřímo říkáte, abychom posilovali kvalitu nižších segmentů vzdělání.  

DM: Každý segment by měl mít svou adekvátní kvalitu. Třeba dobrá kvalita vzdělání v oblasti, která je 

neužitečná, nemusí prospívat.  Na školách si často neuvědomují, zda to, co učí, k něčemu vůbec je. 

Může se stát, že to k ničemu dobrému již nějakou dobu není.  

MS: Říkáte, že mnohé prvky v systému jsou zbytečné, mnozí lidé do jisté míry studují samoúčelně?    

DM: Ano, a proto musím rozlišovat mezi náročností vzdělání, úrovní vzdělání a v rámci úrovně 

vzdělání poměřovat kvalitu vzdělání a jeho relevanci. Je chybné říkat, že se „masifikací“ vysokého 

školství automaticky sníží kvalita. To dokazuje, že se nezajímáme o podstatu samotného problému.  

… Otázka minulosti …  

MS: Dobrá. Zůstaňme u problému a vraťme se do minulé doby, v níž byl člověk státem „opečováván“. 

Je vhodné se zeptat na skutečnost, proč minulý režim udržoval málo početnou skupinu lidí 

s vysokoškolským vzděláním?  

DM: Abych se přiznal, nevím to jistě. Nebyl jsem aktivní součástí minulého režimu. Nestudoval jsem 

jejich ideologické a centrálněplánovací příručky. Předpokládám, že tehdejší národohospodáři došli 

k tomu, že na daném stupni ekonomického vývoje je to ideální struktura vzdělanosti obyvatelstva. 

Připomínám ale vysokou kvalitu vzdělání absolventů středních škol s maturitou, která byla často 

srovnatelná s bakalářskou úrovní. Zde je otázka, jestli malý počet vysokoškoláků nebyl částečně 

kompenzován kvalitou středoškoláků.  

MS: Ano, měli jsme studenty, kteří měli maturitu, jež suplovala bakalářský titul.  

DM: Jednoduše vzdělání bylo v jistých ohledech srovnatelné s tím, co dnes umí bakaláři. Pokud 

k tomu přidám, že dnešní bakaláři často umí hlavně jen vysoce teoretické věci, které jsou bez dalšího 

vzdělání nepoužitelné, řekl bych, že tehdejší středoškolák byl „použitelnější“ v praxi než současný 

bakalář, který se vyzná pouze a právě v teorii.  

MS: Jinými slovy, dříve systém dbal na to, aby znalosti, které lidé získali, mohli aplikovat. Dnes?  

DM: Bylo to přirozené a správné, pokud po střední škole, po maturitě nenásledovala vysoká škola, že 

střední škola připravila mladé lidi na trh práce. Když dnes 80 procent maturantů pokračuje na vysoké 

škole, dává smysl, že střední škola, gymnázium určitě a průmyslová škola s velkou pravděpodobností, 

na praxi, pro trh práce nepřipravuje.  To proto, že běžný maturant má v plánu absolvovat další tři či 

spíše pět a více let studia na vysoké škole.  

MS: Člověk se může zeptat, zdali je na tom něco špatného, když lidé uvažují o dalších stupních 

vzdělání?  
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DM: Ne, proč? Je však chybou, když všichni počítají, že půjdou na magistra.  

… Přítomnost státu …  

MS: To lze pochopit. Myslíte si, že by do tohoto procesu měl zasahovat stát? Školy mají dost velkou 

volnost, týká se to škol na všech stupních vzdělání.  

DM: Například na středních školách by na to měl stát reagovat tím, že u těch škol, které připravují lidi 

na vysokoškolské vzdělání, se rozšíří současné úzké oborové zaměření. Byla by tak větší nabídka 

vzdělání na technických lyceích či v obdobných formách studia. To mohou nabízet průmyslové školy. 

Ne že lidé budou studovat úzký obor, ale měli by mít kompletní přehled o slaboproudém oboru. To 

proto, že teprve na vysoké škole se člověk rozhoduje, na kterou větev se zaměří. V prvním ročníku 

vysoké školy člověk bude mít možnost se setkat s obecnými věcmi. Tam by stát měl mít svůj zájem, 

jelikož střední školy samy o sobě nejsou schopny to zatím udělat. Stát je někdy nutí tím, že udělá 

standardy kurikulární, oborové a „naseká“ je v onom drobném oborovém dělení, a dále je do toho 

nutí.  

MS: Lze soudit, že sama škola, její vedení by měly být dostatečně citlivé k tomu, co daný trh 

potřebuje?  

DM: Jak jsem říkal, školství podléhá ministerstvu školství, regionálním autoritám a někdy i těm 

municipálním. Zájmy jednotlivých účastníků jsou rozdílné. V municipalitách dominují zájmy 

průmyslníků, podnikatelů, zkrátka zaměstnavatelů, kteří často sledují vlastní krátkodobé 

podnikatelské zájmy. Oni přirozeně nemají zvláštní zájem o širší intelektuální rozhled absolventů škol, 

jelikož jim je to k ničemu.  

MS: Zajímají se pouze o profit.  

… Absolvent a kvalita …  

DM: Potřebují absolventa, na kterého nemusí „šáhnout“, který začne být hned vysoce produktivní 

v pozici, kterou mají ve firmě zrovna volnou.  

MS: Není to náhodou iluze?  

DM: Je to chyba, protože lidé, kteří vstupují na pracovní trh, budou na něm přežívat dalších 50 let.  

MS: Slovo přežít zní dosti chmurně, ba depresivně.  

DM: Přežít ve smyslu uživit se.  

MS: To vše, aby byl člověk konkurenceschopný. K tomu by snad mohl stát a regionální autority 

připravit program, aby člověk mohl užívat celoživotní vzdělávání?  

DM: Trochu jsme odbočili, ale to vyžaduje, aby lidé měli chuť k dalšímu vzdělávání a aby … 

MS: … byli motivovaní.  

DM: Ano, a aby další vzdělání pro ně bylo relativně jednoduché. Zkrátka je nutné změnit stav, že 

jakmile člověk opustí školu a nějakou dobu se neučí, začne ho vzdělávání bolet. Bolí tím více, čím je to 

složitější. Pro člověka je to tím složitější, čím méně má vypěstované schopnosti se učit. Školy, 
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obzvláště základní a střední, by proto měly klást důraz na to pěstovat v lidech schopnost se učit a 

pěstovat v nich, …nechci říci nadšení se učit … ale minimálně v nich nevychovávat odpor k učení, jako 

se to dnes často děje u nás.          

MS: Zmínil jste Finsko, tam je též tento přístup? Asi ne, když mají konsolidované hospodářství a 

společnost. Lidé tam cítí větší odpovědnost.  

DM: Ne. Podívejte se do mezinárodních statistik, kde se studentů ptají, zda mají rádi školu, jak mají 

rádi předměty, a najednou zjistíte, že čeští studenti, myslím tím ze základních a středních škol, 

vyjadřují velký despekt ke škole, ale hlavně k určitým předmětům. 

MS: To znamená, … 

DM: ... že se těší, až školu skončí.      

MS: To je ale proti logice a smyslu vzdělávání.  

DM: To je fakt.  

… Změna přístupu lidí …  

MS: Lze tomu rozumět. Vnímavý člověk se může právem tázat: „Jak z této svízelné situace?“ Přece bez 

vzdělaného národa není možné mít přece dobré hospodářství.  

DM: Aby mi bylo dobře rozuměno. Neříkám, že tento národ je nevzdělaný. Pouze říkám, že má 

problémy v dalším vzdělávání. Jak z toho? Věc se v konečném důsledku odehrává na počáteční 

frontě. To znamená v třídě a je to věc převážně přístupu učitelů - ti však nežijí ve vakuu. To znamená, 

že tam jsou ředitelé a za nimi stojí někdo jiný a jde to nahoru. To značí, že to má tuto strukturu. 

Souvisí to také s tím, kdo jde studovat učitelství, jakou má motivaci vykonávat učitelský úřad dobře, 

též jakou máme možnost pomoci, když to nejde.  

MS: Také nesmíme zapomenout, kolik prostředků do škol plyne.  

DM: Víte, to je až druhotné.  

… Peníze a školství …  

MS: Pokud se člověk podívá do statistik, tak v roce 2008 český stát … 

DM: Znám ta čísla. Vydáváme stejné peníze, jako vydávají jiné postkomunistické země.  

MS: Soudíte, že tam je též tento problém? 

DM: Podívejte, když to srovnáme podle míry ekonomického rozvoje, nevybočujeme z trajektorie 

regrese. Je tam závislost, která říká, že čím bohatší země, tím se dává více prostředků v poměru k 

HDP do školství, a můžeme se hádat do nekonečna, jestli jde kauzalita tím, či oním směrem. My jsme 

zkrátka blízko čáry jak u vysokých, středních a základních škol. Jsem přesvědčen o tom, že minimálně 

stejně významný problém je v tom, jakým způsobem se peníze používají a jak je nastaven systém 

školství jako takový.  

… Lidé ve školství …  
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MS: Nesmíme opomenout lidi, kteří ve školství pracují.  

DM: Ano, koho dostáváte do učitelské profese, zdali jsou to ti nejnadanější s největšími dispozicemi 

studovat, nebo jestli jsou to ti horší, jako je tomu u nás. Pokud se podíváte, kdo se hlásí na 

pedagogické školy, zjistíte, že je to intelektuální spodek. To je stejné jako zájem o ekonomické školy.  

MS: V zahraničí je to odlišné?  

DM: Záleží jak kde. Ve Finsku je to určitě jinak. Tam jdou na učitelství lidé minimálně z toho 

intelektuálního středu, nezanedbatelná část skutečně dobrých lidí. Jdou tam ti, kteří též vystudovali 

něco jiného než pouhou fakultu pedagogiky. Jsou tam lidé, kteří vystudovali matfyz, chemii, 

přírodovědu.  

MS: To znamená, že ve své podstatě šli učit lidé vašeho profilu?  

DM: Dá se to tak říci.  

MS: Lze konstatovat, že je to běh na velmi dlouhou trať? 

DM: Pochopitelně, jelikož učitele, kteří ve školách jsou a jsou špatní, nevyměníte jinak než generačně.   

MS: Lze tedy čekat, až zemřou či odejdou do důchodu?  

DM: Ano, než odejdou. Nicméně abyste se dočkal, musíte již teď nastartovat proces obnovy. To 

znamená, že musíte začít do oboru – profese dostávat jinou část populace, kterou nabízí Gaussova 

křivka. To závisí i na financích. Musíte lidem nabídnout něco zajímavého, jelikož zvažují různé 

alternativy. Důležitým faktorem je i prostředí, jelikož lidem nejde pouze o finance.  

MS: Ano, záleží na tom, jakým způsobem je s nimi zacházeno, jakou mají možnost seberealizace.  

DM: Závisí také, jaké má profese společenské uznání, jakou tam mají možnost pro rozvoj uplatnění.  

MS: Je nutné poznamenat, že česká veřejnost špatně o učitelích nesmýšlí. To je postoj z průzkumů. U 

nás si vedou dobře lékaři a učitelé následují hned za nimi.  

DM: Víte, jako ekonom na průzkumy veřejného mínění příliš nedám. Lidé cosi „plácnou“, a realita je 

jiná. Chovají se podle vzorce: „Toto je dcero učitel, a tak si ho raději neber …“  

… Škola a průmysl …  

MS: Nyní položím možná kacířskou otázku. Nebylo by náhodou dobré, kdyby školství bylo provázáno 

přímo s průmyslem či obchodem? Jde mi asi o toto: Zmínil jste, že společnosti mají zájem o studenty, 

kteří jsou velmi produktivní, a nejsou pro soukromou společnost velkým nákladem a rychle budou 

přinášet prospěch. Nebylo by lepší, kdyby soukromý sektor byl přímým podílníkem ve školách třeba i 

na základních? Mohlo by dojít k lepšímu tvarování osnov dle situace na trhu a stát by se tak vyvázal 

z nutnosti platit. Byl by to zájem firem, aby měly kvalitní a kvalifikované zaměstnance.            

DM: U základních škol bych to vůbec nedoporučoval. Tam se mají žáci učit úplně jiné věci. Dělal bych 

velký rozdíl mezi středními školami, kam počítám i učiliště, a mezi vysokými školami. U těch středních 

škol a učilišť, by měla být role obchodního sektoru velká. Měl by tam být mechanismus, jenž motivuje 
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ke spolupráci, ale ne že bude firma zneužívat dané učiliště a studenty, kteří tam jsou, ke svým čistě 

soukromým, krátkodobým záměrům. Až je vysaje, propustí je, nebo si je vůbec nenajme, … 

MS: … tak je odhodí …  

DM: … na dlažbu. To mimochodem nemusí být zaviněné firmou, ale prostě tím, že to odvětví prožilo 

5 let jistého boomu díky investičním pobídkám třeba na výrobu řadicích pák pro Škodu Auto, a po 

pěti letech se zjistí, že lidé, kteří byli perfektně připraveni na soustružení řadicích pák, ovšem nic 

jiného než vyrobit řadicí páku neumí. Proto se musí vrátit do školy, což nemá smysl, jelikož se neumí 

nic nového naučit, a kromě toho mají k dalšímu učení velký odpor. Anebo se musí zúčastnit 

rekvalifikačního programu, aby se naučili s počítačem, naučili se jazyk, což je také obtížně 

realizovatelné. Stát, protože nemá peníze ani na ty, kteří studují poprvé, nemá ani pro tyto další.  

… Vzdělání a časový rozvrh …  

MS: To ve své podstatě podtrhujete velmi důležitý poznatek, že koncepce vzdělání je otázkou 

generačního rozvrhu. Tím myslím to, že to není otázka krátkodobých politik. 

DM: Pochopitelně, nesmí tam dominovat krátkodobé cíle.  

MS: Ano, ovšem politik, když píše svůj program, je povětšinou plánován na čtyřleté období. To 

znamená, že se nejedná o dlouhodobý cíl.  

DM: Osobně bych se přiznal, že v tom nevidím rozpor či konflikt. Závisí na tom, jak vzdělaný volič 

politiky poslouchá. Pokud politik dokáže vysvětlit, že za 4 roky chce změnit vzdělávací systém tak, aby 

když jím jejich děti projdou, se nemusely obávat změn …  

MS: … na trhu práce.  

DM: V tom skutečně nevidím problém. Pokud jim politik začne nabízet, že absolventům zajistí místa 

v místní firmě, byl bych k tomu velmi skeptický. To proto, že tomu nevěřím, a za druhé, kdyby to 

zajistil, jde o krátkodobé zajištění. Politik i firma zde za 5 let nemusí být.  

MS: Myslíte, že problémy, s nimiž se stýkáme a potýkáme nyní, se měly řešit už dávno? Obtíž je v tom, 

že se s nimi nic nedělá a chodí se kolem nich, jako by lidé nechtěli uchopit ten horký brambor.  

DM: Soudím, že si to ujasňujeme. Zde získávají popularitu právě výkřiky, že školy nepřipravují 

pracovníky pro firmy. Musíme se učit se učit, učit se lásce k učení, musíme se učit dovednosti 

mnohem širšího rozsahu, flexibilnosti. Tento rozměr vzdělání se pořád nepodařilo vysvětit. Proto se 

to špatně realizuje. Všichni chtějí levného řemeslníka, aby řemeslník uměl pouze jednu věc.  

MS: Lze to nazvat pošetilostí a krátkozrakostí? 

DM: To právě říkám. Společnost si to může nějakým způsobem vyříkat. To není tak, že si to vyříkáme 

zde a tady. To je věc na dlouhou dobu, kdy si to lidé musí osahat v praxi, musí to říci svým dětem, 

musí se i spálit. 

MS: Nepřímo říkáte, že se to musí stát součástí naší každodenností. Nemít pouhý program, který se 

napíše, má formu slohového cvičení a poté se odhodí někam mezi nepotřebný papír.              
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DM: Zde musí být uvědomění si skutečnosti, která se musí zažít. Lidé si musí říci: „Kdybych tenkrát 

nebyl hloupý a neučil se pouze tuto zastaralou věc, jelikož od té doby se řemeslo již takhle nedělá, 

kdybych se naučil spíše jazyk, pracovat s počítačem a jednat s lidmi, byl bych dále než dnes.“ 

 

 

… Japonský příklad a západní praxe … 

MS: Tomu lze bezpochyby rozumět. Jak si vysvětlujete přístup a i úspěch Japonska, kde byl zvyk, že 

člověk přišel do společnosti a společnost jej „přetvořila“ k obrazu svému, a ve společnosti působil až 

do svého odchodu do důchodu?  

DM: Jsem daleko od Japonska a vím o něm málo, že bych si neodvážil dělat nějaké soudy. 

Každopádně vím, že je to úplně jiná společenská kultura - a to, co je pro ně naprosto běžné, 

přijatelné, si u nás lidé nedokážou plně představit v tom smyslu, že budou firmě tak oddaní, že budou 

spát v nějakém boxu blízko nádraží, aby mohli být brzy ráno v práci a tam s ostatními lidmi cvičit. To 

jednoduše není slučitelné s evropskou kulturou a neumím si to dost dobře představit. Řekl bych, že 

Japonsko pro nás není velký příklad. 

MS: My jsme potomky individualistické civilizace, kde panuje jiný duch. 

DM: To má velkou hodnotu, než aby se tam dělaly nějaké kompromisy kvůli dosahování jiných 

materiálních cílů.  

MS: Tato cesta není schůdná?  

 

DM: Nikomu bych ji nedoporučoval.  

MS: Na druhou stranu by to jako podnět nemělo zapadnout a zůstat bez povšimnutí. Je to jeden 

z modelů. To proto, že Japonsko patří k ekonomickým velmocím světa. Je nutné zmínit ony oběti.  

DM: K čemu je ekonomická oběť, když člověk ani nemá čas si ekonomickou úspěšnost užít?  

… Uvažování člověka o životě …  

MS: To je otázka celkového nastavení životního záměru člověka. Jsou lidé, kteří si rádi leccos 

odřeknou, aby měl celek prospěch.  

DM: To však hovoříme o čemsi jiném, i když vím, že máte na mysli firemní kulturu v Japonsku. 

Obecně odříkání si ve prospěch ostatních, či lépe benefitování na úkor ostatních je přístup některých 

kultur. V tomto si myslím, že se lišíme třeba od Finska, jelikož tam není ten starý pocit: „Kdo 

neokrádá stát, okrádá rodinu …“ Toto je u nás velmi zabudované a přenáší se to na další generace. 

Pojetí: „Proč já bych někomu něco dával a uskrovňoval se …“ To je zde zakořeněno v daleko větší 

míře. Proto si oni mohou dovolit jiné modely fungování než my. Třeba v takové Británii můžete více 

spoléhat na to, že lidé nebudou zneužívat systém, a nemusíte zákony vymýšlet do posledního detailu. 

To proto, že tam existuje jistý „common sense“ o tom, co je, a není poctivé.  

MS: Co je slušnost.  
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DM: Ano. Absence slušnosti je jedno z nepříjemných dědictví komunismu. Kromě ekonomické 

zaostalosti je to …  

MS: … daleko větší zátěž.  

