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Dialog o transformaci s prof. Jakubem S. Trojanem1,2: 

MS: Jakub S. Trojan je nepochybně spjat s disentem, a ten vytvořil a formoval etickou koncepci 

politiky v usilování o lidská práva, která se vymezila vůči komunistickému režimu. Pokud hovoříme o 

proměně společnosti, zeptal bych se, jak vnímáte její úlohu na změnách, které nastaly kolem roku 

1989? Jakou podle vás hrály roli?  

JST: Základní změny by nebyly tehdy uskutečnitelné bez změn v zemích okolního světa. Ty nás 

bytostně ovlivnily. Navíc autorita Havlova, lidí kolem něj a Charty 77 ovlivnila silně další průběh 

událostí, proto došlo k rychlým změnám politického uspořádání v naší zemi. 

MS: Změna byla civilizovaná.  

JST: Ano a bez jediné oběti, jak na straně režimu, … 

MS: … tak na straně těch, kteří se stali jeho opozicí.  

JST: To znamená, že jsme nezatížili další vývoj mravní hypotékou. Nebylo to u nás jako v Rumunsku. 

To považuji za velmi důležité: kromě velkých proměn hospodářských a politických, k nimž jsme 

přistoupili po roce 1989, nevznikly žádné větší problémy v průběhu základních změn, které by nás 

zatížily do budoucnosti. Tato starost nám odpadla – na rozdíl od jiných zemí východního bloku.  

MS: Vy poukazujete na neuvěřitelně hladké „předání moci“.  

JST: To považuji za velký klad. Kdyby u nás docházelo k násilnostem, tak by to společnost dříve či 

později rozdělilo daleko hlouběji, než je rozdělena dnes.  

MS: Lze říci: „Zaplať Bůh bez obětí!“ Komunisté mohli zasáhnout. Cítili však, že vývoj by šel svým 

směrem a zásahem by si spíše přitížili, než pomohli. Cítili svůj konec. Člověk se táže, zdali je možné 

získat něco bez obětí? Jaké je vítězství bez obětí?  

JST: Obětí bylo víc než dost před rokem 1989.  

MS: Pokud se člověk podívá na Velkou francouzskou revoluci, … 

JST: … tak je patrné, jakou zátěž to stále představuje. Americká revoluce proběhla jinak. Heslo: 

„Rovnost, volnost, bratrství“, bylo i tam, bylo však daleko věrohodnější. Považuji americkou revoluci 

za důležitější než francouzskou.  

MS: Francie nám je blíže.  

JST: Zatížení Evropy v důsledku francouzské revoluce je však silné. V ní docházelo k násilné likvidaci 

protivníků. U nás po roce 1948 bylo také velké množství obětí fyzické likvidace. Kromě více jak dvou 

set popravených byly desetitisíce dlouhodobě žalářovány. A další a další nesměli vykonávat svá 

                                                           
1
 Jakub S. Trojan *1927, český evangelický teolog, signatář Charty 77, profesně se zabývá se etikou, vztahem 

hodnot a demokracie, v letech 1990 – 2000 působil jako děkan ETF UK, z díla: Idea lidských práv v české 
duchovní tradici (2002), Spravedlnost povznáší národ (2002), Ježíš výzva pro nás (2005), Kontrasty a alternativy 
(2007), Rozhovory s pamětí I., II., - vzpomínky českého teologa. 
2
 Dialog byl veden ve středu 24. listopadu 2010 v odpoledních hodinách v pracovně prof. Trojana na 

Evangelické teologické fakultě UK Černá 9, Praha 1.   
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povolání. Někomu se vezme mikrofon, jinému tiskařská čerň a další nesmí publikovat, být ve 

vedoucím postavení a podobně. To jsou metody již poněkud zjemnělé francouzské revoluce, kterých 

jsme si užili za komunismu víc než dost.   

… Komunisté …   

MS: Nejprve trochu obecná otázka, než přejdeme k otázkám praktickým. Jak uvažujete o Ideologii 

minulých desetiletí? Má své opodstatnění? 

JST: Každá ideologie je nepřiměřená vyvíjející se dějinné situaci. Ideologové předkládají svůj výklad 

společenské situace jako pevný a v každém okamžiku zdůvodnitelný a věrný obraz předcházejícího i 

budoucího vývoje. Dějiny jsou však "stýkání a potýkání" (Palacký) lidských výkladů a postojů, různých 

konceptů dějinných událostí a motivů, z kterých vznikaly. Dějiny nejsou souborem kauzálních vztahů. 

Vždy se v nich projevují rozličné vůle, mocenské tlaky, ale také překvapivé objevy či vynálezy. Dějiny 

proto nejsou procesem, jehož průběh lze bezpečně předpovídat, na rozdíl od jevů přírodních, jež jsou 

podstatně určovány fyzikálními zákonitostmi.    

MS: Soudíte, že ideologie komunismu byla poražena a jediným schůdným konceptem pro společenské 

uspořádání je liberální demokracie? 

JST: Na první polovinu vaší otázky je odpověď snadná: ideologie komunismu byla poražena 

především z důvodů, které jsem uvedl v předcházející odpovědi. Neporozuměla sama sobě, a 

především tomu, co je podstatné pro lidské bytosti jako tvořivé, v posledku nezmanipulovatelné 

subjekty dějin. A neporozuměla tím i dějinám jako otevřené scéně lidské svobody. Liberální 

demokracie se dostává do nové fáze svého vývoje, jak naznačuji na jiném místě; jde o to, zda se jí 

podaří složit úspěšně maturitu z předmětu, který si teprve osvojuje. Jinými slovy, zda se jí podaří 

porozumět novým možnostem, které z ní samé vycházejí, ale mohou jí také uškodit, nebo ji dokonce 

zničit. Jinými slovy: právě protože demokratický systém je ten nejlepší z nejhorších (Churchill), je 

otázkou, zda se demokracii podaří zvládnout a fruktifikovat plody vlastního vývoje, a tak 

předstupovat  před další generace vždy znovu v přitažlivé a fungující podobě.  

MS: Dobrá. Když se vrátíme k počátku, říkáte, že jsme měli být mírní. Jak jsme se s komunisty měli 

vypořádat? Jde přece též o vyrovnání se s minulostí? Němci byli donuceni se s fašistickým režimem 

vyrovnat, konal se Norimberský proces.  

JST: Na počátku se museli spojenci vyrovnávat s fenoménem nacismu. Němci se začali vyrovnávat se 

svou minulostí později. Teprve po dlouhé demokratické epoše se s tím vypořádávají nejnovější 

generace. To bývá, že se vnukové ptají dědů. Ne synové, ale vnukové kladou otázky: Jak to, že jste 

mohli být nacisty? To v osmdesátých letech proběhlo v západním Německu. Nyní to má Německo za 

sebou, vyrovnalo se se svou minulostí.  

MS: Cosi podobného být u nás nemohlo a vlastně nás to teprve čeká.  

JST: Ano, ještě nepřišla generace vnuků. 

MS: Na vypořádání teprve čekáme. Kdo si myslel, že to bude rychle, jednoduše, byl pošetilec.  
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JST: Je důležité, že to první: náprava poměrů u nás po roce 1989 neproběhla krvavě. Kdyby tomu tak 

nebylo, vyrovnávání s komunistickou minulostí by se neobyčejně zatížilo mravní hypotékou. Těžko 

bychom se jí zbavovali.  

MS: Komunisté byli krutí, přesto jsme se vydali jinou cestou … 

JST: Nejsme jako o ni. To je správné. To si musíme znovu připomínat. Nicméně některé zločiny jako 

zacházení s vězni, které se až nyní dostávají před soud, měly být posouzeny a odsouzeny dříve. A 

hned na počátku velkých proměn po roce 1989 byl čas na zákaz komunistické strany. 

… Odpuštění …  

MS: Pokročme dále. Jaký vztah máte k utlačovatelům?  

JST: Já jsem je nevyhledával. Neztrácím s nimi ani minutu; ale vlastně ano, když ve svém životopisu 

líčím výslechy, když o tom hovořím se svou pamětí. 

MS: Nepřímo říkáte, že jste odpustil.  

JST: Osobně jsem s tím vyrovnal tak, že jsem o příslušnících StB psal v obou dílech svých vzpomínek. 

(Rozhovory s pamětí I., II.) Odpuštění? Ke katarzi může dojít jen tehdy, pokud ten, kdo se dopustil 

něčeho zlého, to přizná. Když to nepřizná, nedojde odpuštění. Kdybych mu totiž odpustil já za situace, 

kdy ublížil někomu třetímu, do jakého vztahu bych se dostal vůči těm, jimž ublížil? Mohu, ba smím 

odpustit jen těm, kteří ublížili mně. Nelze odpustit lidem ze Státní bezpečnosti, aniž by provedli 

reflexi toho, že se zachovali špatně a veřejně to přiznali. Bez této práce na sobě se jim odpuštění 

dostat nemůže. 

MS: Námitce lze rozumět. Není náhodou člověk k odpouštění vyzýván? 