DM: To stát ale nemůže moc měnit. To proto, že poctivost se vytváří v rodinách, a lidé si volí své 

politiky, avšak ti jim nemohou říci nic jiného, jelikož jsou z lidu, který je volí. Je to prostě běh na 

dlouhou trať. Společnost, stav určitých sektorů je výslednicí drobných interakcí, které nás vedou 

kupředu, ovšem jde to pomalu. Není externí síla, která by rozhodla: „Překonáme to skokem, pojďte 

všichni, teď přeskočíme z jedné úrovně do druhé …“ 

MS: Bez zapření nejde vybudovat osobní blahobyt, ale ani blahobyt společnosti. To znamená, že já 

odložím spotřebu, budu investovat do svého vzdělání, budu se řádně rozhlížet po světě, kde bych měl 

své místo ve společnosti.  

DM: Čistě ekonomicky. Když budete takto jednat v očekávání, že podobně budou jednat i jiní lidé a že 

díky tomu se celá společnost rychle posune směrem kupředu, fungovat to nebude. Dojde totiž 

k selhání. Vy to uděláte, ale ostatní ne. Budete muset pro to cosi vykonat. Společnost se nemusí 

posunout kupředu a benefit, který jste z toho očekával, nepřijde. Vy proděláte jako hlupák. 

V angličtině se to označuje coordination failure.  Když jsem šel na CERGE po vysoké škole, odřekl jsem 

si začít nějaký vlastní byznys. Nebyl jsem úplně hloupý a možná bych někde něco dobře koupil a 

prodal to výhodně, byl bych, jak se dnes říká, „za vodou“ ve smyslu materiálním. Máte různé lidi. 

Někdo si odloží, ušetří a počká na klíčové rozhodnutí později. Někdo své rozhodnutí neodloží, a také 

neudělá chybu.  

… Nad transformací – investice, či spotřeba …  

MS: Myslíte si, že transformace, která byla prováděna jasným apelem: „Odložme spotřebu, 

investujme“, byla správná? Šlo o to, že vládní představitelé i novináři razili heslo: „Utáhněme si 

opasky …“ V tom lze nalézt odloženou spotřebu. 

DM: Nevím. To bylo heslo první transformační „pětiletky“, a nechci ho přisuzovat panu Klausovi, či 

spekulovat, zdali to vymysleli novináři. Spíše bych řekl, že je to zajímavé téma pro další transformační 

období. Tam spíše dominovalo: „Vezměme si to, co si můžeme vzít nyní …“ To znamená, byl tam apel 

na spotřebu, na půjčku. To vedlo k permanentním deficitům, projedení penzijních odvodů s tím, že to 

budou řešit lidé, kteří přijdou za 10 let, kdy my tu už vlastně nebudeme.  

MS: To je v podstatě cesta do pekel … 

DM: Nastartujme ekonomiku, zadlužme se … To je výsledek cesty Řecka v roce 2010. Dnes v krizi 

řešíme totéž. Opět říkáme, že nastartujeme hospodářství velkým zadlužením, jelikož se nám to vrátí. 

Bohužel se to asi nevrátí.  

MS: Lidem se bumerang vrátí někdy jindy a někam jinam, než jsme neočekávali. Je to výslednice 

neřešených otázek, které nás v minulosti tolik netrápily.  

DM: Problém bude narůstat, zúročí se. Penzijní systém je krásný příklad.  
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MS: Kdybychom se v rámci našich úvah podívali na realizaci dobré politiky, můžeme říci, že se hasí 

požáry, místo toho, aby se dělala jasná koncepční politika.  

DM: Vždy je to mix. Co se týče požárů, vypadá to v poslední době, že se pouze hasí požáry, které nám 

vznikly. Současnost nám nabízí chybu s fotovoltaikou, a pokud bychom postupovali do historie, našli 

bychom jich dostatek, hlavně příkladů bezkoncepčnosti.  

MS: Penzijní reforma se stala věčným evergreenem.  

DM: Tam se nehasí požár. Zde existuje málo viditelný kořenový požár, a říká se, že neexistuje.  

MS: Ano, je skrytý, není na první pohled vidět. Když máte srovnání se severskými zeměmi, můžeme se 

tázat, zdali touto cestou šlo třeba vámi zmiňované Finsko?  

DM: Nemohu sloužit. Nevím. Tam není tak velký demografický pokles.  

… Ohlédnutí …  

MS: Kdybychom to měli shrnout, co se týče realizace a chyb politiky a opatření nejen ve školství, a 

vyhlédnout do budoucna, co byste uvedl? Je vidět, že jisté věci se měly řešit již dávno, třebaže otázka 

školství je otázkou generací. Jak byste viděl ideální podobu školství pro Českou republiku?  

DM: To nejde takto v krátkosti popsat. To je na delší povídání.  

MS: Dobrá, ale zastavme se u důležité teze. Lze říci, že každý člověk by měl mít svůj životní plán a 

kvalitní vzdělání a fungující školství by mu v tomto plánu měly pomáhat. To je vlastně cesta ke 

svobodnému člověku.  

DM: Toto, co jste zmínil, je samo o sobě velká otázka. Svět je dnes složitý a navíc se stále mění. Mít 

představu, kam jdu v tom konkrétním, ne v tom, že budu, či nebudu krást, že chci dělat v té a v té 

profesi, chci si tolik a tolik vydělat, budu mít manželku a tolik a tolik dětí, je možné. Soudím ale, že se 

to nedá příliš dobře plánovat. Sám vůči sobě mám pocit, že jsem v podstatě šel po cestě, která se mi 

vynořovala, a ne, že bych cestu viděl na dálku, že bych si řekl: „Tam chci dojít a tam taky půjdu …“ 

Soudím, že většina lidí to má takto, včetně těch úspěšných. Na druhou stranu je řada lidí, kteří uvažují 

stylem: „Tam je cíl … a já k němu půjdu …“ Ti jsou poté zklamaní, neboť cesta se ukáže nemožná 

pro realizaci jejich představ. Možná je lepší …  

MS: ... se držet hodnot, aby člověk ctil pravdu, aby měl ponětí o spravedlnosti. 

DM: Soudím, že toto je součástí cesty k úspěchu. Pokud budete mít zájem se chovat čistě 

ekonomicky, sám si způsobíte velké obtíže, které musíte řešit. Pravda je jen jedna, a lží je nekonečný 

počet. Problém je, když se „zahrabete“ v těch lžích. Člověk se musí každou chvilku - pokud nemá 

vytyčený cíl a hrozí mu pád - rozhodovat, jak se mu cesta bude vyvíjet a vyhodnocovat dílčí informace 

o ní.  

MS: Ad hoc.  

DM: K tomu je nesmírně užitečné právě obecnější vzdělání a schopnost přemýšlet o věcech. To proto, 

že naučené poučky k myšlení nejsou a vůbec mu nepomohou. Ony mu nepomohou při rozhodování, 

zdali doleva, či doprava. Nemyslím na dělení politického kontinua. To je další role vzdělání.  
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MS: Ke svobodě, pravdě a spravedlnosti jít cestou obecného přístupu. Právě ty hodnoty člověku 

pomohou rozšifrovat jeho životní uzly … 

DM: Tuším, že se k tomu člověk vůbec nemusí dobrat. To proto, že to do velké míry závisí na okolí, 

pokud nemáme na mysli myšlenkovou svobodu, ale máme na mysli, že žiji ve svobodné společnosti 

s pravidly. Spravedlnost … Mohu dosáhnout toho, že se budu chovat spravedlivě. Jestli se svět kolem 

mě bude chovat spravedlivě, nezávisí na tom, zdali to budu realizovat já, či ne.   

MS: S tím lze souhlasit. Uvedl jsem to proto, že jste říkal, aby se člověk v měnícím se světě vzdal oněch 

jasných cílů, které se mnohdy nemusí naplnit.  

DM: Je nutné, aby se člověk držel principů, avšak konkrétní cíle bych nedoporučoval. Nemyslím nyní 

cíle dlouhodobé. Krátkodobé jsou dobré. Řeknu si: „Vykonám to a to“, třeba zkoušky. To je jasný úkol 

a dá se k němu dojít jasně. Na druhou stranu dávat si životní cíle, na to bych byl velmi opatrný. 

Vezměte si, že jste se narodil v západní hemisféře. Bylo to někde po válce v padesátém roce a nyní 

byste si dal cíl, co byste býval chtěl dělat v roce 1990? Svět se úplně změnil.  

MS: Právě při orientaci člověka ve světě, jeho porozumění by měla napomoci vzdělávací soustava. 

P.S.: 

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

DM: Především, ten proces obnovy ještě zdaleka neskončil. Také nevím, zda je na místě termín 

kapitalismus tím správným, ale to teď nebudu rozebírat.  Předpokládám, že se ptáte na mou účast ve 

veřejném dění. Když to zpětně hodnotím, v 90. letech jsem se ještě hodně rozkoukával. Vlastně jsem 

ještě stále dával základy mé dnešní akademické kariéře. Napsal jsem do novin a časopisů dost článků, 

kde jsem se srozumitelným způsobem snažil osvětlit některé složitější věci o fungování trhu. Zajímavá 

byla má zkušenost tehdejšího poradce ministra školství a posléze financí Ivana Pilipa. Měl jsem tehdy 

možnost se zamýšlet nad každým ekonomickým materiálem vlády, zjistit, jaký je rozdíl mezi 

akademickou teorií a politickou praxí. Když se zpětně dívám, co jsem tehdy panu ministrovi radil, 

jsem někdy příjemně překvapen, jak často jsem se, zpětně hodnoceno, trefil.  

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

DM: Ano. Jako čerstvého studenta ekonomie, který měl dobré matematické základy z ČVUT, mě 

samotná technická realizační pointa fascinovala. Nabídka, poptávka, jednotlivá privatizační kola. Bylo 

přirozené, že jsem dostal na starost uplatnit kupony z kuponových knížek celé rodiny, příbuzných a 

pár známých. Zpětně hodnoceno, myslím, že jsem všem investoval docela dobře. Pouze se svými 

kupony jsem se střelil hodně vedle. Tehdy jsem si samozřejmě ještě nedokázal uvědomit řadu 

negativních věcí, které s důsledky kuponové privatizace souvisely. Zároveň jsem si i dnes schopen 

uvědomit, jak obrovský problém bylo přeměnit státní vlastnictví téměř všeho na vlastnictví 

soukromé. Zřejmě se daly privatizační metody lépe kombinovat, ale také se klidně mohlo stát, že 

jsme díky větší „rozvážnosti“ dodnes měli spoustu státních či státem dirigovaných podniků.  

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

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

visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení v Evropské unii?       
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DM: Tehdy jsem národní hádky uvnitř federace poměrně těžce prožíval. Dokonce si vzpomínám, že 

jsem v jejich zárodku vážně uvažoval, že napíši dopis prezidentu Havlovi, aby veřejně včas varoval 

před roztáčením kolotoče nacionálních vášní. Zřejmě jsem naivně věřil, že to může pomoci. Již tehdy 

jsem tušil, jaké hrozné důsledky mohou nacionální vášně mít. To, že se to v případě rozdělení 

federace nestalo, stále považuji spíše za náhodu a výjimku, a jsem za to samozřejmě velice rád. 

 

 

Dialog o transformaci s Karlem Bicanem9,10:  

MS: Rok 1989 pro mnoho lidí nejen v naší zemi velkým předělem, a to z hlediska politického. Politika 

je nutná pro fungování běžného života. Je nezbytné, aby se občané účastnili dění veřejného prostoru 

hlavně na regionální úrovni, protože tam mohou něčeho dosáhnout. Již Aristoteles řekl, že člověk je 

člověk – zvíře politické …  

KB: … ZOON POLITIKON …  

MS: Podíval bych se do období, kdy vám bylo 38 let. To se psal rok 1989. Byl to rok, který končil 

sametovou revolucí, která uzavírala převraty ve střední Evropě. Postupně došlo ke změnám v tomto 

politickém prostoru a národy, které zde žijí, se vydaly budovat demokratický řád. V té době jste byl 

farářem.  

KB: Ano, měl jsem hodnost vikáře a působil jsem od roku 1984 v Kutné Hoře.  

… Impuls z Východu i Západu …  

MS: Jak pamatujete na ty časy? Události památného roku by se možná neodehrály, kdyby se do čela 

Sovětského svazu nedostal Michail Gorbačov. Západ měl vůči východnímu bloku jasnou politiku. 

Ztělesňovala ji baronka Thatcherová a Ronald Reagan. Jak hodnotíte přelomový rok - a to, co se 

odehrávalo předtím?  

KB: Soudím, že otázka, zda byl v čele ten či onen není tak důležitá, mohlo to jen pomoci. Uvolnění 

nastalo v roce 1985 a další 4 roky zde byly patrné dozvuky bývalého režimu. Soudím, že režim se 

vyčerpal sám v sobě, a to především ekonomicky, víceméně neměl již co nabídnout. Kdyby zde byla 

jiná konstelace než na Západě, možná by se to zdrželo. Stačí vzít v úvahu potenciál lidí, kteří v roce 

1990 stáli na stejné startovací čáře. Zejména první podnikatelé - a velice úspěšní - byli z řad vysoce 

postavených komunistických činitelů a funkcionářů, kteří měli k dispozici kapitál. Stačí, když si 

vezmete typy od Vasila Mohority po „Štrougalovy děti“. To byly velice úspěšní podnikatelé, kteří měli 

zajištěný finanční kapitál. Ekonomii jsem přece jen trochu studoval, tak si myslím, že lidé zde měli 

kapitál, ale nemohli jej investovat. V socialistickém režimu jste nemohl mít továrnu, svou společnost. 

Co s těmi penězi ve Švýcarsku, nebo někde jinde, kde je jistí lidé měli? Proto to předání - a nyní to 

nechci zjednodušovat - bylo tak jednoduché, tak klidné. Můžeme v tom vidět „dohodu“. Jediný 

člověk, jenž byl potrestán, byl Miroslav Štěpán, byť za vývoj odpovídali i jiní lidé, kteří tehdy měli 

                                                           
9
 Karel Bican *1951 husitský teolog působící v Kutné Hoře. V letech 1999 - 2008 působil jako pražský biskup.  

10
 Dialog byl natočen v odpoledne ve čtvrtek 7. října 2010 na faře církve husitské Roháčova 625, Kutná Hora, 

druhý dialog byl natočen v odpoledne ve čtvrtek 21. října 2010 na faře církve husitské Roháčova 625, Kutná 
Hora. 
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moc. Štěpán byl obětí všeho, avšak dnes velmi dobře podniká. Lidé z minulé doby se neztratili. 

Převzetí moci nebylo krvavé právě proto, že režim byl vyčerpaný. Po stránce ekonomické nemohl dál. 

Ano, studenti tomu pomohli, ale kdyby to bylo v jiné konstelaci, studentské protesty budou bez 

milosti potlačeny, jako to udělali v Maďarsku v roce 1956 nebo v roce 1968 u nás. Zdejší režim se však 

již sám rozkládal a ztrácel sílu. Uvažte, že ve všech zemích se změny spustily v jeden rok. Poté to šlo 

po týdnech. V listopadu se zbourala Berlínská zeď a pak přišel převrat u nás. Objevil se dominový 

efekt. Je zajímavé, že nedemokratické režimy jinde zůstávají - Latinská Amerika, Čína a další. Zde se 

režim totálně vyčerpal a mnozí vůdcové si oddechli jak „sametově“ skončil, protože jim se nic nestalo 

a jejich děti mohou dnes podnikat a jsou „kapitalisty“.   

… Síla minulých kádrů …  

MS: Představitelé minulé doby si mnohé přivlastnili.  

KB: Ať si nakradli či poctivě získali. To je jedno. Jen si představte, kdybych byl v režimu, měl miliony a 

nemohl je investovat. K čemu mně ty peníze jsou. Člověk, pokud má podnikatelského ducha, 

potřebuje jednotlivý kapitál rozmnožovat - a ne tak, že „leží“ na účtech ve Švýcarsku. Kdyby tito lidé 

koupili fabriku, tak by jej zavřeli.  

MS: Není to tak omlouvání komunistů?  

KB: Není. Nemusí být vše revoluce, ale též evoluce. Nějaký vývoj zde nastal, ale kam pokračuje: 

k lepšímu, či horšímu? Každopádně jedna etapa toho vývoje se vyčerpala a uzavřela.  

MS: Přesto je to pro mnoho lidí u nás jako myšlenkový koncept stále přitažlivé.  

KB: Ano, ale nesmíme opomenout, že se komunismus vyčerpat i personálně. Jen si vezměte Milouše 

Jakeše jako posledního generálního tajemníka - a nemyslím jeho legendární projev na Červeném 

Hrádku - nikdo již nechtěl do té funkce jít…  

MS: Po něm přichází soudruh Karel Urbánek.  

KB: Z mého pohledu měli inteligentní lidi. Husák nebyl blbec. Štrougal nebyl blbec. To byli slušní 

právníci. Potvrdí to lidé, kteří s komunismem nechtějí ani koketovat. Gustav Husák byl velice vzdělaný 

člověk. Dal se do služeb ďáblu. Nebyli tam hlupáci, byť Jakeš byl figurou. Sami se zesměšnili v postavě 

Jakeše. Zbyla totální personální vyčerpanost.  

… Inteligence a ideologie …  

KB: Chytří lidé i u nich viděli, že je konec.  

MS: Myslíte si, že nesprávné hovořit o inteligentních lidech, když lidé věděli, čeho se komunistická 

strana sama dopustila?  

KB: Soudíte, že Hitler či Stalin neměli kolem sebe velice inteligentní lidi? Vezměte si Goebbelse. To 

byl velmi inteligentní člověk. Také Göring, byl velmi inteligentní stratég. Z mého pohledu to není 

otázka inteligence. Ta se může dát i do služeb ďábla. Spousty inteligentních lidí bylo zneužito a je 

zneužíváno jinou formou. Rozhodně to nemuseli být „dementi“ či lidé méně inteligentní, aby 

rozpoutali to „krvavé dílo“.    
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MS: Inteligentní člověk dokáže řešit logické úlohy, ovšem nemusí být moudrý. Moudrý je ten, který 

také rozpozná, co je dobré a zlé.  

KB: Ano, vezměme si příklad úžasné herečky Vlasty Chramostové na jedné straně, a na druhé Jiřiny 

Švorcové, Jiřiny Jiráskové. Byly to kamarádky „na život a na smrt“, ale paní Švorcová věřila, že 

ideologie komunismu je jediná správná. Na rozdíl od jiných, kteří minulému režimu také sloužili, ale 

velice snadno po roce 1989 přehodili výhybku, ona po roce 1989 tomu obětovala veškerou svou 

kariéru. Na prvního máje přednáší na Letné pro komunisty básně, nemá žádné výhody. Opravdu se 

drží své ideje. Jen si vezměte si Pavla Kohouta, padesátá léta …  

MS: Byla to jiná doba, bylo po válce, budovalo … 

… Myšlenky minulosti?…   

KB: Mládí je též nadšeno myšlenkou.  

MS: Je revoltující …  

KB: Bohužel některými to bylo zneužito, jelikož z toho měli prospěch a pobláznili mladé. Mladí lidé, 

kteří „budovali“, na to nevzpomínají ve zlém. Později pochopili, že podlehli bludu. V té chvíli - a to byli 

inteligentní lidé - jednoduše tomu uvěřili. Člověk může uvěřit jistému ideálu.  

MS: Ideál spravedlivé společnosti?  

KB: To přece není špatné. Nakonec se říká, že první komunisté byli křesťané. Byl tam společný 

majetek, sociální spravedlnost. Jen si vzpomeňme na husity na Táboře. Tam se též uplatňoval 

„komunistický“ přístup.  

MS: Každému podle jeho potřeb.  

KB: Toto nás učili ve škole, říkali, že lidé v komunistické společnosti nebudou potřebovat peníze. 

Každý dostane, co potřebuje. Pro dětské uši to bylo nádherné.  

MS: Nepovažujete onu ideologii za mrtvou?  

KB: Ne. Existuje klub komunistické mládeže. Jsou tam vysoce inteligentní, mladí vysokoškoláci. Mají 

sice rozpory s hlavním hnutím, ale hlásí se ke komunismu. Levicové hnutí ve světě - ať komunistické, 

či sociálnědemokratické - tady je a bude sílit, i u nás. Když si vezmete profily stran, tak levice 

procentuálně posiluje. Sociální demokraté též posilují. 

MS: Zkrátka se nenaplnil předpoklad, že komunisté časem vymřou.    

KB: To máte stejné, jako se nenaplnil předpoklad, že vymřou nacisté. I dnes se najdou Hitlerovi 

„vyznavači“.  

MS: A co popírači Holocaustu?  

KB: Lidé nevěří tragediím, které se odehrály před šedesáti lety, třebaže je nad slunce jasnější, že pro 

lidstvo byly zhoubné.  
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MS: Dobrá, člověk prosazující určitou myšlenku by se měl poučit z jejího předešlého dopadu. 

Zdůraznit, že to nebyla správná cesta, že se lidé mýlili a že prosazovat tento koncept je intelektuální 

sebevražda.  

KB: Ani tak to být nemusí. Lidé řeknou: „Ano, my odsuzujeme způsob prosazování idejí padesátých 

letech, ale myšlenka je stále dobrá“. Je otázkou, jak ji aktualizovat jinými metodami, než bylo praxí ve 

stalinském Rusku, v gottwaldovském Československu či v Maďarsku. Z mého pohledu lidé během 

bouří v komunistickém roce nechtěli systém zrušit, oni mu chtěli dát novou tvář. To byl ten 

„socialismus s lidskou tváří“.     

MS: Proto zde nastaly události roku 1968.  

KB: Mladí lidé šli za komunistou Dubčekem, jelikož chtěli proměnit metody prosazení myšlenky.  

MS: Význačnou osobností byl Ota Šik, propagátor spojení plánu a trhu.  

KB: Vidíte, nebyl hloupý, třebaže byl komunista.  

MS: Když přijel v roce 1989 ze Švýcarska, kam emigroval v roce 1969, publikoval knihu, v níž doznává 

své omyly, iluze …  

KB: To je právě znak inteligence. Lidé se mýlili v akcentech. Neustoupili doktríně, že myšlenky 

komunismu z Marxe a Engelse jsou pozitivní. Stejné je to s křesťanstvím. Myšlenka křesťanství je 

povznášející. Co církev s myšlenkou udělala ve středověku, co s tím dělá i dnes, že ji dehonestuje 

metodami, které používá a používala, neznamená, že křesťanská idea je špatná, že bychom měli 

evangelium odhodit.  

MS: Pokud vím, k otázce uspořádání společnosti, významu hospodářství byly napsány encykliky. Lev 

XIII. napsal Rerum Novarum. Po sto letech pak Jan Pavel II. Centesimus Annus. Shodou okolností ta 

posledně jmenovaná reflektovala význam trhu, nutnosti podnikatelského ducha. Lze s vámi souhlasit 

v tom ohledu, myšlenky existují. Na první pohled mohou být neutrální, ale závisí na člověku, co si 

z toho dokáže vybrat, kam chce napřít své síly. Cokoliv na tomto světě se dá zneužít.  

KB: V každé ideologii - ať to byla křesťanská, komunistická, či jakákoliv jiná - byly tábory, které se 

proti sobě postavily. Jeden tábor likvidoval druhý. Přitom oba tábory deklarovaly, že jdou za ideálem 

prvotní myšlenky. To znamená, že křesťanské upalovali křesťany. Komunisté popravovali komunisty. 

Nacisté popravovali nacisty. Zkrátka i v jádru jednoho společenství nastaly po určité době tvrdé 

rozpory.   

MS: Je to snaha o čistotu.  

KB: Problém byl, že lidé nedokázali sednout ke stolu a tříbit své názory. Původní myšlenka byla dána 

stranou a do popředí se dostaly mocenské ambice. Jedna skupina se profilovala proti druhé. Nešlo 

tam ani o křesťanství, ani o komunismus, ani o nacismus. Tam šlo o to, abych si já, který momentálně 

vládne, udržel moc, a aby ten, který má stejnou myšlenku, ale jiné metody, byl raději preventivně 

zlikvidován.  
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… Lidé a politika …  

MS: Normalizace. Gustav Husák považoval demokracii za žvanírnu. On, ačkoliv právník, vězeň 

v padesátých letech si snad ani neuvědomil, že dal režimu takovou podobu. Chtěl pomstít těm, kteří 

jej poslali sedět? 

KB: Gustav Husák v roce 1968 byl jiný než v roce 1975. Za těch 14 let došlo k velkému posunu. V roce 

1989 se mohla objevovat „stranická demence“, byl vidět postupný myšlenkový sesuv. Když si 

vezmete jeho ranější projevy, kde vystupoval bez papírů, mělo to hlavu a patu, a srovnáte-li to 

s projevy o deset let později, vidíte, že byl též obětí systému, byl na Hradě izolován. Máte to stejné 

jako u Václava Havla. Zpočátku hovořil za celý národ, ale poté jej nakonec „noví lidé“, kteří se s ním 

svezli, jej na Hradě izolovali a vytvořili z něj „kladeče věnců“. Ke konci svého období ztrácel 

přirozenou popularitu u lidí. Jak byl volen? Poprvé jej volil komunistický parlament, poté následovala 

druhá volba za půl roku a pak ostatní, kde již procházel s obtížemi.  

MS: Poslední volba byla doprovázena i skandály … 

KB: Zkrátka, člověk dokáže podat nižší či vyšší výkon.  

MS: Můžeme konstatovat, že ten, kdo se nachází ve velmi exponovaném postavení, může působit jako 

člověk, jenž ztratil kontakt s realitou.  

KB: Mohl jsem v novinách číst, jak jeden z našich poslanců Evropského parlamentu vystupoval proti 

Klausovi. Přímo tam píší, že Václava Klause všichni význační evropští politici ignorují. Je to 

pochopitelné, neboť se v různých otázkách izoloval. Týká se oblastí ekonomických, ekologických, 

potravinové soběstačnosti vůči Evropské unie. Kam jezdí na návštěvy, kde nás jako prezident 

reprezentuje? Ani Sarkozy, ani Německo jej nepozve. Jede převzít doktorát na americkou univerzitu a 

nepřijme jej Barack Obama. Jede tam jiný politik a ten je Obamou přijat. Zkrátka Klaus se také 

izoloval. V rámci Evropské unie s ním dnes také nikdo nepočítá, avšak neplatí to ze strany Ruska.  

MS: Václav Klaus si na toto „zadělal“ sám. V těchto příkladech nacházíme společného jmenovatele. 

Lidé, kteří jsou jistou dobu v úřadu, se obklopí lidmi „stejných“ názorů. Tito kolegové by jej však měli 

upozornit, aby se zamysleli nad svými aktivitami. Pokud se vrátíme v čase před rok 1989, můžeme se 

domnívat, že právě normalizace byla charakteristická právě „šedí“, že jistý pan Husák, jenž byl nejprve 

generálním tajemníkem a pak vystřídal prezidenta Svobodu, že druhé komunistické dvacetiletí bylo 

v jeho režii, postupem času ztrácel krok s realitou a na tento fakt občané dopláceli. V roce 1975 psal 

Václav Havel Dopis Gustavu Husákovi, v němž se lidským způsobem snažil pojmenovat deviace 

způsobené vládou komunistů. Byl to právě Gustav Husák, kdo se zasadil o podepsání Helsinských 

dohod o lidských právech. Ovšem i pro jejich nedodržování vznikla Charta 77 a důsledky mnozí z nás 

mohli rychle pocítit.    

… Kariérismus …  

MS: Rád bych se zastavil u minulého režimu. Myslíte si, že lidé, kteří byli jeho představiteli, byli 

kariéristy?   

KB: Nechci generalizovat. Určitě tam byli schopní lidé, ovšem bylo i hodně lidí, kteří kariéru dělali 

skutečně přes mrtvoly. Kariérismus v politice a nejen v ní existuje. Když někdo inklinuje k funkcím, 
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tomu vábení podléhá. „Leštění klik“ je předobrazem jak se domoci nějakého postavení. Toto platí do 

dnešních dnů. Ne každý, kdo měl stranickou legitimaci, dosáhl na funkci. Bylo mnoho straníků, kteří 

to nezneužívali, kteří pracovali v dělnických či rolnických profesích. Ve straně byli ne z kariérismu, ale 

z přesvědčení. Netoužili být mistrem továrny. Znám řadu lidí, kteří byli normální v profesi. Ve straně 

byla zastoupena i střední vrstva. Církev ve svých řadách nikdy neměla velké potentáty, bohaté lidi. 

Když jsem působil v Kutné Hoře, ale i jinde, setkal jsem se s prostými lidmi, kteří byli v naší církvi a 

zároveň měli legitimaci KSČ. O naší církvi se říkalo, máme ve svých řadách hodně členů komunisté 

strany - a to je „propojenost církve a politiky“. I pedagogové naší církve na fakultě byli ve straně. To 

se vše prozradilo až po roce 1989. Nezazlívám jim to. Podle mého pohledu to není nějaká schizoidní 

záležitost. Pokud člen církve měl stranickou legitimaci, nikde „nešplhal“, neudával své kolegy, nedělal 

komunismus v církvi, neměl jsem nic proti tomu … Nikdy jsem nebyl sudič svých bližních, nemám na 

to právo, každopádně jsem posužoval podle toho, jak se choval v praxi. Nešlo o legitimaci, ale zda se 

choval slušně. Mnohdy člověk s legitimací pomáhal těm, kteří ji neměli. Takových lidí bylo mnoho, a 

nejen v církvi. Říkalo se to i o paní Jiřině Švorcové, že pomáhala druhým. Potvrzovali to i ti, kteří 

komunisty nikdy nebyli. Pokud nemohla pomoci - říká i Vlasta Chramostová - tak alespoň neublížila. 

Ona kolegy neudávala, nelikvidovala. Nutno říci, že jsem v té době nežil, ale slyším výpovědi lidí, kteří 

paní Jiřinu Švorcovou chválí. Byli i slušní komunisté. Nyní by mě senátor Štětina kamenoval, že slušní 

komunisté neexistovali. Podle mého ano. Máte to stejné, jako existují slušní kapitalisté a neslušní 

kapitalisté, slušní křesťané a gauneři. Člověk je buď slušný, nebo ne. Je jedno, co má v kapse. Tak to 

jednoduše je. Myslím si, že v té době kariérismus byl stejný, jako je dnes. Bohužel máme povahu, o 

níž hovořil Havel …  

… Nedobré směry …  

MS: Někdy se hovoří o nemilém jevu, a to o „čecháčkovství“.            

KB: Rozumíme, co tím myslel. Byla to kritika naší povahy. Neustále máme komplexy, že jsme malí, že 

naším jazykem hovoří pouze 10 milionů. Tento pocit malosti jsem v cizině zažil.  

MS: Václav Havel si toto slovo vypůjčil od literárního kritika Václava Černého.  

KB: Nu, ale není to příjemného.  

MS: Čecháček se snaží přežít za každou cenu. Předobrazem Čecháčka je postava, kterou do svých děl 

vložil Svatopluk Čech. Jedná se o pana Broučka. Ten se opije, a ve snu se ztratí, díky alkoholu. Naše 

čecháčkovství končí hořekováním nad poměry, ale abychom to dotáhli do konce, to ne. Pokud budeme 

uvažovat o současnosti, nabízí se kritika Jana Kaplického, ten to řekl pádně: „Češi nad sebou nemají 

pouze pivní pěnu, ale rovnou dva půllitry, které jim brání v rozhledu.“ Myslím si, že netřeba 

komentovat. Přejdeme-li do minulosti, za normalizace se mnozí z nás raději skrčili. Máme-li zahrádku, 

pečujeme o ni, politiku necháme jiným. Tak však mnozí uvažují do dnešních dnů.  

KB: Máte v tomto hledu naprostou pravdu. Žijeme v šedém zástupu lidí. Kdo příliš vyčnívá, je poražen 

- ať vyčnívá pozitivně, či negativně. Zde se ztrácí motivace pro lidi, kteří by chtěli dnes vyniknout, 

zpravidla na to doplatili. Ostatní se ptali: „Proč to dělá? Asi chce mé místo. Asi chce být víc než já.“ A 

neprodleně člověka likvidují.    

MS: Ano, je to nebezpečné. Na Západě jsou takovým lidem otevírány dveře, neboť mohou pomoci 

pokroku. Ptejme se, proč komunistická strana rušila rozhlas Rádio Svobodná Evropa? Proč likvidovala 
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zásilky exilových časopisů? Proto, že se komunisté báli, aby se k lidem nedostala pravda. Pravda byla 

ve hře, o tu šlo. Pokud je tato hodnota popírána, pak i proto, že člověk si chce za každou cenu udržet 

své postavení.  

KB: Každopádně, pokud někdo popírá cizí aktivity, cítí se sám velice sláb. Velice jsem uvítal, když 

někdo přišel s něčím, na co jsem sám nepřišel. Jestliže se mi ledacos vytýkalo, pak toto určitě ne. Je 

mi to připomínáno neustále, že jsem lidem dával šanci, mladým lidem s nápady a nijak jsem je 

nekádroval. To znamená, že tento člověk byl církvi i mně obrovsky přínosný, pokud mu dáte volnost k 

tvořivé práci. Jinak je to stereotyp, zatuchlost, nuda, není žádný vývoj. Kdybychom celospolečensky 

dokázali, že se nebudeme brát zřetel na původ, odkud pochází, proč to dělá, ale že jej budeme brát 

proto, že nám přináší pozitivní impulsy, a tím šanci na vzestup. Schválně udělám krok do nedávné 

doby – a to k panu Kaplickému. Pochází z demokratické éry, přišel s revolučním pojetím architektury, 

které nás šokovalo. A jako vždy, vytvořily se dva bloky, pro knihovnu a proti ní. V některých případech 

se setkal s hysterickými reakcemi, které nepochybně přispěly k jeho smrti.  

… Emigrační vlny …  

MS: Československý stát zažil dvě emigrační vlny. V obou případech schopní lidé opustili republiku. 

Jejich tvůrčí potenciál se tak vyvíjel mimo vlast. Lidé odešli přes „ostnatý drát“ a schází nám.  

KB: Odešly české a slovenské mozky, které se zvýraznily. Nebyl to jen Jan Kaplický. Byli to mnozí lidé 

z technických oborů. Odešli lidé z uměleckých oborů, mnozí se prosadili, byli jsme na ně pyšní.  

MS: Forman, Kundera …  

KB: … a další desítky a stovky lidí umělců, spisovatelů, vědců humanitních a exaktních oborů. Svůj 

mozkový potenciál dali k dispozici světu, ale v jiné zemi.  

MS: Proč odešli? Protože že se vzepřeli šedi, která zde dusila, a dogmatu, že někdo má „patent“ na 

pravdu, přičemž hledání pravdy je proces.  

KB: Rád bych uvedl ještě jednu skutečnost. Jaký je rozdíl, když lidé odcházeli v dobách 

komunistického temna a když nám nyní chtějí odejít lékaři. Tážu se po motivaci. Tou v minulé době 

byl fakt, že nemohli rozvíjet svůj obor. Museli odejít, protože chtěli být tím, čím chtěli. Například 

neznám lékaře, který nemá slušné auto, nemá slušné bydlení. Že zde nemají stejné platy jako 

v Německu, tedy odchází z ekonomických důvodů. Problém osobního intelektuálního rozvoje už 

neexistuje, lékaři zde mohou vědecky pracovat. Podle mne je jejich motivace „nízká“, nemohu ji 

uznat. Lékaři nechají pacienty a odejdou za lepším bydlem. Rozumím, že ekonomická stránka věci je 

důležitá, ale není nejpodstatnější.  

MS: Byl to Pavel Tigrid, jenž řekl, že půjde za lepším. Nikdy to neskrýval. Lze říci, že národ zkrátka 

ztratil. Revoluce, která zde proběhla, byla pomyslným začátkem řetězové reakce. Bez ní by nebyla ani 

transformace, tedy transformace socialistického plánování na tržní systém.  

… Minulost v církvi …  

MS: Ještě bych se vrátil. Řekl jste, že součástí církve byli lidé, kteří měli napojení na komunistickou 

stranu. Jak jste reagovali na zjištění, že někteří lidé byli nejen členy, ale i spolupracovníky StB? 

Cibulkovy seznamy mnohé prozradily.  
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KB: V nich jsem též. Je otázkou, jak se tam člověk dostane, nestydím se za to. Určitě jsem se kvůli 

tomu s nikým nesoudil. Vím, že X lidí, kteří tam jsou, nespolupracovali. Bylo řečeno, že kdo tam není, 

neměl žádnou cenu. I takto se to ironizuje. Státní bezpečnost byla členěná ve své struktuře 

speciálními odbory, bylo tam i oddělení církví. To znamená, že jste vyjel do ciziny a státní bezpečnost 

musela komunikovat. Když jste se vrátil, byl jste na pohovoru. Nikdy jsem nepodepsal vázací akt. 

Krom toho, BIS mi zjistila, že můj spis byl skartován. Není vůbec k dispozici. Jsem z toho nešťastný, byl 

bych rád, kdyby k dispozici byl. Nemohl obsahovat nic, co bych udělal záměrně. Znám několik husitů - 

nehovořím o jiných církvích - kteří tam byli zapsáni, ale nespolupracovali. Jde o to, co do spisů napsal 

ten dotyčný nadřízený. Fakt je, že jsem byl dvakrát zvolen biskupem a přitom jsem byl prověřován 

církví a zvlášť některými lidmi, kteří byli velmi agresivní vůči spolupráci s bývalou státní bezpečností. 

Nikdo si nedovolil se proti mně postavit a šlo se do různých archivů. Jeden můj kolega musel 

z kandidatury odstoupit, neboť se objevily jisté nejasnosti. Na druhou stranu jsme jako husité byli tak 

malou církví, že jsme o sobě věděli. I kdyby zde nedošlo k nějakému takzvanému převratu, věděli 

jsme, kdo se chová křivě. Věděli jsme, na koho si pozor máme dát a komu věřit můžeme. Vámi 

zmíněné Cibulkovy seznamy neberu jako relevantní. Zatím všichni, kdo se soudili, spory vyhráli. 

Podstatné je to, že lidé vás znali, zejména když jste byl farářem v městě, jako je Kutná Hora, a proto 

vás lidé po roce 1989 snadno odhalili. Jestliže jste byl v malé církvi a byl jste „na druhé straně“, 

vyřešilo se to velice rychle. Mnozí lidé z církve museli odejít. Nevím, jak to bylo u katolíků, ale u nás 

určitě.  