JST:  Člověk nemá právo odpouštět někomu, kdo ublížil někomu třetímu. Státní bezpečnost 

vyslýchala i mé přátele Alfréda Kocába, Milana Balabána, Ladislava Hejdánka, Jana Šimsu a další. 

Mravním problémem je toto: za jakých okolností má člověk právo odpustit tomu, kdo ublížil současně 

i dalším? 

 MS: Někdo nad tím může mávnout rukou.  

JST: To sice může, ale to není řešení.  

MS: Jaká je podle vás společnost, která nedokázala eliminovat stranu spojenou s minulostí? Část lidí ji 

podporuje a díky tomu je součástí Parlamentu.  

JST: Podporuje? Co si pod tím slovem představujete?  

MS: Do jisté míry je trpí. 

JST: To je velký rozdíl. Demokratická společnost respektuje a zákonem podpírá svobodu projevu, 

ochraňuje volnou soutěž politických stran. Když jsou zde lidé, kteří nějakou stranu volí, a když strana 

prohlásí, že chce dodržovat Ústavu, a to komunisté prohlásili, a voliči jí svěří své hlasy 

v demokratických volbách, asi od nich - formálně vzato - nelze požadovat nic více. To však ještě 
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nestačí na to, aby získali všeobecnou důvěru ve společnosti, v níž se uchovává paměť na zla, spojená 

s komunistickým režimem zejména v prvních letech jeho vlády.  

… Zrušení …  

MS: Jsou lidé jako Jaromír Štětina, kteří usilují o to, aby tato strana byla zakázána …  

JST: To může. To je demokraticky přípustné. Nemůže se však k tomuto kroku uchýlit státní orgán. 

Komunisté legálně získávají v parlamentních volbách kolem patnácti procent hlasů, a to jim dává 

právo, aby jejich zvolení představitelé, jimž část obyvatelstva svěřila svůj mandát, se stali členy 

Parlamentu či Senátu. A zde budou svůj mandát legálně vykonávat. Demokratický právní systém nic 

jiného nepřipouští. Muselo by se prokázat, že tak činí nelegitimně. Takové stanovisko může část 

veřejnosti zaujmout, ale právní důsledky takového stanoviska by se musely prokázat a potvrdit i 

soudně.  

MS: Rozumím-li tomu správně, tak z vašeho přemýšlení o společenských systémech vyplývá, že je 

demokracie založena na lidech, jejich preferencích ... 

JST: Také na zákonech, které mají platit pro všechny a bez výjimky. 

MS: Němci zakázali nacistickou stranu.             

JST: To proto, že byla označena mezinárodním společenstvím za zločinnou a její představitelé byli 

odsouzeni k smrti. K tomu však u nás nedošlo.  

MS: Na základě toho jsou komunisté součástí politického spektra.  

JST:  Ano, prosazují ve svobodných volbách svůj program; nikdo jej neprohlásil na základě 

plnomocného soudního verdiktu za odporující Ústavě ČR. Na základě toho se mohou hlásit do 

demokratické soutěže a dostávají od voličů hlasy. Demokratické zřízení nemá žádné nástroje, jimiž by 

komunisty mohlo z této soutěže vyloučit.  

MS: Myslíte si, že snaha o zrušení této strany nemá opodstatnění?     

JST: Snaha má opodstatnění, ale musela by získat podporu, odvolat se na taková ustanovení Ústavy, 

která by umožňovala zrušení komunistické strany. A celá záležitost by musela probíhat před soudním 

tribunálem a podle platných zákonů republiky. Nemůžete ji zrušit pouze proto, že si ponechala ve 

svém názvu pojmenování Komunistická strana - a přitom se hlásí k demokratickým pravidlům správy 

země.  

MS: Komunisté po 1945 také vzývali Masaryka, jeho humanismus a víme, jak to dopadlo.  

JST: Soudím, že je to jiná věc.  

MS:  Jde o to, že komunisté cosi deklarují. Soudím, že na to pěkně odpovídá BIBLE, Lukáš 3.8. „Podle 

činů, ovoce poznáte je“. Lidé deklarují záměr, jenž vypadá nevinně, ale výsledky? 

JST: Myslíte si, že se v Parlamentu chovají nedemokraticky?  

MS: Účastní se dialogů … 
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JST: Zúčastňují se parlamentních, rozhlasových i televizních debat. V obou sněmovnách mají zástupce 

v příslušných výborech. Demokratická pravidla naší země neposkytují žádná ustanovení, na jejichž 

základě by bylo možno komunistickou stranu u nás vyloučit ze správy země, k níž dostali od svých 

voličů mandát.  

MS: Zde jde též o to, že Česká republika je zemí, kde bohužel existuje přímý následovník komunistické 

strany. Jde zde plná kontinuita s obdobím před rokem 1989. Slovo komunistická se vyskytuje v názvu 

strany.              

JST: Nevím, do jaké hloubky přetrvávající název vyjadřuje kontinuitu s obdobím před rokem 1989. A 

to jak u představitelů této strany, tak u jejich reprezentantů v Parlamentu i mezi voliči. Vycházím 

z toho, že se hlásí k naší Ústavě. A ta je demokratická. Když se k ní přihlašují a na základě toho se 

účastní voleb, nelze proti takové straně právně nic namítat. Můžete se pouze divit, že jim ještě tolik 

lidí dává své hlasy.  

MS: Možná mají amnézii, nepamatují si již, jaké to bylo před rokem 1989.  

JST: To platí patrně jen o menší části našich voličů. Jistě jsou mezi jejich voliči a členy i lidé spjati 

s minulým režimem. A jsou tu i děti věrných členů strany, které si uchovaly základní loajalitu vůči 

svým rodičům.  

MS: Přítomnost strany v politickém spektru může naznačit, že tuto společnost vypořádání se 

s minulostí teprve čeká a bude to obtížná cesta. 

JST: Jak jsem již řekl, je to věc, která přijde na pořad dne u vnuků. Synové jsou mnohdy ještě s nimi 

příliš spjati. Tak to bývá. Patří to někdy k loajalitě synů vůči otcům. Ale očekávám, že k tomu nakonec 

dojde. Mít u nás dvě levicové strany je trochu „nad poměry“.  

MS: Platí tedy Masarykových 50 let. 

JST: To určitě. Řekl bych, nejméně padesát let potřebujeme k tomu, abychom se stali zemí se zažitou 

demokratickou tradicí.  

MS: Pouhé procedury, které zajišťují demokratický provoz, nestačí.  

JST:  Jsme teprve na začátku, ale mám dobrou naději. Pokud se celkově v Evropě nezmění politické 

poměry, demokratická správa země se bude zejména ve východních částech Evropy upevňovat a 

prohlubovat.    

MS: Ano, na hodnotových základech.  

JST: Tradici, která by přecházela na další a další generace, trvá dlouhou dobu, než zapustí kořeny. Ale 

pak teprve vydá pravé a chutné plody. To u nás zatím chybí, jsme teprve na začátku. A navíc: trpíme 

neustále jakousi horečnou „rozhádaností“. Politická polarizace tomu napomáhá vydatnou měrou. 

Jsme jak na houpačce: levice versus pravice. Jakoby politici nevěděli, že nás má spojovat společný 

zájem! Nevidí ho dostatečně silně ani ti vlevo, ani ti vpravo. 
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… Disent a význam pro demokracii …  

MS: Je dobré se zeptat, jak se disent podílel na přeměně společnosti. Mně jde o to, že jeho 

přestavitelé byli ikonami revoluce, jak se tito lidé podíleli na transformaci?  

JST: Problém disentu byl v tom, že v něm byli sice obětaví lidé, kteří značně riskovali a naučili se 

životnímu stylu nonkonformismu. Chybělo jim však hlubší politické a ekonomické a vůbec celkové 

vzdělání. Samozřejmě byly i výjimky. Všem nám chyběla politická zkušenost. Málokdo stál na vyšším 

stupni společenského žebříčku. Disidenti nebyli ve vedoucích funkcích ve společnosti. Sklady, kanály, 

malířské štafle, košťata, to byla místa a nástroje, kde disidenti pracovali a co brali do rukou. Tuším, že 

to říká Ruml, když vzpomíná na dobu, kdy přebíral Ministerstvo vnitra ČR, jak byl závislý na lidech 

spojených se Státní bezpečností. Přiznával, že tomu jednoduše nerozuměl.  

MS: Kdo jiný by to dělal?  

JST: Ano, on se v té rozsáhlé agendě nevyznal. Je to pochopitelné.  

MS: Nepřímo říkáte, že lidé, kteří přišli z disentu, nebyli připraveni. 

JST: Především disent nečekal, že ke zvratu dojde.  

MS: Možná ne tak rychle.  

JST: Vůbec nečekal, že k němu dojde, a že to bude tak radikální zlom. Takřka nikdo na světě to 

nečekal. Všichni byli překvapeni, jak se komunistický režim ve všech zemí hroutil takřka ze dne na 

den. Protože jsme byli dlouhá léta vyřazeni ze společenského života - disidenti myli okna, pracovali 

v kotelnách - a proto jsme, pochopitelně, nerozuměli složitému společenskému dění, zejména 

mezinárodnímu. Nerozuměli tomu, nevyznali se v tom, dělali chyby. Brzy se ukázalo, že ti lidé, kteří 

v tom systému zaujali jistá místa a viděli jeho zchátralost, uvažovali už o tom, jak se zařídí, až režim 

padne. A nezůstali jen u úvah. Znamenitě se zorientovali hned v prvních týdnech po jeho pádu, a 

protože znali jeho struktury zevnitř, uměli si poradit. Měli spoustu známostí, dovedli se uchytit 

v hlavním proudu přeměn a vytěžili pro sebe do budoucnosti co nejvíce. Dobrým příkladem je Václav 

Klaus.  

MS: Ten však nebyl součástí aktivního disentu.  

JST: Nebyl.  

MS: Václav Klaus byl obyčejný státní úředník s velkým zájmem o ekonomii. Pracoval ve Státní bance 

československé, pořádal semináře.  

JST: Pracoval spolu s jinými dnes známými lidmi v Prognostickém ústavu. Nebyl státním 

zaměstnancem na ministerstvu, nebyl ve straně. Tito lidé měli přístup k zahraniční literatuře, 

sledovali politické dění uvnitř i za hranicemi; analyzovali základní vady režimu. Oproti disentu měli tu 

výhodu, že poznávali vrcholná odvětví politické a ideové správy země zevnitř. Pro ně byla změna 

režimu příležitostí využít po dlouhá léta shromažďované znalosti v bouřlivém procesu podstatných 

změn veškerého hospodářského a politického systému po změnách v roce 1989.   
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… Vládnutí a kontexty …  

MS: Bylo nutné znát praxi a někdy si ten filozofický „pláštík“ nechat doma.   

JST: Jak jsem již řekl: Ruml poctivě přiznává, že v prvních polistopadových měsících by se neobešel 

bez estébáků. Nevěděl, do kterého šuplíku má na ministerstvu šáhnout. Vůbec netušil, co všechno v 

té budově je. To vše mu museli říci až příslušníci Státní bezpečnosti, tentokráte nikoliv v postavení 

vyslýchajících, nýbrž poslouchajících.   

MS: Vidíte. Zde je vidět, jak byli loajální. Věděli, že je konec. To oni věděli. Někteří přešli do jiných 

aktivit, a tak honem rychle využili své znalosti a využili podnikatelské možnosti. Je to tak. Zkrátka lidé 

z Charty 77 většinou neprokázali schopnost zvládnout nahromaděnou kupu problémů a provést 

destrukci systému a vytvořit systém nový.  

JST: Ano, jednoduše to museli dělat lidé, kteří znali systém, viděli mu až do jeho nejzazších skulin, a 

dokázali využít této svých zkušenosti a znalostí k tomu, aby vytvořili odpovídající instituce. Toho lidé 

z disentu schopni nebyli.  

MS: Ano, ale zde je dobré podotknout, že otázka institucí je otázkou na léta.  

JST: Souhlasím, a právě nově vytvořeným institucím vděčíme za to, že proměna systému a všech 

institučních vazeb proběhla hladce, rychle a za relativně malých ztrát.  

MS: Nu, každý člověk, když přijde do styku s otázkou transformace, tak si kromě demokratizačních 

změn asociuje privatizaci a též tunel, krádež. To zde zdomácnělo a podle toho se lidé rozhodují. Vy 

však hovoříte o krátkém období konstituce politiky.  

JST: Ano, hovořím o období měsíců. Vyjádřím se k tomu, co jste naznačil. Myslím si, a to vás asi 

překvapí, že za 500 miliard korun, které se „prošantročily“, tím, že chytří lidé byli schopni nalézt 

mezery v zákonech, ačkoli je to suma závratná, jako daň za nabytou svobodu zas tak vysoká není.  

Nesmíme zapomenout, že zákonů bylo po revoluci přijato hodně a počítaly se ve stovkách. Bylo 

nutné změnit celý právní řád a nikdo není vševědoucí. Člověk neviděl do všech souvislostí, každý měl 

omezenou zkušenost. Když se tvoří zákon, má viditelné dopady a též neviditelné, nedohlédnutelné. 

Jev, jenž jste uvedl, tedy tunelování, padá na vrub toho, že zákonodárci ustanovili zákon v dobré víře, 

nestanovili obranné mechanismy, ale nepřipisoval bych jim, že to byli podfukáři, kteří si to připravili 

předem. Nedohlédli, že když se - dejme tomu - závod rozdělí a majetky se přesunou do dalších 

závodů téhož podniku, může dojít k tunelování. Až se na to přišlo. Ovšem uběhl rok, dva, a bylo 

pozdě. Vím to z první ruky. Michael Kocáb to prožil na vlastní kůži: pozoroval krok za krokem to, co 

udělali s fondem Trend jeho noví, legální majitelé brzy poté, co ho od něj a dalšího spolumajitele 

koupili.  

MS: Nemělo by se to omlouvat.  

JST: Nemělo, ovšem je třeba pochopit, že v převratných dobách, kdy chybí propracované 

zákonodárství, všechno je v pohybu a v neustálé změně, může k takovým jevům, zkrátka k tunelování, 

jak se to dnes nazývá, dojít. A jde o to, aby tento jev, ke kterému dojít nemělo, byl pochopen ve své 

podstatě. Nebyl vymyšlen shora, lidmi ve vládě, nýbrž těmi, kdo uměli obejít dosud značně vágní 

legislativu, našli v ní skulinky a udělali to, co bylo nelegitimní, ale nebylo zjevně a průhledně 
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nelegální. Proč se až dodnes táhnou soudní procesy, jejichž kauzy jsou právě tohoto typu? Právě 

proto, že legalita a legitimita v nich stojí mnohdy v těsném svazku. A soudy nevědí, jak to rozmotat. 

 MS: Stal se omyl. Nu, ovšem lidé to vnímají jako cosi, co delegitimizuje systém jako celek.  

JST: Ano, ovšem proč nevidí obrovské možnosti rozvoje, které dnešní systém nabízí? Jak to, že to 

nevidí? Proč se díváme na jednu zhasnutou žárovku, která praskla a nevidíme, že celý dům je 

osvětlen?  

MS: Bohužel. To se musíte zeptat lidí, ovšem rozezlenost je v mnohém namístě.  

JST: Logicky uvažující a historicky uvažující člověk ví, že nic velkého se neděje bez chyb. Je zajímavé 

jak hluboká skepse a vybičovaný kriticismus na všechny strany lomcuje naší společností od nepaměti. 

V dějinách nemůžeme očekávat dokonalé, bezchybné kroky. Jsme konfrontováni jen s událostmi a 

jevy, které jsou relativně lepší či horší. Nic není dokonalé - a ani nebude! Zmínil jste Velkou 

francouzskou revoluci. Postavím se na vaše stanovisko a řeknu, že revoluci doprovázely popravy, 

teror, tisíce mrtvých, obrovské materiální a duchovní ztráty, život francouzské společnosti byl 

rozvrácen. Důsledkem právě této revoluce je též Napoleon Bonaparte, a jak víme, Evropa to odnesla. 

Otázka, stálo to za tak velké ztráty? 

MS: Ano, to je otázka. Mně jde o kultivovanost procesu.  

JST: Vidíte. Není na to jednoznačná odpověď.  

MS: Francouzská revoluce, to máte konec 18. století …  

JST: Co tím chcete říci?  

MS: Evropské dějiny jsou poznamenány touto událostí. Otázka o poučení se vnímavému člověku 

nabízí.  

JST: Každá generace stojí na počátku. Historie ukazuje, že generace jsou nepoučitelné.  

MS: Připouštíte, že kdo v historii hledá moudro, poučení z toho pro budoucí generace je utopií? Každá 

generace si musí projít jistou formou totality.  

JST: To nikoliv. Od Americké revoluce 1864 uplynulo takřka 150 let. Už žádné další revoluce v USA 

nebylo třeba. To zjištění je velmi důležité. Francouzská revoluce zřejmě poznamenala evropské 

myšlení tak, že další diktatury byly na našem kontinentě možné. Jedné jsme se museli zbavit II. 

světovou válkou, tedy nacistické, a té druhé tlakem demokratických mocností a nakonec i značnými 

lidskými ztrátami za což některé země zaplatily nepředstavitelně. U nás naštěstí konec diktatury 

nebyl krvavý. A protože nebyl krvavý, proběhl návrat k demokracii u nás hladce a bez nových 

nespravedlností, které by zatížily další vývoj tak, že bychom se z toho do dnešních dnů nevymotali. 

Představte si na chvíli, že by v listopadu 1989 bylo u nás 1 000 mrtvých komunistů. To by zatížilo naši 

společnost na dlouhá léta mravní hypotékou. I když k tomu nedošlo, společnost je přesto rozdělená. 