MS: Jinými slovy se v církvi uplatnil princip: „Padni komu padni“.  

KB: Zdá se mi trochu nespravedlivé, že patriarcha Novák byl donucen k rezignaci pouze proto, že 

dostal řád republiky, řád práce. Nakonec toto vyznamenání má i profesor Milan Salajka. Když mladí, 

kteří Nováka neznali, proti němu vystupovali, byl jsem jeho zastáncem, jelikož jsem se s ním znal 

osobně. Vím, že patriarcha Novák znal Husáka, velice dobře spolu komunikovali. On znal 

komunistické papaláše. Vždy tam šel za prospěchem církve a mnoho věcí vybojoval. Výraznost 

osobnosti patriarchy byla natolik široká, že měl úctu i komunistů. Jeho slovo, jeho obětavost vůči 

církvi byla obrovská.  

MS: Když se na nechtěná společenství podíváme z jiné strany, reprezentanti mnohých z nich se s 

představiteli režimu nestýkali. Příkladem je Charta 77. Uvádím to proto, že tak jako církev nebyla 

chtěnou.  

KB: Lidé, kteří podepsali Chartu, se stýkat nemohli. Oni byli mimo. Buď byli ve vězení, nebo v kotelně. 

Nikdo o ně nestál. Když byl však někdo patriarchou církve, tak se musel chtě nechtě na Hrad dostavit. 

Zkrátka když je člověk biskupem, patriarchou, tak se na jistá setkání musí dostavit. Tam docházel i 

kardinál Tomášek. Mohu říci: „On reprezentuje církev a na fotografii je vedle Husáka, a proto to byl 

kolaborant“? Ne. Znovu opakuji. Jelikož jsem znal patriarchu Nováka dobře, tak mohu říci, že svou 

osobností, která byla v úctě i u primitivních papalášů, církvi velmi pomohl. To znamená, že je velice 

nespravedlivé jej odepisovat jako personu, která v určité době selhala. Mohl bych jmenovat biskupy, 

kteří duchovní udávali. Dnes již jsou po smrti, jmenovat je nebudu, ale známe je. Soudím, že 

pamětníci mého věku je znají do dnešních dnů. Byli to totální udavači a díky jednomu udavači – 

biskupu jsem se dostal do konfliktu se státní bezpečností i já. Bylo to díky dopisu, který jsem mu 

odevzdal. On jej dal Státní bezpečnosti a já jsem z toho měl výslechy a podobné. Zkrátka jsou to věci, 

na které jsem při volbě biskupa musel odpovídat. Církvi jsem to sdělil. Bylo potvrzeno, že je to 
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pravdivá informace. To proto, že dotyční lidé se přihlásili, že dopis opravdu existoval. Tím to bylo 

v pořádku. Myslím si, že byli lidé, kteří jsou i dnes v církvi nespravedlivě odsuzováni, i když jsou již po 

smrti a nemohou se bránit. Pak jsou v církvi lidé, kteří by tam neměli být vůbec.  

… Odkrytí minulosti …  

MS: Domníváte se, že by bylo správné, kdyby církev „pojmenovala“, odkryla dokumentaci o spolupráci 

s minulým režimem?  

KB: Určitě. Mohlo by to být stejné, jak jsem se odkryl já. Bylo mně to jedno, jelikož jsem měl čisté 

svědomí, a odpovídal jsem na všechny otázky, které se týkají mého prvního rozvodu, otázky týkající 

se spolupráce se Státní bezpečností … I do médií jsem to řekl. Od té chvíle jsem měl pokoj. Myslím si, 

že stejně tak měli otevřeně vystoupit i lidé, kteří do dnešních dnů nic nevysvětlili. V církvi zastávají 

funkce a více méně nejsou schopni sebereflexe. Nikdo by jim hlavu neutrhnul. Čekalo se, že v určité 

chvíli tito lidé vystoupí. V současnosti se jich už na tyto skutečnosti nikdo neptá.  

MS: Říkáte, že u nás vládne lhostejnost. 

KB: Ano, indolence, vůči tomu, co bylo. Opakuji, mohl bych jmenovat lidi, kteří jsou stále ve funkcích. 

Měl-li bych být duchovním v diecézi, zeptal bych se biskupa, jak postupovat. Přece lze nahlédnout do 

archivů. Měl jsem s těmito lidmi osobní zkušenost, a proto jsem byl dvakrát zvolen biskupem. Myslím 

si, že tito lidé jsou vydíratelní, že se s tím někdo „vytasí“. Je lepší to předem sdělit, říci to nahlas. Je 

otázkou, lpí-li na úřadu, či ne. Přece si mohou říci: když mi nevěříte, tak raději odejdu. 

MS: Není to projev náhodou projev strachu?  

KB: Ano. Je mi těchto lidí líto. Žijí v permanentním strachu, že někdo někdy něco na ně vytáhne, až 

znovu budou kandidovat na funkci. Jedinou terapií je „přiznat barvu“ před kolektivem. Nechat na 

lidech, aby projevili, zda mají ve mně důvěru, abych zůstal, nebo zda mám raději odejít. Když řeknou, 

abych odešel, odejdu.  

MS: Členové církve by neměli mít strach.   

KB: Jsme lidé jako všude jinde. Hovoříte o strachu lidí, kteří se bojí mluvit? Jde o lidi, kteří mají máslo 

na hlavě, strach, že se „to“ vyvalí. Řekl bych, že dnes jsou otupělí. Jsem přesvědčen, že lidé před 

dvaceti lety strach neměli a vystupovali nespravedlivě vůči patriarchovi Miroslavu Novákovi, nebo 

některým našim učitelům z fakulty. Zejména mladí studenti, kteří je neznali, jen o nich slyšeli a začali 

revoltovat. Tenkrát byla doba, že se mluvilo jen naplno a všude možně se to zveřejňovalo. Dnes je to 

jinak, je to utlumené. Myslím si, že nejde o strach, je to spíše lhostejnost.  

MS: Zkrátka to není téma dne.  

KB: V současnosti si lidé všimnou spíše toho, když se krade, zpronevěřují miliony. To vás vláčí všude 

možně. Zdali jste byl agentem Státní bezpečnosti, tak to je pasé, třebaže každou chvíli něco na 

někoho vyplave. Někdo se stane známým, vytáhne se to na něj, ale nikdo si toho nevšímá. Již to 

nezpůsobí žádnou revoluci. Je na protagonistech, zda se budou soudit. Příslušnost k agenturní síti 

Státní bezpečnosti již není „téma dne“. Až na pár výjimek typu senátora Jaromíra Štětiny či některých 

novinářů. Již to nikoho nezajímá - a to i v církvi, byť se hovoří o „tlusté čáře“.  
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… Tlustá čára …  

MS: Tlustá čára je otázkou pro každého člověka.  

KB: Řeknu, co bylo, bylo …  

MS: Toto ale nemůže udělat historik. Ten to musí popsat.  

KB: Může se to udělat tak: „Dobrá, jednou jsi veden v seznamech, nebudeš biskupem. A je to. Můžeš 

být farářem, nikdo tě jako kněze nevyhazuje, ale nebudeš ve funkci. To je „tlustá čára“. Když chceš 

kandidovat na funkci, předložíš lustrační osvědčení. Buď je máš čisté, nebo ne. Když je čisté nemáš, 

tak nebudeš kandidovat. Nebudeš kaceřován, ale nebudeš ani biskupem. Sice se o této podmínce 

mluvilo, ale dodnes se to nevyžaduje a vyžadovat nebude.  

MS: I to je možná jeden z důvodů, proč církev jako taková nemá dostatek lidí, kteří by sloužili lidem a 

spravovali církevní majetky.  

KB: To znamená najít lidi ochotné odložit svůj klid a sloužit. Přijde-li mladá generace, tak se do toho 

dají.  

MS: Neboli poslední soud je boží otázkou ...    

KB: Žádného člověka bych nesoudil, nikdy nevím, jakou formou vydírání, denunciací, výhrůžek, 

přitlačení ke zdi, jej dostali. V jeho kůži jsem nebyl. Nemohu říci, zdali bych tomu všemu sám 

nepodlehl, kdyby mi vyhrožovali, že mi zničí dítě. Na mne nikdo netlačil. Mohu říci, že když jsem byl 

vyslýchán státní bezpečností, nenabízeli mi žádnou spolupráci, a ničím mi nevyhrožovali. Musím říci, 

že se ke mně chovali slušně. Vím, žil jsem v docela jiné době. Toto se odehrálo v roce 1982. Jiná byla 

padesátá léta, kdy vás mohli zlikvidovat i fyzicky. Chápu, že někdo zkrátka nevydržel. Hlavně by mně 

zajímal jeho kritik, jestli by vydržel tlak, kdyby se dostal do stejné situace.     

MS: Ostatně kritici píší své poznámky a statě vždy ex post, a ne ex ante.  

KB: Po bitvě je každý generálem. Snažil jsem si říci, že takového člověka zná jeho nejbližší okolí, tedy 

rodina, spolupracovníci. Pokud někomu ublížil, je vhodné to řešit. A to musí řešit člověk sám. Omluví 

se, z funkcí odejde do ústraní. Když nemůže nic jiného napravit, tak alespoň najde formu omluvy. 

Jestliže má čisté svědomí, ať se soudí se státem a dostane rozsudek, že tam je uveden neoprávněně.  

MS: Ostatně soudit se v České republice je dobrodružné. Znám příběh člověka, je známý díky televizi, 

který podstoupil martýrium. Jeho jméno je Ladislav Langr.  

KB: Byla to Jiřina Bohdalová, Soňa Červená. Osobně bych se na to vykašlal. Můžeme to vidět i tak, že 

si chce udělat inventuru, než odejde. Bohdalová s tím též prošla a mnoho dalších herců. Vyšlo to i 

v novinách, a proto byly jednotlivé kauzy známé. Existovalo pochopitelně mnoho dalších mediálně ne 

tak známých kauz, v nichž se soudili obyčejní lidé.  

… Předání moci … 

MS: Proč se tážu? Sám jste zmínil, že převrat listopadu 1989 bylo předání moci.  

KB: U stolu si podali ruce Havel s Adamcem, a to za podpory jiných lidí.  



 
 

101 
 

MS: Mnozí z nás v převratu viděli práci tajných služeb.  

KB: Co se týče státní bezpečnosti je to až paranoidní.  

MS: Zkrátka to nebylo náhodou, že se lidé vzbouřili, vyšli do ulic a právě dění ve spontánně vzniklém 

veřejném prostoru dalo obrovský, nepřekonatelný impuls k tomu, aby komunisté odešli.  

KB: Řeknu asi toto a soudím, že nejsem daleko od pravdy. Potvrdili to lidé, kteří se v tom vyznají. 

Kdyby komunistická moc chtěla, rozprášila by i studenty sedmnáctého listopadu. Bylo by to možné, 

kdyby opravdu nasadila veškerou moc a sílu, tak je krvavě potlačí, jako státní moc potlačila a 

potlačuje všechny demonstrace v jiných nedemokratických zemích, dnes například v Číně. Klidně by 

postříleli studenty, jako to udělali v Pekingu na náměstí Nebeského klidu. Tam se s nimi nemazali. 

Pořád zde byla síla, která je toho schopna. Nedošlo by k tomu, kdyby čínská armáda a policie řekla 

jasné NE. My již jdeme se studenty. To se však nestalo.  

MS: Čína však byla v jiné situaci, než tomu je dnes.  

KB: Ano, byla v jiné situaci. Dnes již to není jen komunistická Čína, ale je zároveň i tvrdě kapitalistická 

země. Pokud bychom se vrátili v čase, tak v naší komunistické straně již nebyla síla ani chuť nějakým 

způsobem dále bojovat. Kdyby byla, tak to skončilo jako v roce 1969, při ročním výročí invaze 

spřátelených armád. Ještě v lednu v roce 1969 byly demonstrace k Palachovi, ale ty skončily velice 

tvrdě a za osm měsíců přišel další úder. Opakuji, kdyby zde existovala síla ochotná jít proti „dětem“ 

na ulicích, tak zvítězila. Díky Bohu to nebylo a události nabraly známý směr. „Náš“ systém byl 

unavený, ve smrtelné křeči. Dříve či později, i kdyby nebylo sedmnáctého listopadu, zhroutil by se 

stejně.  

MS: Havel a lidé kolem něj předpokládali, že budou demonstrace na Den lidských práv.  

KB: Připadl na desátého prosince. Naše události propukly dříve. Napomohlo tomu i dění v Německu, 

zkrátka revoluční vlna šla Evropou.    

… Osobnosti …            

MS: Pokročme dále, jaký vliv připisujete osobnostem, jako byl Václav Havel? Mnozí lidé soudili, že by 

měl usednout na vysoký politický post.  

KB: Ano, Havla vynesli na tuto pozici občané. Byl ze skupiny disidentů nejznámější. Sám říkal, že tam 

bude pouze na půl roku, jelikož nechtěl kandidovat v červnu ve svobodných volbách. Víceméně byl 

přemluven, aby kandidoval, neboť jiný vhodný kandidát, jenž by jej mohl vystřídat, se nenašel. 

Musíme si říci jednu věc, že funkce československého prezidenta byla v pravomocech hodně 

okleštěná.  

MS: Ano, někteří jej charakterizují jako kladeče věnců.  

KB: Oni se na něm shodli jako na určité bezproblémové osobnosti, jako u nás máme stranu TOP 09 a 

jejich tváří je kníže Karel Schwarzenberg. Zkrátka osobnost přitahuje hlasy. Vědělo se, že Havel půjde 

na Hrad a rozhodovat bude někdo jiný. Bude zde vláda, která byla složena z komunistů, a ti budou 

mít výkonnou moc.  

MS: Havel byl symbolem …  



 
 

102 
 

KB: Ano, vzhledem ke světu, ten jej respektoval. Tehdejší Československo se zvedlo. Byl pozván do 

Ameriky. Když promluvil v Senátu, lidé mu tleskali. Zkrátka nikdo jiný tam jet nemohl.  

MS: Jak si vysvětlujete skutečnost, že Václav Havel byl zvolen jednomyslně? 

KB: To bylo přece ve starém komunistickém parlamentu. Poslanci byli zvyklí hlasovat jednomyslně. 

Jestliže dostali zadání, konali v jeho duchu. Je zvláštní, že jej v lednu „nechali“ zavřít a pak ti samí jej 

zvolí, i když před tím běžně volili své papaláše. Exemplární případ stranické poslušnosti. Něco se 

dohodlo, poslanci dostali příkaz a jednomyslně hlasovali. Bylo by zvláštní, kdyby se jeden hlas zvedl 

proti, tím protestem by se „sólista“ zapsal do historie. Nestalo se však nic takového.  

MS: Asi víme, že i někteří soudruzi, kteří byli vlastníky komunistických průkazů, tomu „nevěřili“.        

KB: Neřekl bych. V lidech panovala stádnost. Parlament dozníval s režimem. Lidé kalkulovali, aby 

neměli problémy, v počátcích revoluce váhali, vědělo se už, že události nabírají jasný směr. 

V Německu, Maďarsku je to potvrzeno. Ceausescue v Rumunsku byl po smrti. Tábor socialismu se 

rozbil. Pochopitelně chtěli, aby v klidu „doběhl“ jejich mandát a poté by šli někam pracovat, aby 

nebyli vidět. Bylo by vynikající, kdyby jeden zvedl ruku a řekl: „Já s Havlem nesouhlasím“, společnost 

by mu asi nezatleskala.  

MS: Je zvláštní, že druhou význačnou osobností, která byla vynesena do popředí v těch dnech, byl pan 

Alexandr Dubček. Široké veřejnosti byl více známý než Havel.  

KB: Pochopitelně, neboť byl v šedesátých letech politicky činný.  

MS: Myslíte si, že zde „zapracovala“ média? 

KB: Havel Dubčeka akceptoval. Síla lidí kolem Havla a snaha, aby Havel usedl Hradě, byla tak velká, že 

Dubček neměl šanci. Na druhou stranu pan Dubček se stal předsedou Federálního shromáždění. To 

znamená, že dostal velice významnou ústavní funkci. Když to dnes čtete z pohledu historie, tak jej lidé 

vnímají velmi problémově. Vytahují Františka Kriegla. Dubčeka vidí jako dalšího Beneše, který zradil. 

Dubček to neměl jednoduché, jako to neměl jednoduché Beneš. „Primitivové“ v něm vidí slabocha. 

Kriegl, který řekl: „Nepodepíšu!“ Tehdy to byla obrovská odvaha. Dubček nechtěl další krveprolití, 

věděl, že Rusové jsou všeho schopní. Věděl, co se stane, i že sám půjde od válu, přesto dělal 

velvyslance v Turecku. Nakonec se jej zbavili. Kapituloval v době, kdy to již nemělo velký význam.  

… Husité a postoj k transformaci …  

MS: Opouštíme otázku obecných témat a vracíme se k církvi, položil bych tedy prostou otázku. Měla 

Církev Československá husitská silné stanovisko k proměnám společnosti a hospodářství, které byly 

odstartovány listopadem 1989?  

KB: Prohlášení byla, spíše to ale šlo dovnitř církve. Osobně mi chybí materiál sociálně – etické církevní 

orientace. Byl to sice materiál, který dříve zpracovala profesorka Ebertová s kolektivem. Je zřejmé, že 

tam jsou některé tendenční věci, aby mohly projít ministerským řízením. Z mého pohledu předstihla 

dobu v ekologických otázkách. Je vidět, že se církev vyjadřovala i k tématům ekonomickým, právním, 

humanitním, otázkám menšin, ekologie. Toto by nás mělo zajímat. Dokument podobného typu a 

rozsahu nyní nemáme. Lidé tato témata diskutují. Vyjde stanovisko k homosexuálům, vyjde 

stanovisko k jiným tématům, ale pouze jsou torzy. Aby to vyšlo jako ucelený materiál, který 
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předložíme společnosti k diskusi, takového bohužel nic nemáme, protože nemáme odborníky. 

Sociálně etickou komisi máme, ale ven se nic nedává. Nevidím nové materiály, které by reagovaly na 

dobu či životní prostředí. Z mého pohledu je zde témat dostatek. Vezměte si romskou otázku, 

příchod imigrantů … K tomuto všemu by měla mít církev zaujmout své stanovisko, ale nemá jej, tedy 

ani patriarcha se nemá oč opřít, když k němu někdo přijde o radu. Vždy jsem říkal: „Podívejte se, toto 

je názor církve a toto je můj názor.“ Vždy jsem uváděl, že se to musí oddělit. Ne vždy plně souhlasíte 

s doktrínou. Respektujete ji, ale máte dílčí osobní názor. Toto nejvíce novináře zajímalo.  

MS: Heslem revoluce: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“  

KB: Tomuto heslu se nyní každý směje, třebaže to bylo krásné heslo.  

MS: Lze ale říci, že bez vypjatých spojení by ona revoluce neměla patřičný étos i patos. Mnozí z nás 

Havlovu větu považují za kýč … Byl to Václav Bělohradský, který ji označil za „morální“ kýč. 