Mnozí dnes řeknou, že za komunistů to bylo lepší. Nyní si představte, že by zde byla památka tisíce 

mrtvých. Z toho bychom se nevymotali.  

MS: Někdo může namítnout, že komunisté se chovali stejným způsobem.  
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JST: A co to znamená pro polistopadový vývoj? 

MS: Byla jiná doba.  

JST: O to se nemůžete opřít. Stačí se podívat, jaké máme problémy až do nynějška s tím, že jsme 

vystěhovali po II. světové válce takřka tři miliony Němců. 

MS: Ano. Shodou okolností byla to právě vláda Václava Klause, která vykročila k narovnání 

českoněmeckých vztahů a byla podepsána českoněmecká deklarace.  

JST: Dobrá, ale všimněte si, jak to neustále pod povrchem bublá. 

MS: Ano, podepsala se Lisabonská smlouva a již se ozývají někteří sudetští Němci, že by uplatnili 

majetkové nároky.  

JST: To je naše malá hypotéka, která tíží. Němci ji měli větší než my. Budeme se s tím vyrovnávat 

ještě desítky let.  

MS: Křivdy, které byly učiněny v minulosti, se budou neustále objevovat.  

JST: Ano, je to záležitost druhé, třetí generace. Otázky vin předků se opětovně objevují. První 

generace – synů nacistů, ti se pochopitelně neodvážili otevřít pusu a kritizovat nás, Čechy. Vnukové 

již smějí.  

MS: A také to dělají.  

JST: Budou to dělat a my s tím možná budeme mít problém. Jsem proto rád, že naše revoluce 1989 

proběhla tak, jak proběhla.  

MS: I třeba s těmi náklady, které následovaly.  

JST: Považuji to za ohromně zdařilé dílo, a to navzdory chybám a nedostatkům, o kterých se u nás tak 

často mluví.  

MS: V podstatě nedostatky, jimiž proces přechodu trpěl, jsou součástí demokracie.         

JST: Jistě.  

MS: Někdo by však mohl říci, že zavíráte oči před nedokonalostí.  

JST: Nezavírám, já je vidím. Pouze si říkám, že i za tu cenu. Jsem rád, že byla tak malá, tedy pouze 500 

miliard, jak se píše.  (Tedy zhruba pětina ročního státního rozpočtu). Když to rozpočítám na třiadvacet 

let od listopadu 1989, pak je to cca 21,7 miliard za rok proti cca 57,23 bilionům). Soudím, že jsme se 

z toho dostali poměrně levně. A chceme-li to bez ztrát vůbec, ať je zaplatí ti, co se obohatili tak 

rychle. Ale jak jim to dokážeme? Jen si představte, kdyby tehdy zvítězila myšlenka, … 

MS: … že nebude transformace dělána šokovým způsobem. 

.JST: To znamená: bez pomoci kuponového vynálezu, tak to mohlo skončit nekonečnými soudními 

spory. Dodnes by tu nebyla privatizace. Sám tu šokovou terapii považuji za fantastický vynález. 
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Vzpomínám, že nejprve lidé váhali, zdali v tom není nějaký podfuk; pak zjistili, že si za těch 1000 

korun mohou koupit akcie, jež jim vynesou …  

MS: … třeba desetinásobek. K tomu vypomohl jistý Viktor Kožený.  

JST: Ano, jistě! On každému přislíbil, že dá desetinásobek. Najednou si lidé řekli: „Aha, to není žádný 

humbuk. Já za to dostanu desetkrát více, než jsem do toho vložil …“ To byl znamenitý impuls pro 

rozběh tržního hospodářství. Jiní nebyli tak důvěřiví. Co je důležité: 8 milionů lidí si ty knížky koupilo.  

MS: Více jak dvě třetiny dospělých účastníků.  

JST: Ano, když počítáte dospělé obyvatelstvo, tak se tohoto experimentu účastnila skutečná většina. 

Soudím, že transformace proběhla ve dvou – třech etapách během tří, čtyř let.  

MS: Možná to zásadní …  

JST: To je to důležité. Představte si, kdyby se to dělalo podle soudních rozhodnutí, tak se to roztáhlo 

na dvacet – třicet let.  

MS: Inu, chvála, ovšem mnozí k tomu tak pozitivně nepřistupují. Pojďme dále. Součástí kroků 

proměny, které souvisely s majetkovými přesuny, byly restituce. Pan Klaus byl jedním, kdo oponoval. 

Zde byl ten aspekt navrácení toho, co bylo ukradeno.  

JST: Pochopitelně s tím souhlasím.  

MS: Je nutné zachovat princip spravedlnosti. Poškozené strany byly z části repatriovány.  

… Církve …  

MS: Ke stranám nepřináleží církve, třebaže se nyní hovoří o narovnání s církvemi.  

JST: S církvemi je to trochu složitější, ale stále jsem plný naděje, že pokud vláda bude mít trochu času, 

tak se na tento problém zaměří.  

MS: Církev, sám jste jejím členem. Jakou měla dle vás funkci během transformace? Splnila ji?  

JST: Jsem smutný z toho, že především evropské církve, kdysi tak silné svou velkolepou tradicí, nejsou 

dnes schopny vyrovnat se s problémy společností, do nichž patří a které kdysi svým vlivem 

spoluvytvářely. Stahují se do uzavřeného prostoru, ztrácejí hluboké povědomí o svých kořenech a 

univerzální úloze, kterou křesťanská tradice představuje. Nejsou schopny vést tvořivý dialog s 

ostatními nositeli náboženských tradic a zejména s občanskou vrstvou, která se církvím odcizila.  

Evropa vznikla jako misijně mocný kontinent, který vnášel Evangelium do ostatních oblastí Země. 

Církve, jak se zdá, nejsou však již prodchnuty vědomím univerzálního poslání, kterému se oddávaly 

generace před námi. Stahují se do ghetta, ztrácejí přitažlivost pro postmoderního člověka, a jsou 

pohrouženy povýtce do sebe, do své liturgie, svých konzervujících zálib a hrátek. Během 

transformace byly církve, až na několik výjimek (V. Malý, M. Kocáb), takřka neviditelné. Představitelé 

církví nebyli schopni vést soustavný a intenzivní dialog se společností takovým způsobem, aby je 

veřejné mínění přijímalo jako partnery k pohledání. Bude trvat dlouhé roky, než církve vystoupí z 

izolace a uvědomí se, že Evangelium je dobrá a radostná zpráva pro celý svět, nikoliv jen útěšný 

příběh pro skupinky izolovaných. Budoucnost křesťanství a církví je odvislá od toho, zda si osvojí 
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ekumenickou perspektivu, jež každou z církví podnítí k tomu, aby vydala ze sebe to nejlepší, a spolu s 

ostatními pak otevřela celé bohatství křesťanské tradice společnostem, v nichž žijí a za něž mají před 

svým Pánem odpovědnost. 

… Demokracie a kontexty …  

MS: Na závěr bych se otočil k tomu, oč jsme v revoluci usilovali, tedy k demokracii. Václav Bělohradský 

demokracii charakterizuje legitimitou změny a podobností frašce jako divadelnímu žánru.  

JST: To je apartní výrok a do jisté míry blábol, kdy se hovoří o demokracii jako o frašce. Jakápak 

fraška? Problém, jenž začíná vyrůstat, spočívá v tom, že velká zvířata, velcí magnáti nedělají pouze 

obchody, nepodnikají. Mají velkou politickou moc a stále více zasahují do politických procesů. 

Naleznou si dokonce povolné představitele politického života, kteří se stávají vykonavateli jejich 

zájmů … To je dnes největším problémem u nás i v celém kapitalistickém světě.  

MS: Narážíte na otázku privatizace politiky.  

JST: Ano, politika začíná ztrácet svou specifickou doménu, ta je dnes v ohrožení. Proto občané zdola 

musejí být ve střehu a podporovat ty síly ve společnosti, které budou bránit této hrozbě. Je to 

jednoduše zápas. Demokracie je diskuse těch, kdo soupeří. A to je také zápas svého druhu.   

MS: Problém je jakým stylem.  

JST: Ano. Problémy se musejí otevírat, je třeba je pojmenovat - a řešit. K tomu je třeba součinnosti 

lidí dobré vůle. Vždycky je tu ovšem také část chytráků, kteří to chtějí zneužít. Demokracie je jediným 

systémem, za nějž společnost musí zaplatit daň. Naštěstí je tato daň nejnižší. Všechny ostatní 

systémy stojí neskonale víc.  

MS: Masaryk také říkal kritická slova na účet české společnosti. Tvrdil, že je zde „Kocourkov“ a 

„Hulvátov“.  

JST: To ano, ale je tomu tak proto, že jsme nad sebou měli po dlouhé dějinné epochy nějaké pány. 

Naučili jsme se znamenitě odhalovat skvrny na jejich vestách. Jsme naplněni řevnivostí a neustále 

kritizujeme ty, kdo jsou „nahoře“. To je problém české společnosti, která ztratila šlechtu, ztratila 

rytířskost, smysl pro čest ve střetech a zápasech, ztratila dobré tradice, které se šlechtou byly 

spojeny.  

MS: Tradiční elity?  

JST: Na toto plebejství, jakkoli někdy ostražitě vtipné, dlouhodobě doplácíme. Našim cílem by mělo 

být, dostat se z toho během příštích desetiletí. Více sebedůvěry! Opřít se o nosné tradice, jimiž jsme 

v minulosti předbíhali celou Evropu!  

MS: To zní optimisticky. Dle vašich slov se dá se říci, že jsme byli úspěšnou a konsolidovanou zemí.  

... Hodnocení, omyly a budoucnost ...  

MS: Než ukončíme náš dialog, ještě se zeptám: Jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn 

společnosti?  
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JST:  Mezi kritická období, jimiž naší společnost procházela po listopadu 1989, patří zejména přechod 

z éry komunistické vlády, jíž bylo podřízeno v naší zemi takřka všechno: život veřejný, hospodářská, 

sociální oblast s příslušným zákonodárstvím, školství; dělo se tak za monopolní vlády jediné ideologie. 

Zrušení komunistického systému po listopadu 1989 je základní proměnou společenských poměrů a 

vztahů. Tak tomu bylo po zrušení rakouské nadvlády po r. 1918, nebo po prudkých a dalekosáhlých 

změnách života naší společnosti za německé okupace. Po Listopadu šlo v prvních letech zejména o 

prudké změny, jež byly spojeny tzv. kuponovou metodou. Změny vlastnictví se podařilo realizovat 

několika kroky celkem úspěšně za několik let. V současnosti, kdy se zdá, že veškerý hospodářský a 

sociální systém pozdního kapitalismu prochází celosvětově základními změnami (např. růst 

spekulativního kapitálu se na rozdíl od předcházejících epoch nevrací do výrobní sféry), čelíme 

povážlivému prorůstání politických a hospodářských institucí. Za takové situace bývá často obětován 

obecný zájem zájmům soukromým. Legislativně i politicky se situace v příslušných oblastech stává 

značně neprůhlednou. Množí se kritické hlasy a stoupá napětí ve společnosti.   

MS: Co Česká republika její budoucnost v Evropě či globalizovaném světě?   

JST: To je velmi obecně postavená otázka. Proto i má odpověď bude jen rámcová: hospodářsky jsme 

tradičně závislí na exportu. Zásadou by měla být co největší pestrost odběratelů v co nejrozsáhlejších 

oblastech světa. Zejména kulturně stojí před námi úkol nezůstat v Evropě někde vzadu. Kultura, 

duchovní tradice, vynalézavost a originalita, umění, včetně schopnosti celospolečenského dialogu by 

se měly stát našimi vývozními artikly. Ale zejména tomu posledně zmíněnému „zboží“ se musíme po 

vzájemné nevraživosti politických stran, která vnáší neklid do celé společnosti, ještě dlouho učit. A 

postarat se o to, aby se „nůžky“ sociálního rozdělení celé společnosti dále nerozvíraly.  

MS: Děkuji Vám za dialog o době nedávné.  

P.S.: 

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

 

JST: Hlavně časopisecky a literárně a jako učitel sociální etiky na Evangelické teologické fakultě od 

roku 1990 podnes. 

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

 

JST: Ano koupili jsme si s manželkou postupně akcie velkých podniků, máme i podílové listy několika 

podniků.  

 

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

eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci ve Visegrádském společenství a 

také k opětovnému setkání v Evropské unii?  

 

JST: Byl jsem z toho v prvních letech smutný, postupně jsem si zvykal. Oceňuji Slováky v jejich 

emancipačním úsilí, kterým potvrdili, že jsou schopni nezastupitelného, originálním přínosu jak pro 

ČR, tak i pro celou Evropu.         
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Dialog o transformaci s Barbarou Day3,4: 

MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Češi si s ním spojují otevření nové kapitoly jejich historie. Co se 

vám vybaví s myšlenkou na rok 1989?  

BD: Pro mě je to velký přelom života před rokem 1989, a poté. Je to sice minulost, třebaže již od té 

doby uplynulo téměř 25 let, ale začátek devadesátých let stále cítím jako přítomnost. Byla jsem 

překvapena tím, co vše se stalo. Zkrátka se otevřela nová doba.  

MS: Události, které se staly ve Střední Evropě, dopadly i na vás, jakožto občanku Velké Británie?  

BD: Já jsem tehdy už hodně cestovala. Jako studentka jsem zde v šedesátých letech strávila víc než 

rok a v první polovině osmdesátých letech několik měsíců. V druhé polovině tohoto desetiletí jsem 

pracovala pro Vzdělávací nadaci Jana Husa. A ještě jsme sem poslali mnoho návštěvníků, 

přednášejících v podzemních seminářích. Pamatuji si, jak jsem sledovala zprávy těch lidí, jak jezdili 

sem a zpět. Zprávy, které pro nás napsali, byly rozsáhlé. Návštěva Československa na nich zanechala 

velký dojem. A to jak na těch, kteří zde byli několikrát, tak i na těch, kteří zde byli poprvé. Sledovala 

jsem to. 

MS: To znamená, že jste s tímto regionem byla propojena velice silně i po duchovní stránce.  

BD: Sama jsem hodně psala, zejména zprávy pro nadaci, články do novin a časopisů. Nyní, když čtu to, 

co jsem napsala, dalo by se to přirovnat ke kulturnímu žurnalismu, ale dá se říci, že jsem lépe 

předpokládala budoucnost než politologové. Je v tom poznat, že jsem očekávala změnu, ale přišla 

dříve, než jsme očekávali.  

MS: Fakt smrti komunistického režimu byl zřejmý …        

BD: Neměla jsem žádné pochyby. Nevím, zdali to bylo v roce 1988, nebo 1989, ale v ten čas mne 

napadlo, že Václav Havel bude prezidentem.    

MS: Jak prorocké.  

BD: Byla jsem s českou přítelkyní v kavárně. Ona byla herečka, spolupracovala s Havlem a řekla jsem, 

co jsem si myslela. Reagovala, že to není možné a jak mně tohle napadlo!  

MS: Nepřímo říkáte, že to bylo hodně absurdní. Člověk, který je vězněn, vystrkován ze společnosti, 

najednou stane v čele politické hierarchie. Ostatně sám byl tvůrcem absurdních dramat.  

BD: Už bylo jasné, že převrat musí přijít. Kdo bude vůdce? Zřejmě to musí být Havel.  

… Vanutí z Moskvy …  

MS: Dá se podle vás ústup, uvolňování komunistického režimu spojit s nástupem Michaila Gorbačova?  
                                                           
3
 Barbara Day *1944, anglická teatroložka, která se zabývá českými divadelními scénami, působí též na CERGE – 

EI, kde vede kurz o kultuře v minulosti a SIT (kurz o českém divadlo), napsala knihy Divadlo Na Zábradlí a tradice 
divadla malých forem v Československu, Sametoví filozofové (1999), poslední kniha byla přeložena do českého 
jazyka.  
4
 Dialog se skládá ze dvou částí. I. část byla nahrána ve čtvrtek 2. května 2013 v CERGE - EI po poledni. 

Politických vězňů 7, Praha 1 Nové Město. Druhá doplňující část byla nahrána v pondělí 13. května 2013 
v Knihovně Filosofického ústavu Jilská 1, Praha 1, Staré Město. 
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BD: Je to zajímavé, ale dnes jsem přednášela o stejném tématu. Pamatuji si, že když začínala glasnosť, 

perestrojka, lidé zde očekávali, že něco přijde. V roce 1987 přijel do Prahy Gorbačov. Lidé čekali, že 

bude hovořit o invazi, že se omluví za rok 1968. Neřekl nic. Lidé z toho byli velmi zklamaní.  

MS: Nu, ale dal znamení, že to, co se zde děje, je v rukou zdejší politické elity. Jinými slovy vliv Moskvy 

slábne.  

BD: Pamatuji si, že to byla vypjatá doba. Cítili jsme, co se děje mezi vládci, ale i tehdy byly věci dobré 

a věci špatné. Sice nastalo uvolnění, ale mohla přijít i velmi krutá doba. Zkrátka bylo velmi těžké 

předpovědět, co přijde.  

… Pohledy z Anglie na dění v ČSSR …  

MS: Dobrá, ještě bych se zeptal, jak v Anglii bylo reportováno o událostech v roce 1989? Byli jsme 

poslední dominovou kostkou. Před námi padla Berlínská zeď.  

BD: Myslím si, že ve Velké Británii moc nevěřili, že Československo nastoupí cestu změny. Řekli, že je 

zde pevný komunistický režim. Bude těžké, když se něco stane. Pravděpodobně nastanou změny, ale 

ty budou malé a vše bude trvat strašně dlouho, lidé stále budou v moci komunistické ideologie.  