KB: Nemyslím si, že je to kýč. Dnes je to bráno ironicky, když dnes vidíte, kde pravda vítězí. Spíše 

vítězí polopravda, nebo lež, nenávist než láska. Jen si vezměte politiku, tam příliš laskavosti a 

vzájemného respektu není. Myslím si, že tenkrát jsme prožili období, kdy tomu lidé věřili. Jen si 

vzpomeňte, jak lidé prožívali píseň Motlitba pro Martu, kterou zpívala Marta Kubišová. Když se volalo 

ke svatému Václavovi, tak to rovněž přítomní lidé prožívali. Dnes je to již 20 let. Lidé se posunuli 

někam jinam. To, k čemu se upínali lidé, je nyní hodně poškozeno praxí, a proto je toto spojení 

ironizováno, kdykoli je někde pronesete. Jako husité máme k devadesátému výročí církve motto: 

„Vyzbrojeni vírou, nadějí a láskou.“ K těmto slovům si lidé dávají otazník. Že by v církvi byla velká 

láska? V církvi působí spíš než beznaděj. Na druhou stranu je to heslo, které bylo vytaženo z Písma. Je 

to heslo důležité a kéž bychom byli vyzbrojeni těmito hodnotami. V praxi je to jinak. Je to stejné 

s tímto revolučním heslem 1989. Na současné prezidentské standartě je část hesla. Zde se to doplnilo 

o lásku. To znamená, že musí vítězit nad lží a nenávistí … Měla by vítězit. Za těch 20 let příliš nevítězí.  

... Proměny a média ...  

MS: Podstatnou roli hrají média. Ta z naší zkušenosti přitahuje především negativní vidění světa, 

kdežto církev se snaží na tomto světě obhájit to pozitivní.  

KB: Investigativní novináře nepřitahuje nic pozitivního. Ti hledají špatné, aby na tom mohli vytlouci 

informační „kapitál“. To je logické. 

MS: Podle vás je dobré, když člověk má toto heslo před sebou, třebaže se obtížně naplňuje.  

KB: Osobně proti němu nic nemám. Obsahově tam bylo vyjádřeno to, co je nutné se společností 

udělat. Realita, vnímání hesla je temnější s odstupem času. Jen si vezměte jiné heslo: „Volnost, 

rovnost, bratrství …“ a jak to dopadlo. Je to hezké heslo, ale je otázkou, čím se naplní …  

MS: Můžeme v tom vidět Havlův idealismus a Klaus se v Havlově heslu neshlédl, jelikož byl pragmatik. 

Lidé z Klausova okruhu se tomu vysmívají. Jistě známe ono pejorativní označení „pravdoláskař“ či 

„pravdoláskaři“.  
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… Integrace na Západ …  

MS: Po roce 1989 byly zaznamenány integrační tendence do západních struktur. Jak je zaznamenala 

církev?  

KB: Je to hloupost, jelikož v Evropě jsme vždy byli. V Evropě jsme odjakživa. To je případ těch hesel, 

kdy souhlasím s Klausem, třebaže mnohdy jeho teze nepřijímám. Jsou to zvláštní myšlenky, které jsou 

scestné. Jsem přesvědčen, že jsme v Evropě zakotveni byli vždy. Dokonce jsme v centru Evropy a 

nemáme se kam vracet. Je nutné, abychom obnovovali koexistenci s ostatními evropskými národy. 

Ne tak, že by nás někdo nějakým způsobem řídil, omezoval, limitoval, jak se to někdy z Bruselu 

propaguje. Například, aby nám někdo říkal, jak se budou jmenovat tradiční české potraviny.  

MS: Ano, ale musíme mít silnou pozici.  

KB: Z mého pohledu jsou věci daleko důležitější, které bychom měli řešit a ne jak se budou jmenovat 

třeba české syrečky. Myslím si, že koexistence národů je důležitá, jelikož v jednotě je síla. Na druhou 

stranu by měla být zachována jednota v různosti. Otázkou je, jak si ji jako malá země dokážeme 

prosadit v Evropském parlamentu. Je otázkou, zdali tam máme takové osobnosti, které nebudou jako 

outsidery, které naši zemi budou důstojně hájit a budou partnery velkých – Německa – Francie.  

MS: Pozor, nejsme malou zemí.  

KB: V rámci Evropské unie jsme bráni jako marginální země. Jen si vezměte nedorozumění s těmi vízy. 

To, kdyby se stalo ve Francii, tak Evropská unie dávno proti Kanadě zasáhne. Evropské unie nás 

morálně podpoří, a nic s tím neudělají. Je rozdíl, jak se přistupuje k Německu, jak se přistupuje 

k Francii, jak se přistupuje k České republice.  

MS: Záleží však, jak jasně dokážeme formulovat své zájmy …  

KB: … prostřednictvím našich „reperezentantů“. Úspěšnost závisí na tom, jak jsou kvalitní. Jestliže 

v Evropském parlamentu zapůsobí některý poslanec a jeho osobnost se stane středem zájmu, bude 

jedno, zda je z Paříže, či z České republiky. Pochopitelně neznám všechny poslance a nevím, jak 

v parlamentu vystupují. Měl jsem povědomí o Janě Bobošíkové, Janu Zahradilovi, doktoru Zvěřinovi. 

Zdá se mi, že za naši zemi bojují, avšak nemají velkou šanci prosadit konkrétní zájmy České republiky 

tak, aby byly kodifikovány do evropské legislativy. Klaus to zcela jasně říká. Nechceme být pouze 

otrokem, služkou Evropské unie. Jsme suverénním státem. Lisabonská smlouva oklešťovala naše 

postavení v unii a Klaus se proti tomu postavil, vymínil si dodatky, třebaže za to byl kritizován.  

V tomto směru s Václavem Klausem souhlasím.   

MS: To, o čem hovoříte, se týká 21. století. Pokud se podíváme do počátků devadesátých let, tam již 

byl deklarován cíl připojení se k demokratickým státům. Před rokem 1989 se politika řídila postoji 

z Moskvy.  

KB: Nyní se řídí Bruselem.  

MS: Snahy „návratu“ považujete za falešné. Vždy jsme byli … 

KB: … součástí Evropy, ale bohužel se Evropa postavila nejen proti nám jako Československu, ale i 

proti dalším menším zemím. Zkrátka Evropa zrazovala. Měla by se změnit skutečnost, že pokud je 
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někdo někým či něčím ohrožen, aby Evropská unie byla sjednocena ku pomoci svému členu. Tím 

bychom získali sílu proti jiným seskupením, jako jsou americká či čínská. Pokud budeme rozdrobeni, 

atomizováni, nezastaneme se navzájem, naše váha bude ve světě klesat.  

MS: Ano. Říše v počátku dvacátého století zanikly, a Evropa se rozdrobila na mnoho států. Přišel 

nacionalismus a jeho výronem byla světová válka. Poválečná spolupráce pak pomohla k jeho 

eliminaci.  

… Role církví a jejich proměna …  

MS: Nyní bych otevřel otázku církví - a to konkrétně Církve československé husitské. Byla připravena, a 

jestli ano, jak? 

KB: Soudím, že církve u nás, tedy jak husitská, tak katolická byly v šoku z toho, co se dělo. Dlouho se 

nemohly adaptovat na nové podmínky. Myslím si, že církve „prošvihly“ určité možnosti více se 

angažovat, aby do povědomí českého národa, který je ateistický, pronikly. Říkal jsem to již tenkrát, 

když jsme se sešli v Nymburku na vikariátu v listopadu 1989 a slyšeli jsme, co se v Praze děje, že tento 

vývoj církvím ublíží. Kolegové říkali, že budou mít plné kostely. Já jsem byl skeptický: „Nebudeme mít 

plné kostely, nýbrž věřící nám ubudou.“ V době komunismu lidé navštěvovali společenství i z důvodu 

revolty. Tiše tak tím protestovali. Později za normalizace již je nikdo nehonil, nikdo je nekaceřoval, ale 

oni šli. V Kutné Hoře to bylo vidět. Podívejte, se komunisté, my jdeme do kostela. Toto pominulo. I 

proto, že již to nebyla forma protestu. My jsme měli nastartovat větší možnosti kooperace se 

společností, ale dlouhou dobu jsme stáli opodál. Došlo to tak daleko, že s námi společnost přestala 

počítat. Přešlapovali jsme a nevěděli, jak to bude. Vnitřně jsme byli hodně rozbití. Najednou tam byly 

emoce, výčitky z toho, co se dělo v minulosti. Spíše jsme si řešili vnitřní problémy, likvidovali jsme 

vnitřní hříchy. To vše, aniž bychom si uvědomili, že společnost čeká na vnitřní slovo. Jen si vezměte 

postavu Václava Malého, který působil v „revolučním kolektivu“. Byl to disident a církev mu v době 

předrevoluční nepomohla.  

MS: A trpěl. Bylo na něj shlíženo jako na „neposlušného kněze“.  

KB: Pokud jsem mohl poznat Václava Malého, musím říci, že je to člověk, který mně hodně oslovil. 

Soudím, že se stal biskupem právě proto, aby „nepřicházel do styku s normálními lidmi“ v kostele 

v Holešovicích u svatého Antonína. Byl tím, kdo revoltoval v rámci katolické církve. Jelikož to byl 

známý člověk, přítel Václava Havla, tak katolická církev jej povýšila.  

MS: Dělá „pouze“ pomocného biskupa pražského …  

KB: Myslím si, že to byl jeden z mála křesťanů, kteří se zapsali do povědomí veřejnosti. Do veřejného 

prostoru byli vtaženi v minulé době. Nic jiného se od nich nečekalo, než že budou v čele skupiny 

disidentů. Jinak se podle mě církve příliš neangažovaly. Evangelík Hromádka byl místopředsedou 

vlády.  

MS: Byl ministr bez portfeje a předtím sloužil jako synodní senior Českobratrské církve evangelické.  

KB: Ten se příliš nezvýrazňoval. Myslím si, že jsme se jako církve stáhli do kostelů a zůstali jsme tam 

do dnešních dnů. Rozumím, že společnost v té době byla otevřená všemožným vlivům. Církev mohla 
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vnést duchovní akcent do transformace společnosti a hospodářství a v současnosti o to společnost 

nestojí.  

MS: Jinými slovy tam došlo k promrhání kapitálu. Zmínil jste, že církev měla jistý hřích. Můžete to 

rozvést? To znamená, že věřící spolupracovali?  

KB: Myslím si, že i dnes by někteří spolupracovali s nějakou silou, kdyby z toho měli určitou výhodu.  

… Přítomnost ve veřejnosti … 

MS: Soudíte, že si kněží mysleli, že nyní dostanou „větší“ příležitost promlouvat ke společnosti. Toto se 

nestalo. Udělali by více pro budoucnost církve, kdyby kandidovali do obecních zastupitelstev?      

KB: V tom místě každopádně. Myslím si, že celkově, nejen na úrovni vesnic a městeček, ale na úrovni 

celostátní, jsme měli být více slyšet. Ale nebyli jsme na to připraveni. Když to vezmu u nás. Hlavním 

mluvčím církve do roku 1989 byl patriarcha Novák. Pak musel odejít. Osobnost stejné síly po něm 

však nepřišla. Byl tu Vratislav Štěpánek, poté Josef Špak. Kvalitativně to bylo něco jiného. I biskupský 

sbor byl z bývalé doby. Než se obnovil, jistý čas uplynul. Neměli jsme osobnost, která by do toho za 

celou církev šla. Takový profesor Zdeněk Kučera byl zván mezi studenty. Pořady byly přenášeny 

televizí. Byl převážně učitelem, byť též knězem. Řekl bych, že v diskusních pořadech na celoplošné 

úrovni jsme chyběli. 

MS: Můžeme říci, že zde nebyla jednota, církev přešlapovala.  

KB: Přešlapuje do dnešních dnů. Většinová společnost si církví nevšímá. Můžeme si vnitřně dělat, co 

chceme, nebo nemusíme dělat nic. To znamená, že nejsme ničím hnáni. Tenkrát jsme potřebovali 

existenčně vydržet, a proto jsme se museli více snažit, získat lidi ke křtu. Nebylo to jednoduché, 

abychom získali církvi nové členy. Ani pohřeb se neodehrál bez slídilů a udavačů. Byli jsme 

motivováni, více „nasazovali“ k práci. Dnes nám nikdo v ničem nebrání, ale také nás hlídá jen 

Hospodin.  

MS: Vychází to z osobní odpovědnosti faráře, … 

KB: … jak práci zvládá. Co dělá a co ne. Nechává se mu volný prostor. Někdy se mu dají metodické 

pokyny, ale jinak je to na něm, jak si obec vede. Jsou v tom obrovské rozdíly. Není to ale obrázek 

pouze naší církve. Upřímně, o hlas naší církve nikdo nestojí.  

MS: Není to náhodou iluze?  

KB: Bohužel ne! Když si vezmete jakékoliv besedy … Dnes bychom měli diskutéry, kteří by mohli jít do 

pořadů Václava Moravce. Hovoří se třeba o ekonomických záležitostech, proč by tam nemohl 

diskutovat duchovní, který je v ekonomice poučený laik a může tam vnést duchovní akcent? Mluví-li 

se o sociální politice, samozřejmě by tam měli sedět duchovní. Když pan ministr Drábek hovoří o 

sociální politice, by měl své názory sdělit i duchovní. Problém je, že v současnosti televize duchovního 

nepozve. Nanejvýš mu dá sváteční slovo v neděli, a to je vše.  

MS: A církev projevuje zájem o debaty v médiích? Spíše to vypadá, že ne.  

KB: Je to tak. Zavoláte někomu a on se omluví, že se bojí … Pokud je to však přestavitel církve, který ji 

má zastupovat a bojí se, tak by jím být neměl. Říkám to na veřejnosti a je mi jedno, zdali se to dozví … 
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Když jsem byl biskupem, musel jsem jít do nepříjemných střetů, byl jsem k tomu vyzýván - a to jak 

s novináři, tak politiky. Neexistovalo říci, že na setkání nepůjdu či se tomu vyhnu. 

MS: V médiích jste spíše provokoval.  

KB: Tak jsem byl brán. Někteří duchovní na to s nostalgií vzpomínají. Prosadili jsme si mnoho věcí. 

Nebrali vás jako ušlápnutého biskupa, na kterého stačí vrátný na ministerstvu. Představitelé vlády 

věděli, že tam přijde někdo, kdo jim bude roven a kdo s nimi bude komunikovat bez nutnosti leštění 

klik. Nyní to vidím v katolické církvi. Miloslav Vlk - ať byl, jaký byl, dokázal se Klausovi postavit a jasně 

řekl své stanovisko k restitucím. Dominik Duka je s panem prezidentem Klausem „kamarád“, chodí 

spolu na túry, domluví se v hospodě. Vidím, že nikoho jiného nepotřebuje. Má Duku, a ten mluví za 

všechny církve. Například ohledně platů mluvil za všechny církve. Mému nástupci v biskupské funkci 

jsem říkal, jak je to jen možné, že Duka mluví za všechny církve. Ať hovoří za katolickou církev. 

Za husity má hovořit patriarcha. Nemluví-li patriarcha, nechť se toho ujme předseda ekumenické 

rady církví. Ten je na úrovni Duky a zastupuje všechny nekatolické církve.  

MS: Zde spíše není síla to prosadit.  

KB: Když post arcibiskupa zastával kardinál Vlk, pozvali si zástupce ostatních církví, aby s ním 

„nemuseli“ hovořit. V současnosti jim Duka na vše kývne, a nemají tak potřebu volat jinou církev. 

Z mého pohledu by se církev měla sama ozvat: „Za nás arcibiskup Duka nemluví, jelikož nejsme 

katolickou církví.“ Toto bych řekl, kdybych byl patriarchou.  

MS: Dobou proměny katolickou církev provedl František Tomášek.  

KB: To však byla velká, ale doznívající osobnost, třebaže byl též v Cibulkových seznamech. Měli 

bychom si uvědomit, že to byl starý pán. Nesmírně jsem si jej vážil. Dokonce jsem byl jím biřmován. 

Tomášek v církvi měl stejné postavení jako Václav Havel na veřejnosti. Sám věděl, že jeho fyzická síla 

bude brzy vyčerpána. Škoda, že funkci úřadu nezastával v roce 1968, kdy byl plný sil a energie. Po 

roce 1989 nebyla na prvním místě otázka církví, byly jiné problémy. Ale církev byla zvána 

k rozhodování. Bylo na ní, zda přišla, či ne. Když nepřijdete po druhé, po třetí, po čtvrté vás 

nepozvou.  

… Husité …  

MS: Kdybychom se měli vrátit po časové ose ještě do doby, která nebyla dobrá pro tuto zemi, zjistíme, 

že katolická církev měla své Desetiletí duchovní obnovy. Bylo to spojeno s výročím smrti Svatého 

Vojtěcha. Jak toto reflektovala husitská církev? Existoval tam podobný program?  

KB: Na rok se vyhlásilo téma, které bylo tématem pro vikariátní konference. Postupuje se tak každým 

rokem - a to téma by mělo být jednotící. Otázkou je, jaké z toho budou výstupy. Sám jsem byl 

vikářem 10 let. Vím, že jsme měli zajímavé diskuse, které přetrvaly do současnosti. Nic z výsledku 

však nedojde do diecéze či centra. Vyhlásí se téma, které není závazné pro vikariátní konference. 

Otázkou je zpětná vazba. Vzniká otázka, co bude sumarizováno ve prospěch myšlenky a vývoje církve, 

až rok skončí. Na vikariátech se hovoří o všem možném, ale ne o hlavním tématu.  V roce 2009 

připravil téma profesor Kučera. Za rok máte dva, tři referáty. Sám jsem jeden vypracoval a přednesl 

jako diakonický pracovník. Nikdo víc to po mně nechce. Výstupy se mohly sumarizovat a vydat 

sborník. Zkrátka se to odpřednáší a tím to končí.  



 
 

108 
 

MS: Lze se domnívat, že právě toto je neštěstí. S výstupy je tak seznámena malá skupina lidí, …  

KB: Právě pouze vikariát.  

MS: Někdy ani to ne.  

KB: Jednoduše píšete do šuplíku. Pokud něco řeknete mladému člověku, stráví nad tím hodně hodin, 

vezme si literaturu a poctivě pracuje. Přednese pak svou práci malému uskupení věřících, z nichž část 

spí. On to odevzdá - a někdy to po něm nikdo nechce, po druhé to odflákne a potřetí to vůbec 

neudělá.                           

MS: Není to příklad uzavřenosti, když aktivita, kterou člověk vykoná, končí pouze u jeho kolegů a 

nikoli u těch, jimž náleží?  

KB: Neříkám, že každý referát za to stojí. Když u toho sedí biskup a řekne, tak to vzít musím. Jako 

biskup jsem přednášel na všech vlastních vikariátech. Sděloval jsem alespoň hlavní teze. Snažil jsem 

se, aby i v jiných vikariátech o tomto problému přemýšleli. Další možností, o kterou jsem usiloval, je 

dostat přednáškový materiál do periodika Český zápas nebo do Blahoslavu, do nějakého sborníku 

církve či na fakultu. Již by se s tím mělo pracovat, jelikož myšlenka je vzácná věc, které bychom si měli 

vážit. Za komunistů jsme měli referáty povinné. Tajemník sám měl politický referát a teologický jej 

nezajímal. Zdá se mi, že když to bylo ujařmené v oblasti politiky, tak se více pracovalo teologicky.  