MS: To, co se zde nakonec událo, bylo pro pozorovatele velice překvapivé.           

… Komunismus …  

MS: Ještě bych naši pozornost otočil ke stavu a událostem před rok 1989. Položil bych obecnou 

otázku: Jak vnímáte komunistickou ideologii a režim prizmatem zkušenosti svobodného národa? Jak 

se člověk o tomto režimu dozvídal a jak si interpretoval to, co se zde odehrávalo?  

BD: To neznamenalo, že celou dobou jsem měla v hlavě, že jsem z vyspělé, kapitalistické země. To 

v denním životě nic neznamenalo.  

MS: Člověk to bral jako …  

BD: … normální život. U nás bylo normální, že politika je legitimována lidem. Žili jsme své životy, do 

kterých vláda nezasahovala.  

MS: To znamená, že bylo obtížné představit, že je nesvoboda … Zkrátka svoboda, demokracie, tržní 

hospodářství bylo cosi …  

BD: … automatického.  

MS: Ani jste o tom neuvažovali. Můžeme říci, že pro vás režim, který zde vládl a ideologie, kterou se 

zaštiťoval, byly něčím „exotickým“.  

BD: Ano, sama nevím, kde jsem se seznámila s ideologií, než jsem do střední Evropy odjela. Pamatuji 

si, že když jsem se přihlásila ke stipendiu, musím mít různé rozhovory s naším ministerstvem 

zahraničních věcí a s kulturní organizací Britská rada, která zprostředkovávala stipendia v zahraničí. 

Oni hlavně potřebovali vědět, že nepropadnu propagandě, že nejsem naivní, nezradím naši zemi. 

Jasně jsem říkala, že nemám ráda přístup, který je uplatněn v zemích východního bloku.              

MS: Když vám člověk naslouchá, musela jste se potýkat s hodně nepříjemnými okolnostmi. 



 
 

17 
 

BD: Naše ministerstvo mělo zkušenost se studenty. Zde policisté pracují na studentech, aby změnili 

své názory.  

MS: To znamená, že na Brity, kteří sem přicházeli, bylo naléháno.  

BD: Přesně tak.  

MS: Člověk musel být patřičně vybaven, aby odolal případnému nátlaku.  

BD: Musím říci, se mně to nestalo. V šedesátých letech to bylo již mnohem mírnější. Znám studenty, 

kteří sem chodili v osmdesátých letech. V tomto období to bylo horší. Nechali mne na pokoji, asi už 

věděli, že mám pevné názory. Ale moje kontakty sledovali. 

… Příčiny cesty …  

MS: Co bylo příčinou, že jste se rozhodla, že navštívíte Československo? Bylo to z důvodu vašeho 

zájmu?   

BD: Za prvé jsem chtěla cestovat do Evropy, protože mne lákala celá Evropa.  

MS: Evropa je též Německo, Francie, Skandinávie …  

BD: Za železnou oponou to bylo zajímavější. Důležitou úlohu tam hrálo divadlo.  

MS: Slovem „zajímavější“ jste chtěla vyjádřit skutečnost, že tam je zvláštní režim, který utiskuje lidi, 

jenž je diametrální odlišný od toho, který jste znala v běžném světě ve vaší domovině.  

BD: Je jistě zajímavé poznat něco jiného. Začátkem šedesátých let jsem byla v Itálii na studentském 

festivalu. Přijeli na něj studenti, divadelníci z Bratislavy (po dekádách jsem zjistila, že mezi nimi byli i 

Marian Labuda a Emilie Vášáryová). Tenkrát jsem neznala ani rozdíl mezi Slovenskem a Čechami. Tito 

studenti byli úžasní. Dozvěděla jsem se, jak měli velmi těžkou cestu. Strávili na cestě pět dnů kvůli 

celnicím. Byli však plni energie. Mohu říci, že byli na festivalu nejlepší. Chtěla jsem se dozvědět trochu 

více, a proto jsem si začala číst o Československu, to se psal rok 1963. O rok později jsem byla na 

mezinárodním táboře ve Francii. Přijeli tam dva Češi. Začala jsem s nimi mluvit a prohlubovala tak 

svůj zájem o tento region. Přesvědčili mě, že je to nejkrásnější země. O politice jsme příliš nehovořili. 

Věděla jsem, že asi by to ani nechtěli, jelikož politika by pro ně byla křehkým předmětem diskuse.   

MS: Asi proto, že mladý člověk je pln energie a hovor na téma politika - jaká zde existovala, by mu 

možná brala naději, cítil by se omezován. Jedinec v této situaci volí kulturu jako prostor útěchy. Sama 

jste se o Československo, později Českou republiku zajímala právě díky kultuře. Co politika? Věděla 

jste, co režim páchal a páše? Něco jste naznačila, když jste přicházela do styku s britskými orgány, 

které vás varovali před propagandou …  

BD: Například jsem žila na strahovské koleji. Občas jsme se scházeli v různých pokojích. Studenti 

neměli příliš peněz na kavárny, a proto jsme sedávali ve skupině asi dvanácti lidí v pokoji. Setkala 

jsem se s jedním studentem, který byl starší než ostatní a ještě k tomu hovořil výbornou angličtinou, 

kterou zde v tomto období uměl málokdo. Vyprávěl mi, že jeho otec byl během války v Anglii. Když se 

vrátil, byl politicky nepřijatelný. Myslím si, že zřejmě strávil ve vězení několik let.    

MS: To jsou ta vypjatá padesátá léta.  
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BD: Přesto student, i když nemohl zpočátku dostat místo univerzitě, později se tam „probojoval“.  

Když jsme odešli, dal mi své telefonní číslo a řekl: „Kdybyste něco potřebovala, můžete se na mne 

obrátit!“ Za týden jsem zavolala, nebyl doma. Byla doma jeho matka a konstatovala: „Jak je to 

možné, že jste dostala toto číslo? Prosím vás, již nevolejte! Nechci, abyste měla cokoliv s mým synem. 

Dost jsme trpěli, a proto nám již nevolejte!“ 

MS: Můžeme říci, že cizinec znamenal …  

BD: … další nebezpečí.  

… Exil Čechů …  

MS: Sluší se říci, že bylo mnoho lidí, kteří uvažovali jinak, a proto raději řekli: „Nashledanou, 

Československo!“ To znamená, že utekli, emigrovali. Tito lidé se následně uplatnili v zahraničí. Když 

člověk hovoří o kultuře, vzpomene si na Alfreda Radoka, jenž svá exilová léta trávil ve Švédsku, též na 

Rafaela Kubelíka, který díky svému dirigentskému umu procestoval svět. 

BD: Ten v exilu strávil 40 let.  

MS: Neměli bychom zapomenout to, co řekl: „Abych neopustil svůj národ, opouštím svou vlast.“ Tito 

lidé byli angažovaní, věděli, co se zde dělo. Nechtěli s režimem spolupracovat, jelikož věděli, že 

ponižuje člověka.  

BD: Pouze bych připomenula, že pro hodně lidí, kteří emigrovali, byl život těžký. Lidé zde si mysleli, …  

MS: … že emigrovat je snadné, že ...  

BD: … měli hned uplatnění …  

MS: … a svět je čekal s otevřenou náručí. To však byla velká iluze.  

BD: Mám přátele, kteří odjeli v sedmdesátých let. Začínali v Americe jako velice chudí, velice 

omezení. Život byl tvrdý, nicméně věřili, že to stálo za to, že chlapečkové mohli vyrůstat ve svobodě. 

… Tvrdá práce v exilu …  

MS: Tito lidé byli ochotni obětovat se a pracovat na sobě. Jedině díky tomu mohli následně vyniknout. 

Pokud chce člověk na Západě vyniknout, tak není jiný recept než tvrdá práce. Někteří Češi, kteří zde 

zůstali, záviděli exulantům, jak se mají dobře.  

BD: Měli dojem, že systém u nás nefunguje tak odlišně od zdejšího systému. Pouze ten náš je 

úspěšnější …  

MS: Je to díky tomu, že je tam svoboda, protože člověk má svobodu jak ekonomickou, tak občanskou. 

Může podnikat, může si organizovat svůj život. Má též politickou svobodou. To znamená, že se může 

ve veřejném prostoru angažovat. Člověk může vstoupit do strany, a tak se realizovat. Jednoduše 

v porovnání s východními zeměmi, kam jsme patřili, není sevřen ideologií, která byla u nás 

všudypřítomná.    

BD: Občas jsem tušila, že lidé, kteří zůstali v Československu, si mysleli, že na Západě žijeme tak jako 

tak pod ideologií, ale je jiná a úspěšnější. A že lidé rovněž dostávají práci, dostávají byt, dostávají 
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jídlo. Soudili, že to, co dostávají emigranti, je lepší než to, co by dostali zde. Mylně mysleli, že život u 

nás je stejně jistý, stejně bezpečný.  

MS: Lidé, aby se dostali na určitou úroveň, však museli pracovat a obětovat se.  

BD: Myslím si, že tento postoj trvá ještě do dnešních dnů.  

MS: Soudíte, že někteří lidé tuto iluzi neopustili.  

BD: Přesně tak.  

… Systém skutečně chybný? …  

MS: Ještě bych se nyní svou otázkou vrátil k výchozí abstraktnější otázce, myslíte si, že komunistická 

ideologie je chybná, i když usilovala o „spravedlivější společnost“?  

BD: Znám lidi, kteří byli ve straně a byli dobrými lidmi. Znám další, u nichž to bylo naopak. Mohu 

poznamenat, že jistí lidé, které jsem znala z šedesátých let, si opravdu mysleli, že komunistický 

systém je spravedlivý. Soudím, že lidé se musí snažit, aby systém spravedlivý byl. Na druhé straně byli 

lidé, kteří viděli velmi jasně, že komunistický systém sám o sobě byl nezákonný a zkorumpovaný, že 

se nedá zlepšit.  

MS: Někdo by mohl říci: „Dobrá, aby byl systém spravedlivý, tak musí existovat soukromé vlastnictví, 

člověk nesmí být sešněrován zbytečnými regulacemi.“ Jinými slovy nechtějme dělat sociální 

inženýrství, ale snažme se pro systém udělat to nejlepší, vše pro to, aby sloužil. Rok 1989 nepřišel 

přece jen tak.  

BD: Nebyla žádná možnost reformy. Čím jsem starší, tím více se dívám zpět. Vidím, jak je to s lidmi 

složité. I když svět není černobílý, nesmí se ignorovat, že zásady tady existují. U nás to bylo snadnější, 

protože takovým otázkám jsme nemuseli čelit. Nyní o tomto tématu učím, setkávám se studenty, 

kteří se tážou, a musím o tomto fenoménu přemýšlet.    

MS: To je jistě pro člověka pozitivní. Říkáte, že člověk musí přemýšlet. Minulý režim vedl k tomu, že 

eliminoval ty, kteří přemýšleli, kteří hledali cesty, ti byli nežádoucí.  

BD: Souhlasím s vámi.  

MS: A proto mnozí mohou říci: „To, co se stalo v roce 1989, bylo způsobeno tím, že systém byl 

špatný.“ To však vyvrací tezi, kterou jste říkala, že člověk má dělat pouze to, co má. Měl by usilovat o 

to, aby to co dělá, dělal co nejlépe a poté zde nebudou myšlenky týkající se převratů ve společnosti.  

BD: Kdyby každý dělal, co má, tak by výsledky byly dobré. Tímto způsobem bychom se dostali na 

patřičnou úroveň.  

… Rok 1968 jako pokus o reformu …  

MS: Vy jste zažila v Československu rok 1968. To byl rok, do něho lidé vkládali hodně nadějí. Sdílela 

jste též názor, že socialistický systém se dá demokratizovat? Tážu se též proto, že v roce 1989 někteří 

představitelé změn tvrdili, že k východiskům roku 1968 se nemůžeme vracet, neboť doba se změnila.  
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BD: Viděla jsem to jako velký přelom. Když jsem poprvé přijela do Československa, vůbec jsem 

nevěřila komunismu.  Ale v roce 1968 lidé mi začínali trochu přesvědčovat o funkčnosti systému. 

Měla jsem si deník. Když jej čtu, tak zjišťuji, že lidé nejsou proti systému, …  

MS: … ale chtějí jeho korekci.  

BD: Důležitým mezníkem pro mě byl právě jeden moment v roce 1968. Učila jsem v letní škole 

angličtinu. Provokovala jsem, když jsem studentům řekla: „Všichni říkají, že vše bude jinak, vše se 

změní.“ Co to vlastně znamená, co se pro vás změní, co bude jiné ve vašich životech? Bylo ticho, 

jelikož studenti přemýšleli. Poté jedna žena řekla velice tiše: „There will be no more fear.“ 

MS: Milé přání, ale přišly sem tanky …  

BD: Poté jsem skoro nikoho nenašla, kdo by daný režim podporoval.  

MS: Jako reakce na invazi zažila tato země další vlnu emigrace na Západ.  

BD: Touto cestou šli též různí moji přátelé.  

… Disidenti a doba …  

BD: Někteří lidé …  

MS: … zde zůstali. Pochopitelně, jinak by došlo k „zániku“ národa. Zůstali zde i lidé, kteří upozorňovali 

na kroky režimu. Ten se k něčemu zavázal, ale své závazky nedodržoval. Byli to lidé z kultury, byli to 

intelektuálové. Hovořím o lidech, kteří podepsali Chartu 77. Jak vnímáte její přínos?  

BD: Nutno říci, že zde byla mezi lety 1968 – 1977 velká mezera.  

MS: Normalizace začíná v roce 1969. K Chartě 77 to postupně graduje. Dobrá, které důvody pro vznik 

Charty 77, díky níž se též Češi „zapsali“ do povědomí světa, byste „vypíchla“?  

BD: To je období, kdy jsem nejméně cestovala a měla jsem nejméně kontaktů. Dříve jsem se věnovala 

divadlu, ale to se rozpadlo. Ani jsem nevěděla, kde pracují někteří známí lidé, zdali jsou v Praze. Když 

jsem přišla, nechodila jsem tolik do divadla, protože jsem nevěděla kam. Mnoho bližší přátel 

emigrovalo. Musím se přiznat, že nemám dobrý pocit z atmosféry toho období.  

MS: Zpětně jste to zachytila. Možná důvodem pro vznik byla „nicotnost“ lidské existence ...  

BD: Pokud bych to zpětně rekonstruovala, zdálo se mi, že se lidé těžko orientovali. Dá se říci, že 

lidskou přirozeností je hledat štěstí. Nalézt něco, co člověka těší a lidé již to nenalézali. Neměli důvod 

ke stejné radosti, jako měli v roce 1968 a v letech předchozích, a tak hledali jinde.  

MS: Někdo by řekl, že se mnoho Čechů v tomto období usídlilo na chalupách a zahrádkách.  

BD: Také mám ten dojem. Pro studenty sbírám materiály, třebaže jsou efemérní.  

MS: Myslíte i to, co je pomíjející …  

BD: Ano, kde jsou návody, jak například udělat do chalupy nová kamna.         
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MS: Lze říci, že pro zahraničního pozorovatele, který žil ve vyspělém světě je to cosi, nad čím zůstává 

rozum stát, protože tomu jednoduše nerozumí. Nemyslíte, že tyto skutečnosti jako únik na chaty je 

pomyslnou úmluvou s režimem, kterou bychom mohli vyjádřit jako: „My vám dáme zahrádky, ale vy 

nám nebudeme mluvit do vládnutí.“ 

BD: Ještě když lidé měli děti a ty byly malé, chtěli jim vytvořit život, takové dětství, na které by děti 

rády vzpomínaly a bylo by to pro ně příjemné. Znám lidi, kteří byli mladí v tomto období a říkají, že 

netušili, co to bylo za napětí. Velice často si tu dobu jejich rodiče pamatují jako velmi …  

MS: … bolestný čas.  

BD: Jejich děti nesdílí rodičovský postoj. Oni říkají, že hlavní problém byl jak nakoupit kalhoty, přece 

džínsy …  

MS: Jinými slovy nedostatek. Ostatně centrálně plánované hospodářství se vyznačovalo nedostatkem.  

BD: Ano, ale na věci jako plavání, kempink, táboření a jiné si lidé vzpomínají se štěstím.   

MS: Dítě či mladý člověk si jisté skutečnosti nepřipouští.  

… Zpět k Chartě 77 …  

MS: Dobrá, pokud bychom měli obrátit k Chartě 77, soudíte, že díky příklonu pár stovek našich občanů 

k této instituci se Češi a Slováci zapsali do povědomí západního světa? Člověk si může říci: „Dobrá, 

Češi se postavili proti režimu.“ Možná je to cosi podobného, jako když Češi udělali atentát na 

Heydricha, třebaže paralela může kulhat. Zkrátka udělali aktivitu, která tu společnost rozpohybovala, 

třebaže z počátku na to dopláceli.  

BD: Jednou věcí bylo, že většina lidí nemohla číst Chartu 77. 

MS: Lidé se s ní mohli setkat na Rádiu Svobodná Evropa.  

BD: Kolik lidí si myslíte, že tuto stanici poslouchalo?  

MS: Tím říkáte, že Charta měla omezený dopad.  

BD: Přímo, ano. Ale postupně získávala vliv v tom, že byla protikladem moci totality – totiž, estebáci 

s komunisty velice často přesvědčili slušné mladé lidi, že disidenti jsou lidé nevhodní. Ale když se 

mládež dozvěděla obsah Charty ... 

MS: Souhlasila byste s tvrzením například novináře Alexandra Mitrofanova, že Charta byla cizorodým 

prvkem v socialistické společnosti?  

BD: Režim dělal vše možné proto, aby tomu tak bylo. Byly to různé akce, na nichž chtěli izolovat 

chartisty.  