Katedry byly více aktivní. Snažili jsme se o kontakty v církevním prostředí bez tajemníků.  

… Prosazení církve … 

MS: Soudíte, že je obtížné prosadit se spíše v době svobody než v době totality?  

KB: Není to otázkou obtížnosti ale chuti a inspirace. V minulosti jsme neměli možnost se „rozletět“. 

Byli jsme zde hodně svázáni. Bylo nám vymezeno, co jsme mohli a co ne. O to více jsme studovali, o 

to více jsme myšlenkově pracovali. V současnosti má farář tolik starostí, že se k četbě ani nedostane.  

MS: Není to ale výmluva?  

KB: Pochopitelně, jelikož by to v církvi muselo jinak vypadat, kdyby byla pravda, co duchovní píší do 

výkazů. Myslím si, že nám to ukáže sčítání lidu, jak to s realitou pastorace je. Pouze bych rád řekl, že 

podle mne máme neustále stejné možnosti studia jako za komunistů. Je ale daleko více možností je 

prezentovat, což jsme v minulosti neměli. Mohu využít lokální deník a poslat tam svůj text, který lidi 

ve městě osloví.  

MS: A dělají to vaši kolegové?  

KB: Také jsme to dělali. Nyní v Kutné Hoře máme redakční výměnu, ale uvidíme. Určitě v době 

Adventu, velikonočních svátků je vítaná možnost, že duchovní napíše příspěvek k tématu, který je mu 

blízký. Můžete publikovat v odborných časopisech. Mně nejde o to jít pouze ven, ale aby sama církev 

zúročila obrovský lidský potenciál.  

MS: V církvi asi nenacházíte odpovídající odezvu.  

KB: Podívejte se na strukturu úřadu. V úřadě při Ústřední radě působí osmdesátiletý pan profesor 

Kučera, ten by měl situaci myšlenkově reflektovat. Je to odbor Ústřední rady, který by měl být 
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posílen, je to centrum, kde by se měly sbíhat myšlenky ze všech vikariátů. On vypracuje teze, pošle je 

tam a nyní čeká zpětnou reakci. I kdyby to fungovalo tak, že by mu posílali podněty, bude zahlcen. 

Není personálně schopen ty věci zvládnout. Opakuji, toto centrum by mělo být posíleno dalšími 

teology, kteří by myšlenky zpracovávali a předávali je dál do církevního společenství.  

… Prezentace církve na veřejnosti … 

MS: Mají tento problém i jiné církve? 

KB: S katolickou církví je to těžké srovnávat. Je to jiný model, ale je zde velký lidský potenciál. Nebo 

církev evangelická a její ústředí, nakladatelství Kalich, přičemž je to srovnatelná církev s naší. Máme 

sice nakladatelství Blahoslav, ale nemáme žádnou prodejnu, kde by se věci prezentovaly. Stačí projít 

Jungmannovou ulicí v Praze a podívat se do Kalicha. Prezentují se, nabízejí svůj pohled …  

MS: Jednoduše jsou vidět. Podle vás se církev nebyla schopna zotavit ze šoku?   

KB: Ne, ze šoku jsme se zotavili.  

MS: Ale mnozí by to mohli chápat jako agonii.  

KB: Agonie je silné slovo. V jistém útlumu jsme. Zkrátka - šok nás nevyburcoval k aktivitě, a proto 

šoková terapie může někdy pomoci. Viděl bych to jako defenzivu, ústup v rámci malého písečku. 

Vlastně o nás nikdo pořádně nic neví. Vítám výstavy k devadesáti letům výročí, ale výstava skončí a 

zase se o nás neví. Možná se pošlou výzvy do škol, aby se studenti přišli podívat na výstavu, uděláme 

pár akcí v podzemí Staroměstské radnice. Dobrá, kdo o tom ví mimo nás? Lidi pozveme, ale již tato 

akce by měla být oznámena prostřednictví televize. Měl by tam přijet křesťanský magazín, kde by 

bylo uvedeno, že husité mají výstavu.  

MS: Zmínil jste, že televizi. Shodou okolností katolická církev využila let změny k tvorbě vlastní 

televize, vlastního rozhlasu.  

KB: Ano, ale je velkou výjimkou, když je tam nějaký nekatolický příspěvek. Osobně jsem byl médii 

přijímán a ve Svobodné Evropě jsem měl své výstupy, i v Proglasu. Zvali mně i do rozhlasu katolické 

teologické fakulty. Kdybych to měl shrnout, důležitou roli hraje osobnost. Buď se dokáže prosadit, 

nebo ne.  

MS: Občas člověku může připadat, že Český zápas shromažďuje staré, nepodstatné zprávy, …  

KB: … nebo něčí životopisy. To by mohlo být v Blahoslavu. Český zápas by měl komentovat, co se 

během týdne stalo. Toto nemusí být vina Českého zápasu. Žádné podněty totiž nejsou. Sami lidé 

z redakce mi říkali: „Co máme dávat do novin, když tam lidé nic nepošlou?“ Vybíráme stará kázání, 

jelikož nám nikdo nic nepošle. Je faktem, že v minulosti se Český zápas snažil upomínat vikariáty, aby 

posílaly příspěvky do církevního tisku. My to tam dáme. Zkrátka, i když nikdo nic nepošle, něco se 

vydat musí. Díky tomu klesá Českému zápasu počet čtenářů. Není to však pouze vina redakce … 

Raději tam dají tam věci, které nemusí být čtené jako o Argentině, homosexuálech, ale co se děje u 

nás, tak to ne.  

MS: To by byla smrt.      
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KB: Kdyby se mě někdo zeptal, co se děje v olomoucké diecézi, tak nevím. Jednoduše zřejmě nic. O 

pražské diecézi vím, neboť mi to zprostředkuje biskup, ale dál již nevím, co se děje jinde. Všechny 

zprávy z ústřední rady jsou nezajímavé.     

MS: Není to dáno chabostí myšlenek? Pokud církev je bez „ideového zakotvení“, pak ani ona nemůže 

přispět k utváření společnosti, nebo je to chybná úvaha? Sám jako jste říkal biskup, že nad církví visí 

Damoklův meč a za pár let zde církev být nemusí… 

KB: V tomto ohledu je to boží věc. Můžeme církev „likvidovat“ jak chceme. Pokud Bůh bude chtít, aby 

zde existovala, pak přijdou noví bojovníci. Na tomto světě to zkrátka tak je. Na druhou stranu bychom 

se měli tázat, zdali slyšíme něco o baptistech, metodistech … To jsou církve živější, ale též se nikde 

neprezentují. Stát o to zájem nemá.  

MS: Zde je důležité, aby redaktor rozhlasu nebo televize přišel s mikrofonem a zeptal se.  

KB: Měli bychom usilovat o to, aby to byl náš redaktor. Jistě musí být objektivní a dát prostor všem 

církvím, když dá naší. Dnes jsou v médiích redaktoři orientovaní katolicky, nebo na náboženství 

východních směrů, či jsou to totální ateisté, kteří - pokud nedostanou úkol od šéfredaktora, nebo 

není průšvih v církvi - se o církev nezajímají. Nechápou, že mají kulturní rubriku, a informování o 

náboženství je samozřejmostí, jelikož to do kultury patří. Pouze bych rád zdůraznil, že je nutné mít 

„své lidi“ v mediální oblasti.  

MS: Ano, církev by měla být napojena na prostředníky.  

KB: Nemusí to být náš člen. Stačí, když je to sympatizant. Takový člověk o husitské církvi ví. Nemusí ji 

prosazovat, ale sem tam jí dá možnost, aby se k něčemu vyjádřila.  

MS: Je ovšem třeba, aby jednotliví lidé měli o čem mluvit ...  

KB: To je další věc.  

… Nedostatečná prezentace …  

MS: Česká televize nabízí diskusní program Hyde Park na programu ČT 24.  

KB: Navštívil jej též Tomáš Halík. Je vhodné připomenout, že katolíků je ve společnosti nejvíce.  

MS: Husitské církvi patřilo v počtu členů a zastoupení ve společnosti třetí místo.  

KB: Ano a uvidíme, jak to bude dál. Je nutné, abychom měli osobnost. Znovu opakuji a možná jsem 

kacíř, že jsme měli v Janu Schwarzovi velkou naději. Dal se ale do služeb „ďábla“. Je životně nutné mít 

osobnost, která umí promluvit, umí napsat článek, umí se prezentovat, má bohatou slovní zásobu, 

není hloupá, slouží církvi a nejde proti ní. Nám to chybí. Nechci provokovat, ale on v sobě toto měl 

jako nikdo z nás. Bohužel to postavil proti husitské církvi.  

MS: Sám profesor Kučera mi řekl, že bývalý patriarcha Josef Špak ani současný patriarcha Tomáš 

Butta nejsou odpovídajícími osobnostmi.  

KB: Ano, to se nedá srovnat. Oba dva jsou velice inteligentní lidé. Tomáš Butta by mohl napsat 

článek, mohl by být výborný profesor na Husitské teologické fakultě. Není to „ohnivý“ typ jako byl Jan 
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Schwarz. Ten kamkoli přišel a bylo jej všude plno. A proto byl zván do rozhlasu, ale i do zábavných 

pořadů. Navštívil pana Jana Krause, Miroslava Donutila. Proč by tam nemohl být kněz, který lidi 

překvapí, že má smysl pro humor, že není vulgární. Jistě si Kraus nedovolí stejně jednat s knězem jako 

se svým kolegou. Dává otázky na tělo. Když takový člověk odpovědět umí, lidé řeknou: „Co je to za 

církev?“ Vím, jaký měl úspěch s pořadem v rozhlasu „Dobré ráno s patriarchou“, v němž jej 

poslouchali lidé z různých církví, nejen husité. Skončilo to jeho odchodem z církve. Někdo může říci, 

že to byla laciná propaganda. O nás se však tenkrát vědělo.  

MS: Komunistický režim postupoval proti církvi, snažil se ji eliminovat. Bohužel dnes je církev 

eliminována sama sebou. Společnost se obejde bez člověka, ale člověk bez společnosti ne. Máme to 

úplně stejné jako s církví …  

KB: Ano, dnes nás neeliminuje společnost. Pokud nás k něčemu nepotřebuje, jsme bohužel lhostejní. 

A znova opakuji, příkladně katolická církev se stěžovat nemůže. Když se blíží vánoční svátky, je to 

z valné většiny prezentace katolické církve. I na Velikonoce se tážou katolického kněze na genezi 

svátků. Jako husité tam máme pouze jedny bohoslužby. Nemyslím na televizi Noe, ale na ČT 2, někdy 

na ČT 1. Církev je prezentována arcibiskupem, Halíkem, a ne „posledním“ knězem. To je to, co mně 

vadí. V televizi nevědí, že zde jsou i jiné církve, že by to mělo být „vyvážené“. Vezmou katolickou 

církev, která tam má koho poslat, která na vše má své odborníky. Když však přijde novinář za 

patriarchou a ten se bojí s ním hovořit, pak je úplně špatně když uvede, že se k tomu nebude 

vyjadřovat. Problém je, že novinář pak už nikdy nepřijde. Katolík řekne: „Pojďte dál, zavolám vám 

tiskového mluvčího,“ avšak u nás to tak nefunguje.  

MS: Je přece rozdíl mezi husity a katolíky. Katolíků je více a tomu bude odpovídat i zastoupení 

byrokratů. Nedivme se.  

KB: Nemám nic proti současnému arcibiskupovi Dominiku Dukovi, ale když jednal o platech 

duchovních, tak mluvil za všechny církve. Je pozván do médií a řekne: „My v církvích,“ ne: „My 

v církvi.“ Říkal jsem svým nadřízeným, jak to mohou dopustit? Když tam nejdete vy, tak tam musí jít 

předseda ekumenické rady církví pan Joel Ruml, který je před státem na stejné úrovni jako arcibiskup. 

To proto, že arcibiskup zastupuje jednu jedinou církev, a to katolickou, kdežto pan Ruml zastupuje 

všechny nekatolické církve, které jsou soustředěny do ekumenické rady církví.  

MS: Lze s vámi souhlasit, ale lidé to mohou vnímat i tak, že církve usilují o finance, moc …  

KB: Ne, pan arcibiskup Duka takto vystupuje, ať se jedná o cokoliv. Dříve to byl Miloslav Vlk, nyní 

Dominik Duka. Pak se nedivme, že lidé, kteří nemají ponětí, řeknou: „Všechno jsou to černoprdelníci 

…“ obviňují nás i z věcí, za které jako husité nemůžeme, neboť je za to odpovědná katolická církev.      

MS: Občané nás tak hází do stejného pytle, …  

KB: … protože nikoho jiného v médiích nezaznamenají. Nás si mnozí lidé pletou s katolíky. Zkrátka lidé 

nejvíce vidí katolíky jako jedinou církev. Husitská, metodistická, ty zde neexistují. Z mého pohledu je 

to vina ostatních církví. To proto, že předsedovi ekumenické rady církví neřeknou: „Běž na setkání 

médii, stůj u arcibiskupa a sděluj postoje ostatních církví.“   
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… Dědictví uplynulých dvaceti let …  

MS: Domníváte se, že to, s čím se setkáváme nyní, je ovoce roku 1989? 

KB: Řekl bych, že ne. Tam jsme byli na stejné startovací čáře. Katolická církev byla vnímána mnohdy 

negativněji než my ostatní nekatolíci. Přestože jsme nevyužili určitého potenciálu a nabídky, která zde 

existovala, abychom vyvážili katolicismus. To proto, že protestantismus zde má své místo. Pořád jsme 

přešlapovali, jelikož jsme nebyli připraveni.  

MS: Nyní zjišťujeme, že o nás společnost nestojí.  

KB: A proto si lidé řeknou, že jsou u nás katolíci, nebo ateisté. Jsme tedy ateistický stát a působí zde 

ateisté. Evangelíci, husité, jako by nebyli … 

MS: Jsme drobnými církvemi a lidé mezi jednotlivými denominacemi nerozlišují.  

KB: Stačí, co jsem zažil sám se sebou. Když se v médiích hovořilo o mně, tak si mnozí lidé mysleli, že 

jsem katolický biskup, novinář byl naprostý diletant. To znamená, že jsem se setkal s tím, že říkal 

Církev českobratrská husitská, ačkoli jsme Církev československá husitská. Lidé z médií v tom sami 

nemají jasno. Římský katolicismus berou, ale husity si pletou s evangelíky. Občas jsem musel novináře 

opravovat, protože používali titulů jako „vaše excelence“ či „vaše eminence“. Mám několik dopisů od 

Václava Klause a objevují se tam chyby, třebaže jeho matka byla členkou církve. Je vidět, že lidé u nás 

v tom nemají jasno.  

MS: Bohužel je to výraz nevzdělanosti, která je charakteristická pro masovou společnost a na niž ve 

svých pracích upozorňuje například současný myslitel Konrad Liessmann a před ním Adorno.   

… Zpět k CČSH …  

KB: A chybějících osobností. Nevím, zda to půjde ještě napravit. Nutno říci, že zmíněný patriarcha 

Schwarz převážně myslel na sebe, a ne na církev, prosazoval jen sebe. Kdyby to bylo v dobrém, jsme 

určitě dál a nepletli by si nás s katolíky.  

MS: To znamená, že by se Damoklův meč nad církví nevznášel.  

KB: Neznamená to, abychom měli mediální hvězdu, nějakého showmana, který někam přijde a bude 

se říkat: „Husita, to bude zase legrace.“ To ne, ale aby dokázal i do humorného pořadu vnést 

duchovní charisma, bohatství. Jak jsem říkal, se Schwarzem to bylo jiné, měli o něj zájem. Takováto 

osobnost nám zde chybí.  

MS: Je snad úkolem členů církve a jejich představitelů, aby odkaz zakladatelů nesli dále a aby církev 

byla vidět a byla prospěšná společnosti.  

KB: Myslím si, že je nutné dát lidem šanci. Církev nemá školit, ale otevírat lidem dveře. Když ke mně 

někdo přišel, tak jsem v něm jiskru viděl, či ne. Poznáte to „šestým“ smyslem a řeknete si: „Tebe bych 

nechtěl ztratit.“ Tobě tu šanci dám. Možná se zklamu, ale tu šanci ti dáme, zkusit to musíme. My však 

jiskry hledáme marně.  

MS: To se však odvíjí od přístupu členů církve. Jde o to, jak své členství uchopí ....  
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KB: Jsem rád za Husův institut teologických studií. Působí tam Hana Tonzarová. Takové osobnosti 

jsou komunikativní, umí oslovit lidi. Jsou chytří, vzdělaní. Soudím, že v akademickém společenství 

můžeme být partnery. Máme školu, kam přicházejí lidé i mimo církev. Je nutné, aby osobnosti, které 

tam učí, jméno církve šířily dál. Například bych z Hany Tonzarové udělal tiskovou mluvčí. Dnes 

tiskového mluvčího dělá patriarcha Tomáš Butta. Ten však nikoho neosloví. Opakuji, má jiné 

schopnosti, ale nemá schopnosti komunikační. Měli bychom si v církvi vážit lidí, kteří jsou mladí, 

šikovní, znalí jazyků. Proč by takováto osobnost nemohla reprezentovat církev v médiích? Co kaple 

Betlémská? Proč se tam máme ukazovat jako „fosílie“? Pusťme tam mladé duchovní. Ať slouží jednou 

za rok v rámci přímého přenosu.  

MS: Kéž aby to takto bylo.   

… Dialog nad regionální politikou …  

MS: Dovolil bych si ještě jednou zabrousit do politických vod – a to regionálních. Jak bylo na počátku 

konstatováno - jste politický člověk. To znamená, že není možné ignorovat politiku nejen na národní, 

ale i na regionální úrovni.  

KB: Hlavně na regionální úrovni, ta se nás bezprostředně týká. Co se bude v městě dělat je věcí 

každého z nás včetně církví. Je na nás, jakého starostu budeme v zastupitelstvu mít. Praha je v tomto 

ohledu daleko. 

MS: Pozor, ale v Praze se rozhoduje.  

KB: Města mají svou kompetenci. Když město nebude chtít, nepomůže, když bude chtít, pomůže. Dva 

roky jsem tam seděl, vím, jaké jsou kompetence. Mnoho věcí, které zajímají občany, se připravuje na 

radnici v Kutné Hoře, a nikoli v Praze. 

MS: V naší zemi je Pragocentrismus, což je z mého pohledu mýtus.  

KB: To vůbec ne. Byl jsem vždy proti tomu, i když jsem Pražák. Pokud jsem přijel na Moravu, skutečně 

tam je jistá agrese vůči tomu, co je pražské. Tvrzení, že vše se rozhoduje v Praze, není pravdivé. Je to 

alibismus těch neschopných komunálních politiků. To proto, že mnoho věcí si město může 

rozhodnout bez Prahy. Pochopitelně základní zákony platí pro všechny, ale autonomie radnic je 

veliká. Nezávisí ani tak na Praze, ale na kraji. Ten s městem spolupracuje více než vláda, nebo 

Parlament. Je to otázka kvality krajského zastupitelstva, krajského hejtmana. To je nejdůležitější pro 

město.  

MS: Když člověk svádí vinu na ostatní představitele státu, kteří jsou o několik pater výše, tak to 

můžeme považovat za čistý alibismus?  

KB: Základní legislativu nemůže dělat město. Tím je práce „na městě“ determinována.  

Znovu opakuji, pokud se jedná o běžné věci, které jsou pro občany zajímavé, jako je stav komunikací 

atd. … 

MS: … infrastruktury města. 

KB: Jedná se o otázky například vybavenosti města, otázky nemocnic. To s centrem nemá nic 

společného. Jisté kompetence byly předány kraji, což s Vládou České republiky nic společného nemá. 
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Město si to musí projednat s krajem a pak nemocnice bude fungovat. Mnoho věcí rozhoduje městská 

rada, městské zastupitelstvo. Je na lidech, zdali v Kutné Hoře bude mít kvalitní divadlo, fungující 

kulturu. V tom nám centrum nepomůže. Co si neuděláme zde, tak mít nebudeme.  

… Imperativ …  

MS: Jistě byste podpořil slogan: „Neptej se, co stát může udělat pro tebe, ale ptej se, co ty jako občan 

můžeš udělat pro stát.“ 

KB: Je v tom osobní odpovědnost. Jsem rád, kolik lidí kandiduje v regionálních volbách. Jedná se asi o 

240 tisíc kandidátů v rámci všech vesnic a měst. Kandiduje tam hodně mladých okolo osmnácti let.  

Stav společnosti jim není lhostejný a chtějí se na tom podílet. Pochopitelně, pokud budu nadávat 

v hospodě, je to laciné. Pokud neokusím odpovědnost sám, jednoduše na kritiku právo nemám.  

MS: To konkrétně znamená …  

KB: Když mě k tomu někdo vyzve, pokud jsem schopen po stránce zdravotní i po stránce kvalifikace 

do politiky jít, musím se o to alespoň jednou pokusit. Já jsem to zkusil, více si lidí vážím, protože vím, 

že není možné vyhovět všem, ale lze mnoho věcí vyřešit. Snáze se to říká „venku“, než když to člověk 

na dva, tři roky zkusí. Poté člověk může mít větší trpělivost, už ví, že vše nejde hned. Na druhé straně 

- občan má právo kontroly.  

… Úkol demokratické politiky nejen regionální …  

MS: Lze se podle vás domnívat, že úkolem demokratické politiky je kromě správy věcí obecných též 

dosáhnout, aby lidé měli zájem účastnit se, aby ve společnosti „vřela“ tvůrčí energie, která 

společenství posouvá výše. Demokracie není nic jiného než vláda lidu, lidem, pro lid.  

KB: Hodnocení můžete jednou za 4 roky vyjádřit ve volbách. Po volbách jednotlivé strany své sliby 

opouštějí. Stačí být svědky metamorfózy vládní strany jako Věci veřejné. Soudím, že odstoupili od 

všech slibů, díky nimž získali své hlasy. Na jejich místě bych šel do opozice. V tu chvíli by sílu získali, 

ale v současnosti dopadnou jako Strana zelených. Co jsem slyšel na náměstí z úst jednotlivých 

kandidátek a kandidátů na senátora. Krásné, ale oni se názorově nevytěsňují, i když jsou z různých 

stran. V mnoha tématech se shodnou, zejména ve věcech, týkajících se města Kutná Hora. Každý si 

zjistí, co občany trápí. Všichni - ať patříte do jakékoliv politické strany, vám slibují, že právě oni to 

vyřeší. To je trochu divné. Když jsem od komunistů, od sociálních demokratů či pravicových stran, tak 

mám určité neměnné priority a od nich nemohu ustoupit.  

MS: Domníváte se, že politika je vlastně vyprázdněným prostorem?  

KB: Určitě. V politice jsou jen hesla.  

MS: Zvláště, když všichni slibují …  

KB: Uvedu příklad. V Kutné Hoře si řeknou, že je potřeba opravit komunikace, nebo postavit 

mateřskou školku a všichni si to dají do svého programu. Je otázkou, zdali sliby někdo, až dostane 

důvěru, splní. To je to, co lidé mohou kontrolovat, zda sliby, které ještě leckde zůstaly na plakátech a 

papírech volebních programů, budou naplněny během čtyř let prostřednictvím uskupení, které 

dostalo důvěru. V Kutné Hoře se hovoří o defenestraci na radnici. Zastupitelé tam byli 8 let. Občané 
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s nimi měli trpělivost, a ta nyní přetekla. Naskytla se Šance pro Kutnou Horu a doufám, že Šance lidi 

nezklame, že budeme vidět změnu.  

MS: Člověk, který se uchází o veřejnou funkci, si musí zjistit, co si lidé přejí … Zároveň má mít za sebou 

minulost, která jeho sliby může věrohodně podpořit.  

KB: Jak jsem řekla, mám zkušenosti z tohoto okruhu, dva roky jsem na radnici seděl. Měli jsme jisté 

představy … Je malá pravděpodobnost, že na radnici budete reprezentovat většinu. Musíte vytvořit 

koalici a získat hlasy pro svůj nápad od ostatních, aby většina nastala. To je dost složité, sliby jsou 

stejného obsahu. Když dojde na lámání chleba a lidé jsou tam usazení, najednou začnou prosazovat 

priority stranické. Zažil jsem, jak se bojovalo o určitou komunikaci, plynofikaci. Jak ale bylo těžké 

prosadit tuto věc v rámci zastupitelstva. V jistém ohledu je to shodné s vyšší úrovní politiky. Pokud 

má premiér velkou většinu, jako tomu je u současné vlády, tak se nemusí na nic ptát … Opozice je pak 

„k ničemu“ a má marginální význam. Čtyři roky se neprosadí nic, dokud se vládnoucí koalice s 

majoritou nerozhádá uvnitř a neutečou poslanci …  

MS: Nutno říci, že máte zvláštní pojetí politiky …  

KB: Myslím si, že je to logické, matematické pojetí politiky. Zde je 118 hlasů. Není to 99 a 101, jako to 

bylo v minulosti, to bylo horší. Vždy toho jednoho na svou stranu získám, ale získat 18 poslanců 

z vládní struktury na stranu opozice, to se nepovede. 

… Problémy s vládnutím …  

MS: Stačí se podívat do minulosti. Jestliže budeme vycházet z voleb, které se konaly v devadesátých 

letech, první Klausova vláda měla též většinu a pak Česká republika trpěla nestabilními vládami. 

Musely se dohadovat „ad hoc“ koalice.  

KB: Tehdy nastává těžké vládnutí. Nezáviděl jsem žádným z premiérů, kteří bojovali o jeden hlas 

přeběhlíků Melčáka a spol. Rád bych ukázal na současnost. Pokud z koalice, která byla utvořena 

v roce 2010, neodejdou Věci veřejné, nemusel by problém minulosti nastat. Jak člověk zaznamenává, 

politici se rádi „drží“ ministerstvech, a proto neodejdou. Pokud zůstane status quo, který by měl trvat 

4 roky, pak má opozice pohodlnou práci, 118 poslanců přehlasuje úplně vše.  

MS: Připadá mi, že vidíte demokracii jako automat. Co tím myslím? Inu, lidé byli zvoleni, nechali se 

najmenovat do jednotlivých poslaneckých klubů, …  

KB: Z toho mají prebendy.  

MS: Nastává čas, aby se poslanci vyměnili za automaty, které by pohodlně vykonávaly jejich práci?  

KB: Ale ne. Jinak. Příkladně, že musí podepsat smlouvu. Pokud budou hlasovat v rozporu s usnesením 

strany, tak zaplatí 4 miliony korun, jako museli podepsat poslanci Věcí veřejných. Pochopitelně, i když 

to právně není relevantní a jistě by tato zvláštní smlouva u civilního soudu neprošla, má to dopad na 

jednání poslance. Vychází to z logiky: dám tě na volitelné místo a vůči mně budeš loajální, a možná 

budeš hlasovat i proti svému svědomí.  

MS: To však je sprosté vydírání.  
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KB: Tento způsob je zvláštní. Speciálně u Věcí veřejných mě zarazil. Lidé se tak zavážou k poslušnosti 

stranickému výboru. Vím, že poslanec Huml se tomu vzepřel a dali mu k tomu dodatek. To proto, že 

se lekli. Odešel jeden, druhý, třetí … Vím, že v této společnosti se musí šetřit. To ví každý z nás. Je 

otázkou, na čem se šetří a jak je to mnohdy antisociální, třeba i proti maminkám s dětmi. Nemluvím o 

seniorech, nemocným lidem. Věci veřejné by měly vystoupit a říci: „My do takového komplotu 

nepůjdeme.“ Obdobné je to s paní Renátou Veseckou – státní zástupkyní. Ještě nedávno vyhrožoval 

John, že pokud do voleb paní Vesecká neodejde z funkce, tak vstoupí z vládní koalice, avšak neudělali 

to.  

… Politika a kupčení …  

MS: Nepřipadá vám tedy, že současná politika je založena na pouhém handlování? 

KB: Určitě! Od politiky čekám výsledek, tiše naslouchám voličům, slibuji. Poté čekám, kolik jsem 

dostal hlasů. Najednou zjistím, že jich mám celkem dostatek, že mohu být jazýčkem na vahách. Je 

možné sledovat ve volbách, jak v jednotlivých městech vznikají koalice. Téměř všude zvítězila ČSSD. 

Na mnoha místech půjde do opozice, neboť přestože zvítězila, sejdou se tam jiná uskupení, která dají 

o jeden hlas více. Kde je demokracie? Modelový příklad: nejvíce hlasů dostala ČSSD. Ta by přece měla 

mít svého starostu. Nemělo to být tak, že nakonec bude za sociální demokracii díky politickým 

handlům vládnout jiná strana. Řekne se: „Ty budeš starostou, ty budeš místostarostou a bude to 

odhlasováno“, takto se to dnes dělá a bez občanů. Chtěli občanskodemokratického starostu, ale 

budou mít starostu úplně jiného. Zkrátka, kde máme demokracii?  

MS: Lidé dali hlas. Na základě volební aritmetiky se vytvořil výsledek. Poté je konkrétních lidech, jak se 

dohodnou.  

KB: Ano, ale musí ty konkrétní lidi přece respektovat. To znamená, že v tomto městě zvítězila Šance 

pro Kutnou Horu. Dostala nejvíce hlasů. Je fakt, že nemá většinu o jeden hlas. Znamená to, že lidé 

chtějí mít starostu z této strany a jiné strany by to měly akceptovat. V jiných městech to máte zase 

jinak. Lidé též dali hlasy nějakému uskupení a najednou vidíte, že ve městě zvítězila sociální 

demokracie, ale starosta tam bude například z TOP 09 či ODS.  

MS: Lze se domnívat, že toto je nádherná ukázka toho, jak lidé nejsou ochotni naslouchat druhému.  

KB: Lidé, kteří dostali důvěru z různých míst, reprezentují město, které má 20 tisíc občanů. Je to 27 

zastupitelů. Tito zastupitelé ale již nerespektují hlas lidu, jako zvolení představitelé města si to „uvaří“ 

mezi sebou.  

MS: Lidé si to uzpůsobí dle obrazu svého.  

KB: Je to handl něco za něco. Ty jsi vyhrál volby, půjdeš do opozice, ale my ti za to dáme možnost 

působení v ředitelské funkci, aby se to vykompenzovalo. 

… Česká společnost a politika …   

MS: O čem toto vypovídá? Jaká je v tomto ohledu česká společnost?  

KB: Jsem rád, ale divím se, že lidé šli k volbám, že byla poměrně velká účast 48 procent. Odhadoval 

jsem, že to bude asi kolem 60 procent, komunální volby jsou větší než parlamentní. Jedná se o mé 
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město. Lidé přesto, že ví, že to může být jinak, jdou volit. Dají hlasy. Pochopil bych, že když jsem volil 

malou stranu a dostala málo hlasů, ustoupím do pozadí. Řeknu: „Ano, můj kandidát starostou 

nebude.“ Je to demokratické. Jestliže jsem dal hlas straně, která dostala největší počet hlasů občanů, 

pak budu chtít, aby člověk z vítězné strany byl starostou. V tom můžeme spatřovat podvod. My 

v Kutné Hoře jsme chtěli změnu. Ovšem v komunálních volbách vyhrála ČSSD, byť o nějaké procento, 

ale vyhrála. Nakonec je v opozici. To může otrávit voliče, že si řeknou, že stejně to nemá cenu. My 

tam nepůjdeme, protože to bude domluveno za našimi zády. Jsem zvědav, jak to dopadne v Praze na 

magistrátu.  

MS: Shodou okolností větší města mají podobné politické zastoupení jako je na celostátní úrovni.  

KB: Ve velkých městech vyhrála ČSSD, ale v Praze zvítězila TOP 09. Tam to odpovídá vládní úrovni. 

Nyní lidé z TOP 09 přišli s tím, že nechtějí staré tváře, které jsou spojeny s primátorem Bémem. 

Uvidíme, zda tam budou stejní náměstci, jako byli u pana Béma, či ne, nebo opravdu TOP 09 zůstane 

pevná a řekne, že raději půjde do opozice, než aby zde zůstaly staré tváře kolem Pavla Béma. Staré 

tváře byly zvoleny do zastupitelstva. Tomu nemůže nikdo bránit, lidé to chtěli. Nyní je důležité, kdo 

půjde do rady a kdo bude náměstkem.  

MS: Raději bych to nechal na vývoji …  

KB: Ano, pouze jsem chtěl říci, že lidé rozhodli, že nechtějí v Praze staré vedení. Nyní jde o to, zdali 

někdo z toho starého vedení proklouzne. Pak je to podvod na voličích.  

MS: Domnívám se, že to závisí na rozhodování konkrétních lidí, kteří …  

KB: … byli do orgánů zvoleni. Kdybych byl zvolen za TOP 09 a byl bych panem Zdeňkem Tůmou, řekl 

bych: „Přátelé, lidé z ODS, mám vás rád, ale dejte mi sem jiná jména. Dejte mi sem náměstka, ale ne 

ze starého vedení. Jinak s vámi neudělám koalici, udělám ji s ČSSD. Toto je věcí Tůmy, který dostal 

nejvíce hlasů, aby si tam k sobě jako primátor nevzal nějaké „dinosaury“.  

MS: Je to volba konkrétních lidí …  

KB: Ano a také riziko, že již nebude zvolen.  

… Politika, jednání lidí a profesionalita … 

MS: Soudím, že lidé nejsou tak hloupí, jak se mnohým z nás zdá. Lidé dění sledují. Když strana, která 

se dostala do vládních struktur, neprokáže skutečné kroky, pak skončí …  

KB: Máte 4 roky před sebou. Za 4 roky se může občanům ublížit. To je však dlouhá doba. Za tento čas 

mohou udělat takové věci, které se budou obtížně napravovat. Možná by bylo optimální, kdyby tito 

lidé šli vyměnit ze dne na den. Zkrátka nesplnil jsi naše očekávání, tady máš 100 dní hájení a poté se 

rozhodneme, jak dál. Zde mají 4 roky na to, aby něco vykonali, ale za čtvrt roku už víte, kam se to 

bude ubírat.  

MS: Lze se domnívat, že každý člověk si musí udělat v jednotlivých resortech audit. Jestli se mám 

odpovědně rozhodovat, tak musím svůj resort znát.  

KB: Ano, to rozhodně. Máte proto 100 dní, během nichž se ukáže, co ve vás je. Pokud člověk není 

například znalý v dopravě, tak si poznatky s pomocí spolupracovníků osvojí. Ano, jsem-li ministr, není 
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to odborná funkce. Na to tam mám náměstky … Nemusím rozumět každému betonu, kolejnici, byť 

jsem ministr dopravy. Tomuto bych se nesmál, byť bulvární média to zvýrazní a zesměšní. Je nutné, 

aby politické funkce nebyly obsazovány diletanty. Například o panu Johnovi, ministru vnitra Nečasovy 

vlády se říká, že na co sáhne, to zkazí …  

MS: Ano, ale je logické, že pouze přes média se nemůže hodnotit práce ministra.  

KB: Nemůžete, ale podívejte se na to objektivně. Takový Jiří Besser – ministr kultury. Kdyby 

nejmenoval určitého člověka v rámci svého rezortu, kdo by postřehl, že existuje. Například zakázal 

zahraniční cesty a sám odletěl na EXPO do Šanghaje. To jsou paradoxy. Na jednu stranu někdo něco 

řekne, ale sám to porušuje. Zkrátka káže vodu a pije vínu. Jsou to maličkosti. Například Ministerstvo 

vnitra ČR je dle mého pohledu v rozkladu. Když se budete bavit s policisty, kolik jich chce odejít. 

Nejsou to mladí, ale i staří. Ti, kdo mají zájem odejít, jsou odborníci. Je divné, když za pár dnů po 

mém jmenování vniknou na vnitro mí zaměstnanci a proti mně stávkují … Také bych si dal pozor na 

jazyk, na to, co vyslovím. Byl bych pokorný, řekl bych, že na vnitru jsem pouze pár dní a rozhlížím se a 

díky tomu by si získal mnoho lidí. Vedle sebe mám náměstka, který zde pracuje X let a toho bych 

poprosil o konzultace. Kdyby to pan ministr přiznal, byl by veřejností vnímán jinak. Nejsme vševědi.  

MS: Můžeme se ptát, proč to u nás politici nedělají?  

KB: Když jsem začal fungovat jako biskup, bylo to něco jiného. Předtím jsem byl farářem, vikářem, 

měl jsem k tomu předpoklady. Věděl jsem, oč se v církvi jedná na rozdíl od ministra, který přichází do 

resortu tím resortem nepoznamenán. Je zvláštní, když chtěl ministr průmyslu dělat ministra životního 

prostředí, on tam jde a je přitom proti ekologům? Když jsem začal vykonávat funkci biskupa, mnoho 

věcí jsem nevěděl, byť jsem v církvi působil. Sám jsem požádal o čas, abych to jistých sfér pronikl. 

Když se vyskytl nějaký problém, zeptal jsem se zkušených.  

MS: Hovoříme-li o člověku, který je ve veřejné funkci, co by měl podle vás takový člověk znát? 

KB: V zahraničí jsou to lidé vzdělaní ve společenskovědních disciplínách či právu. To je můj laický 

názor. Ministr zdravotnictví nemusí být lékařem. Ministr spravedlnosti nemusí být právník. Je to 

výhoda, když je, ale být jím nemusí. Jak jsem řekl, mnohdy je to nevděčná politická funkce její 

vykonavatel bývá hromosvodem. Lidé, kteří zastávají tento post, se musí obklopit kvalitními 

spolupracovníky a hlavně jednat. Ministr by neměl rozhodovat, když něčemu nerozumí.  

MS: Jinými slovy měl by práci odpovědně zaštiťovat.  

KB: Má tam poradní tým, který vypracuje odborný posudek. Pak, když dostane odborný posudek, měl 

by to jako ministr ve vládě prosadit. Totéž platí i v jednání s novináři. Nemohu říci: „Toto nepotřebuji, 

jelikož si to vypracuji sám“ a přitom s nikým nebudu konzultovat, přestože tomu nerozumím. To je 

oddělení ministra jako funkce a náměstků, ředitelů odborů. Tam musí být kovaní odborníci, ne nějaký 

diletant.  

MS: Ano, když člověk nastupuje do funkce, kde se člověk snaží pozměnit politiku ministerstva, tak to 

logicky trvá.  

KB: S tím můžeme souhlasit.  
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MS: Ono 100 dní hájení je spíše pro novináře, aby měli o čem psát, než pro lidi, kteří se snaží zkoumat, 

jak a co daný člověk skutečně vykonal a jak dlouho to bude trvat.  

… Cesta k profesionalitě …  

KB: Za těch 100 dní se nedá příliš mnoho zvládnout. Možná na kutnohorskou radnici tři měsíce stačí. 

Město znám, bydlím v něm, přece jen, když budu ministr zahraničních věcí a resort jsem viděl z dálky, 

během té doby ani nepoznám všechny stovky zaměstnanců, kteří tam pracují a jejich kvalifikaci. Od 

toho také nejsem. Mám své podřízené a ti mají zase své podřízené. Vyjdu z mé zkušenosti na radnici. 

Jako rada jsme nezkoumali kvalifikaci lidí. Pověřili jsme tím tajemníka úřadu. Nemusel se vyměnit 

jediný úředník, tajemník za to nesl plnou odpovědnost. Stejně tak by se mělo postupovat na 

ministerstvu.  

MS: Myslíte si, že člověk, jenž má politikou funkci, by měl znát postoje svých zaměstnanců, svých 

podřízených.  

KB: Pochopitelně, ale ministr pod sebou má mnoho a mnoho zaměstnanců. Měl by znát kvalifikaci 

svých nejbližších lidí, kteří zase řídí další pracovníky a oni by měli usilovat o výměnu nekvalifikovaných 

podřízených.   

MS: Ano, uvedl bych příklad. Když zastupovala Margaret Thatcherová, tak jeden z jejich blízkých 

nařídil, aby četli díla klasického ekonoma Adama Smithe. Zkrátka - literaturu, která popsala vznik 

kapitalismu v zemi, která v té době „vládla“ světu. Abychom se vrátili, člověk může dát impuls. Je však 

na konkrétních lidech, co si z doporučení vezmou.  

KB: Pokud nařídím, aby si úředníci přečetli publikaci, tak si ji přečtou. Je otázkou, zdali je to zaujme 

natolik, aby to přijali jako svůj názor. Mohu si přečíst cokoliv, co mi kdo nařídí, a poté to odložit a 

zapomenout. Úředník může říci, že to četl, ale co to znamená? Když za tím nestojí, tak to nemá 

žádnou cenu. Zdá se mi to postavené na hlavu. Asi je chyba, že neexistuje služební zákon. Úředníci, 

kteří jsou profesionály, by měli jistotu, že mají definitivu. Vím, jak jsou úředníci nervózní v Kutné 

Hoře, jelikož nikdo si není jist svým místem. Je to však škoda. Věřím, že nový starosta je nebude 

vyhazovat, pokud je úředník odborník. Ministr si například vymění náměstky. Vezme si nejbližší lidi 

jako spolupracovníky. To bych pochopil, ale proč by vyhazoval referenta, který mi politicky neladí, 

jelikož on je v ODS a já jsem sociální demokrat, přičemž je to prověřený, kvalifikovaný odborník. Mně 

by bylo jedno, v jaké je politické straně.  

… Politika na magistrátu a ve státě …  

MS: Zde je důležitá skutečnost, že na celostátní úrovni se politika jednotlivých stran spojuje 

s ideologiemi, kdežto v politice na městě, menší obci není ideologie na předním místě.  

KB: Myslím si, že ve městě jak v Kutné Hoře, tak v Poděbradech se jedná o věci „přízemní“. Řeší se 

konkrétní otázky komunikací, plynofikace, osvětlení, úklidu města … To je na prvním místě, ale na 

druhou stranu - klientelismus tam existuje rovněž. Bojím, že toho klientelismu je v městech více než 

kde jinde. Uplatňuje se tam to tradiční: Já na bráchu, brácha na mně. Nemyslím si, že je to i v nových 

strukturách. Oslovilo mne pár zastupitelů, abych kandidoval, ale nešel jsem do toho. Těmto lidem 

nejde o miliony.  
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MS: Můžete radit.  

KB: Mám jako farář velikou výhodu - a nyní to řeknu mírně vulgárně – může mi totiž být ukradeno, 

kdo bude v městském vedení. To proto, že s nimi nemám nic společného. Město mně nic nedá a já od 

něj nic nechci. Nejhorší to mají podnikatelé, kteří potřebují od města podporu. Já jako farář od něj 

nepotřebuji nic, jsem svobodný občan. Pokud nebudu myslet na město a budu pouze myslet na sebe, 

tak zastupitele nepotřebuji. Je mi jedno, zdali tam budou komunisté či jiní, protože z nich nic nemám. 

Je něco jiného, když je člověk živnostníkem, který ve městě má obchod, či podnikatelem majícím 

obchodní nebo průmyslovou společnost. Zajímá je, jaká bude spolupráce s městem, jaké budou 

nájemní smlouvy, jaké budou podpory divadel. Tito lidé potřebují „leštit“ kliky. Je možné, že právě 

oni se děsí změny, protože již byli „zavedeni“. Nyní by lidé v čele města měli usilovat o to, aby 

nepodlehli. Soudím, že je chybné, když jsou zastupitelé všude možně v předsednictví rad různých 

společností. Tím jsou vázáni. Musí tam být někdo za město, když v tom město má svůj podíl. Ať tam 

není žádný zastupitel z politické strany. Nyní se připravuje nový zákon, který by toto měl regulovat. 

Než však vstoupí v platnost, tak to jistě bude dvě volební období. Zde jde o to, aby třeba 

v Poděbradech či v Kutné Hoře došlo ke skutečné změně a lidé „nespadli“ do stejného bláta jako 

jejich předchůdci. Je to velké lákadlo, když za vámi někdo přijde a řekne: „Ty mi dáš toto a já tobě 

zase toto …“  

MS: Nádherný důkaz, že moc korumpuje a lidé, kteří se snažili chovat čestně v životě, tak jsou 

najednou vystaveni pokušení!  

KB: Je to na síle osobnosti, jestli pokušení odolá. Bylo by dobré, aby člověk, když zjistí, že nemůže dál, 

z politiky odešel. Vzdám se mandátu, než abych se ušpinil. Bojovat někdy proti větrným mlýnům je 

složité. Soudím, že je zde otázka síly osobnosti, zdali se své volební ideje budu držet.  

MS: Měli bychom si nyní uvědomit, že každý občanem je „pozorovatelem“, ale ne každý občan je 

ochoten se stát účastníkem. A klade to nárok na čas.  

KB: Toho jsem si také vědom. Občané tam jdou spíše než do Prahy, protože se jedná o jejich problém. 

Jestliže je na programu jednání zastupitelstva něco, co mne zajímá, kde jsem angažován, tak tam jdu. 

Dokonce mohu vyjádřit svůj názor. Na radnici v Kutné Hoře první slovo dostávají občané. Tím mají 

možnost oslovit zastupitele. Když začne jednat zastupitelstvo, občané musí mlčet. Z mého pohledu je 

to dobrá věc, jelikož tam mohou říci, proč potřebuji vykonat ty a ty práce a ne něco jiného.  

MS: Je to logické. Bližší košile než kabát. Lidé se snáze angažují …  

KB: Pozoroval jsem i senátní politiku. Kandidátka paní Šojdrová si do svého programu napsala, že se 

bude snažit zvýšit minimální mzdu … Toto přece mohla udělat jako poslankyně, když tam byla léta 

letoucí. Ale tato paní poslankyně Šojdrová, jako vlivná osoba nikdy s tímto návrhem nepřišla. Z mého 

pohledu se v politice ukazuje populismus. Heslo o minimální mzdě by nemuselo lidi z Kutné Hory 

zajímat, je zajímá něco jiného. Je nutné si pročíst program strany, kterou volíte a poté se tázat, proč 

od tohoto bodu strana ustoupila. Oni vysvětlí, že díky novým poznatkům zjistili, že jejich slib byl 

naivní, uvědomím si, že to opravdu nemůže jít touto cestou. Když mi to někdo vysvětlí, pochopím. 

Nutné je, aby s tím občanem někdo mluvil, a to nejen před volbami, ale i po volbách.  
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… Konflikt zájmů v politice …  

MS: Občan sám by měl mít zájem. Zdůrazňuji kondicionál „měl by mít“, politika by podle toho měla 

také vypadat. Je rozdíl, když do politiky jdou lidé, kteří mají ideje, než když tam jdou lobbisté, kteří 

jsou zástupci kapitálu či klanů.  

KB: Nemysleme si, že ve městech je to menší než v Praze či na globální úrovni. Myslím si, že zde jde o 

více než někde v centru. Stačí si uvědomit, kolik je kolem nás fabrik. Každá továrna město potřebuje. 

Každá továrna vyšle lobbistu za radním, aby on skrze něj … Jde o to, zdali radní může říci: „Ano, to je 

dobrý nápad, ale obálku si nechte. Jelikož je to dobrý nápad, já jej prosadím i bez obálky či výhod, 

které mi nabízíte.“ Nebo by radní měl říci: „I kdybyste mi dával deset obálek, tak to prosazovat 

nebudu, protože je to skutečná hloupost, najděte si někoho jiného.“ Je otázkou, zda to naši 

představitelé dokážou. Možná to řeknou na počátku funkčního období, ale budou tak jednat za dva, 

za tři roky? Je otázkou, zda jim „neotrne“.  

MS: Lidé vidí, že problém demokratické politiky je ve vzájemném prorůstání kapitálu a politiky.  

KB: O tom byla v roce 2010 diskuse mezi Topolánkem a Klausem. Dnes už jde o metastáze. Je 

otázkou, jak vláda Petra Nečase, která toto měla v programu, je schopna proti tomu zasáhnout silou. 

Není patřičný kapitál, vláda nemá ani tu sílu. Na druhé straně je vábení obrovské moci, narkotikum …  

MS: … pokušení.  

KB: Více méně, jestli za mnou stojí miliardy, tak ministr se svým platem je „převálcován“. Jde o to, 

jestli lidé z vlády skutečně dokážou povstat i proti takovým gigantům, kde má stát svou účast jako je 

ČEZ či České dráhy, kde se točí miliardy a nyní je otázkou, zda stát dokáže říci: „Pozor, takovéto 

praktiky již nepřipustíme.“ Nyní jsem označil pouze dvě instituce, které jsou v médiích frekventovány.  

… Nová šance pro církev …  

MS: Vidíte, toto je například téma i pro duchovní. Vždyť Československá církev husitská vznikla na 

základě střetu ideálu a sociální reality. Vím, v částech společnosti panovala chudoba, třebaže dnes má 

chudoba jiné podoby. Není právě toto církvi hozená rukavice? Lidé usilují mít své reprezentanty, kteří 

jsou slušní, kteří jsou ochotní naslouchat. Usilují, aby politika byla pro lidi, ne proti lidem a nejen pro 

jisté zájmové skupiny.  

KB: Je otázkou, jak je církev vnímána. Mnohé jsme promeškali.  

MS: Dříve i média vnímala církev daleko lépe. Snažila se prezentovat i názory církevních hodnostářů. 

Tato doba je již pryč. Lze se domnívat, že znechucení z politiky přineslo své. Stačí vzpomenout Impuls 

99, který byl podepsán před 11 lety, jak se snažil být pomyslnou ochranou před politiky, z nichž někteří 

byli propojeni v rámci Opoziční smlouvy z důvodu partikulárních zájmů. Stačí zmínit Tomáše Halíka, 

Martina Stránského, Jiřího Pehe a jiné … Povětšinou to byli intelektuálové z Prahy. Není dobré, když se 

církev sama „a priori“ distancuje od zasahování do politiky.  

KB: Může usilovat o působení ve společnosti. Je však otázkou, jak je její hlas vnímán, slyšen. Pokud 

nejste v médiích a nevystupujete někde v diskusích jako zástupce církve, nemáte šanci. Po roce 1989 

byl vždy zván zástupce církve k diskusi týkající se pragmatických věcí. Dnes, když se jedná o duchovní 

a kulturní věci, tam zváni nejsou. Sem tam je sváteční slovo, církev husitská tam zastoupena není 
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vůbec. Znovu opakuji, čas se posunul v neprospěch církve. Mluví se o tom, že jsme nejvíce ateistický 

stát v Evropě, že věřící jsou v menšině, tedy ať raději mlčí. Většinový názor se přece neřídí podle 

církevního. Tam nejde o teologické směřování, ale o duchovní rozměr. Je to jak kultura dává duchovní 

rozměr životu, tak i církev může zprostředkovat duchovní rozměr. Opravdu nejde o ideologii církve, 

abychom si prosazovali své teologické reflexe. Měli bychom se snažit zjemnit čirý pragmatismus, 

racionalismus právě duchovním rozměrem. Snaha vyvážit zmíněný pragmatismus však neexistuje. Je 

otázkou, máme-li reprezentanty, kteří by dokázali nebýt pouze teology, ale též ekonomy. Lidé, kteří 

by chtěli v této diskusi obstát, by museli rozumět jiným disciplínám, aby nebyli považováni za 

diletanty. Nesmí promlouvat jako Jan Zlatoústý a být od věci. Z mého pohledu by měli diskusi doplnit 

duchovním akcentem, kterému rozumí. Jde o to, jestli tyto osobnosti si v mladé generaci 

vychováváme třeba na husitské fakultě, aby byli komunikativní, aby byli v oborech všeobecně 

vzdělaní, aby dokázali patřičně vstoupit do diskuse, aby tam nepůsobili trapně. To je další skutečnost. 

Nemohu tam poslat ohnivého kazatele, který bude hovořit o Slovu božím, třebaže to s těmi věcmi 

nemá co společného. Boží slovo použiji na zlodějiny, vraždy, smilstva. To mohu, ale musím rozumět 

tematice, o níž se momentálně hovoří. Bohužel, lidé nejsou do diskusí zváni. 

MS: … a sami se prosadit nemohou.  

KB: Stalo se to, co se stalo za komunistů. Církve se staly ghettem. Uzavřeli jsme se, i když se snažíme 

proniknout do společnosti, jsou to ale pouhé lokální pokusy. Došlo k celkovému uzavření do prostoru 

kostelů a tam si „lížeme“ rány. Sem tam uděláme výstavu nebo koncert, když máme výročí církve. 

Pomine devadesáté výročí církve, jako pominulo totéž výročí u evangelíků. Dnes se o nich také 

nemluví. Jinými slovy skončíme tento rok a za rok si „nikdo nevzpomene“, třebaže jsme udělali tu 

koncert, tu výstavu.   

MS: Poukázal jste na skutečnost, že duchovní v diskusích nesmí být jako kazatel, …  

KB: … jelikož není v kostele. Dříve mně to vyčítali a dnes tomu rozumí. Říkali mně, že jsem spíše 

manažer, a v médiích jsem byl tak citován. Myslím si, že jsem byl duchovní na prvním místě. Když 

jsem dostal funkci, nebo úřad, pak jako vedoucí činitel musím být manažerem. Musí se o lidi postarat 

po všech stránkách, nejen o stránkách duchovních, ale i po stránce ekonomické, materiální. Vidíme i 

jinde, že když do čela nepřijde člověk, jenž má manažerské schopnosti - a to nemusí být špatná 

diagnosa, tak podnik zkrachuje, nejen ekonomicky.  

MS: Zkrátka člověk může mít sebelepší podněty, …  

KB: … může být sebelepší teolog, ale když nedokáže získat mladé lidi pro duchovní profesi, nedokáže 

je motivovat k tomu, že jim dá úkoly v církvi, aby i za pár korun byli nadšeni a úkol plnili. Nemyslím 

v duchovní sféře, církve rozvinuly svou aktivitu do školství, do sociální oblasti. Nedávno jsem mohl 

číst v novinách, že nejlepší zaměstnání do budoucna bude sociální práce zejména pro staré lidi. Lidí 

bude přibývat. Kdo bude mít podnikatelského ducha v této oblasti, bude úspěšný. Čeká se boom. 

Církve by tento rozměr sociální angažovanosti a sociálního managementu, měly mít v programu. 

Měly by být ochotny se starat o staré lidi a částečně na tom profitovat ekonomicky. Když postavím a 

budu provozovat domov důchodců, budu jej provozovat, dostanu dotace z evropských fondů. Také to 

musí být manažer, který do toho projektu půjde, který se toho nezalekne. Když budu patriarchou či 

biskupem a přijde mi taková výjimečná nabídka … a bude říkat, abychom se toho účastnili, tak 

nemohu říci, že to není naše parketa. Do toho hned půjde někdo jiný.  
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… Kandidatura – příklad politika …  

MS: Obecně hovoříme o politice, ale vy jste ji mohl zakusit v realitě …  

KB: Byl jsem znám pouze v širokém okolí Kutné Hory a kandidoval jsem pouze ve volbách v roce 

1990. Vím, jak to bylo vítané. Byla zde silná katolická církev, husité byli církví slabou, a krom toho zde 

bylo asi dalších pět církví. Já jsem dostal druhý největší počet preferenčních hlasů z Kutné Hory. První 

byl primář stomatologie a byl jsem opravdu druhý. Za mnou byli doktoři, učitelé, kteří jsou zde 

zakotveni od malička. 

MS: Čím si to vysvětlujete?  

KB: Vysvětluji si to tím, že jsem byl knězem.  

MS: Byl jste jiný, alternativní.  

KB: Ano, krom toho jsem byl mladý. Všude byly mé fotografie. Vypadal jsem, jak jsem vypadal, tedy 

ne jako ušlápnutý kněz. Lidé si říkali: „A to je kněz …“ Šlo o to, že tam chyběl akcent duchovna. Dostal 

jsem se do devítičlenné rady jako kněz. Oni mohli říci: „Dobrá, budeš v zastupitelstvu, ale do rady? Co 

tam bude kněz dělat?“ Bylo vidět, že doba byla nakloněna tomu, aby se církev angažovala ve 

společenských změnách. Bohužel se to nestalo. Též zde byl kolega, který byl dokonce poslancem 

federálního shromáždění – vlašimský Jiří Bureš. Vím, že mi kolega říkal: „Karle, dělám v Parlamentu 

bohoslužby pro nevěřící poslance.“ A lidé mu tam chodili. To znamená, že jsme ve větší míře 

neobsadili možnosti angažovat se v politice.    

MS: Nepobídl jste jako vikář lidem, aby se angažovali v politice? Byla to příležitost a tuto skutečnost 

svými slovy potvrzujete.  

KB: Lidé věděli, že kandiduji. Nikdy jsem nezneužil kazatelnu pro politické věci. Nedělám to ani 

v současnosti.  

MS: Jinými slovy „nebyl“ jste Janem Husem.  

KB: Neříkal jsem, aby lidé volili lidovou stranu. Mimo to jsem kandidoval za lidovou stranu, která byla 

vnímána za kolaborující. Tenkrát tam byl problém Bartončík. Bylo to za Žalmana a teprve přišel Lux. 

Třebaže byla aféra Bartončík, byl jsem zvolen. Říkalo se, že šanci mají lékaři, a nyní ji měl kněz, 

třebaže jsme byli zemí, jakou jsme byli. Církve byly vnímány jako chudáci, kteří byli režimem celou 

dobu likvidováni. Dejme jim tedy šanci. My jsme v politice mohli duchovní akcent daleko více 

rozvinout. Dnes se bohužel do těchto míst nedostaneme.  

MS: Děkuji vám za kritická slova …    