MS: Na druhou stranu - režim jim díky těmto akcím paradoxně dělal „reklamu“. Kdyby si jich nevšímal, 

možná by nebyli v hledáčku zahraničních médií, která reportovala o Československu … 

BD: Ano, ale byla trochu „distorted advertisement“.  
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MS: Zkrátka byla to poškozená, pošramocená reklama.  

BD: Například v devadesátých letech jsem byla na přednáškách v angličtině mladé profesorky Karlovy 

univerzity. Téma bylo česká literatura 19. století. Byly dotazy a najednou se jedna Američanka zeptala 

z čistého nebe: „Můžete nám říci, co byla Charta 77?“ Profesorka byla úplně zaražená. Nikdo nikdy 

předtím jí takovou otázku nepoložil. Začala: „Charta 77 byla ilegálním dokumentem.“ V tomto 

momentu jsem vybouchla. Řekla jsem: „Naopak!“ Poté byla dlouhá diskuse. Následný týden ji 

přinesla. Bylo mi jasné, že ji nikdy nečetla, jelikož o ní nemohla nic říci, co je obsahem dokumentu. 

Ani po roce 1989 ji nenapadlo přemýšlet, co to Charta byla. Vzdělaná žena. Ale co jí bylo řečeno 

v osmdesátých letech, tak to stačilo.  

MS: Soudíte, že o Chartě 77 mělo informace spíše zahraničí než zdejší lid.  

BD: Určitě.  

MS: Z toho plyne, že Charta neměla takový společenský dopad, jak by si zasluhovala.  

BD: Bohužel neměla. Ale přece měla. Jak jsem řekla, postupně začínala být zázemím pro nezávislé 

aktivity. 

… Pomoc disidentům ze zahraničí …  

MS: Část svého života jste zasvětila pomoci českým a slovenským disidentům. Rád bych se zeptal, jak 

se tato idea zrodila? Co za ní stálo? Nadace Jana Husa pomáhala obohacovat československý 

intelektuální prostor.  

BD: Tato skutečnost sahá do šedesátých let, když jsem zažila v divadle díla Havla, Topola a dalších. A 

krátce potom se všechno rozpadlo. 

MS: Zkrátka jste se setkávala s těmi, kdo ovlivnil směřování kultury.  

BD: V osmdesátých letech mě to tak děsilo, že jsem napsala disertační práci – Aspoň jeden svobodný 

svědek. Tito lidé nejen, že nemohli psát, ale lidé nemohli ani psát o nich. Minulost byla úplně 

smazaná či chtěli to smazat. To na mě udělalo velký dojem. Slyšela jsem se, že existují lidé z Anglie, 

kteří sem cestují a občas přednáší, a oni též měli s policisty problémy …  

MS: … spojené s vyslýcháním, sledování Státní bezpečností. Říkala jste si, že se k nim přidáte a 

pomůžete.  

BD: Měla jsem o to zájem, ale nevěděla jsem, koho kontaktovat. Četla jsem v novinách jméno Prof. 

Newton Smith z Oxfordu, ale věděla jsem, že kdybych z ničeho napsala panu profesorovi, on by to 

pravděpodobně ignoroval či odmítnul, jelikož by neměl důvěru. Myslel by si, že je to provokace, že 

jsem nějaká špiónka. Touto cestou jsem skutečně jít nemohla.  

MS: Jakou cestu jste tedy zvolila?  

BD: Pokračovala jsem s divadelními studii.  

MS: Díky tomu jste se dostala k pomoci …  
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BD: Bylo to v Brně, jelikož jsem spolupracovala s Petrem Oslzým. V univerzitním městě Bristol jsme 

udělali festival, abychom mohli pozvat Divadlo na provázku do Anglie. Otázka pomoci českým 

disidentům vyvstala poté, když jsme pracovali na festivalu. Petr Oslzlý, který už spolupracoval s členy 

Nadace Jana Husa, jim dal mé telefonní číslo a řekl, že by bylo dobré, kdybych je kontaktovala. Jeden 

den jsem měla telefonát. Byla to členka nadace Jessica Douglas Home. Ještě bych měla říci, že jsem 

začínala psát kulturní žurnalismus. Jeden článek byl v časopise Index on Censorship. Dostal to Jiří 

Müller v Brně. Ten sám řekl Petru Oslzlému, že by bylo dobré, kdyby se na mě obrátili, ale s Petrem 

Oslzlým jsme však v kontaktu byli.  

MS: Tak byl učiněn další krok ke spolupráci. Můžeme říci, že západní intelektuálové byli solidární 

s těmi s československými?  

BD: Ano …  

MS: Těžko si člověk přestavuje, že někdo pojede do země přednášet a nakonec skončí ve spárech 

policie.  

BD: Byli lidé, kteří se toho obávali. Většinou byli stateční a věděli, že i když byli zatčeni, situace pro ně 

nebude tak strašná. Nejspíše by byli vyhozeni ze země. Problémy by mohli mít naši čeští a slovenští 

přátelé.  

MS: Hůře by se s nimi zacházelo. Poté by byli v hledáčku státní policie.  

BD: Přednášející sem přijeli se znalostí, že musí dát pozor nejen na sebe, ale i …  

MS: … vůči disidentům. 

BD: Ale už nemluvíme jenom o disidentech, ale o „obyčejných lidech“, kteří chodili na semináře, 

protože to viděli jako otevřené okno. Měli co ztratit, kdyby se dostali do ruky estébáků. Ale v Brně 

jsme měli štěstí, seminář běžel pět let a policie ani o něm nic netušila. 

…  Charakteristika Charty 77 …  

MS: Čím byla dle vás Charta charakteristická? Můžeme například jmenovat úctu ke člověku, dialog, 

který se tam vedl, naslouchání druhému, … Měli bychom říci, že to byli lidé různých názorových 

proudů.  

BD: Soudím, že velký význam Charty byl v tom, že mohla začít fungovat v různých aktivitách. Lidé si už 

troufali účastnit podzemních univerzit, provozovali neoficiální umění, pořádali koncerty.  

MS: To vše jako by mělo v Chartě zaštítění.  

BD: Myslím si, že to mělo silnější vliv.  

… Vliv Charty na demokracii …  

MS: Jaký vliv podle vás měla Charta na budování československé demokracie? Ostatně rok 1989 byl 

rokem, kdy se lidé z Charty stali významnými společenskými činiteli. Byl to Václav Havel, jenž usedl do 

křesla prezidenta. V roce 1977 byl jedním z předních signatářů. V tomto případě se nemožné stalo 

možným. Kultura dialogu, respektu k druhému, jsou hodnoty, na nichž je postavena demokracie.  
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BD: Myslím si, že to, co bylo v Chartě, jim bylo jasné. Nebylo to tak, že vznikla Charta a oni to četli, a 

pak řekli, že je to úžasné, jak to, že jsme to dříve nevěděli, nebo nepoznali? Charta byla potvrzením a 

shrnovala to, v co věřili a jak vedli své životy. Z toho pohledu to nebyl unikátní dokument.  

MS: On poukázal na rozpor, který vznikl přístupem režimu.  

… Demokracie …  

MS: Rok 1989 je pro nás spojen s požadavkem demokratického řádu. Češi a Slováci měli s tímto 

řádem již zkušenost, jelikož zde existoval již dvacetiletí v první polovině dvacátého století. Jak 

uvažujete o tomto společenském uspořádání, neboť ve vaší domovině funguje staletí?  

BD: U nás je demokracie součástí života.  

MS: Je to norma.  

BD: Ve škole jsme studovali dějiny, ale nepamatuji si, že bychom se učili o demokracii jako takové, 

diskuse se nekonaly, ani jich nebylo třeba. Až v osmdesátých letech jsem se začínala dívat objektivně. 

To bylo období, kdy jsem poznala, že mohou být různé typy demokracie. A že může být ještě 

důležitější ústava a právní stát. 

MS: Shodou okolností, Československo bylo označována jako „lidová demokracie“. Víme, že 

demokracie existovala pouze na papíře, že nebyla faktická.  

BD: Trvalo dlouho, než jsem pochopila, co byla demokracie, o které komunistické režimy mluvily. Že 

existovaly komise a v nich byli zástupci dělnické třídy, …  

MS: … která vládla.  

BD: Oni rozhodli, co bude.  

MS: Ne nadarmo se tomu říkalo diktatura proletariátu.  

… Podpora společnosti za normalizace …  

BD: V osmdesátých letech jsme jako Nadace Jana Husa dostali granty od americké organizace 

National Endowment for Democracy.  

MS: To znamená, že to byly prostředky, které podporovaly pořádání seminářů. Ano, ale to bylo pouze 

pro malou skupinu lidí.   

… Stav demokracie …  

MS: Dobrá, je vhodné zmínit, že vaše pomoc byla přípravou na demokracii, ale jak vnímáte vývoj, stav 

české demokracie, když máte možnost ji sledovat, když Československo a později Česká republika se 

již označovaly jako demokratický stát.              

BD: Naše pomoc byla nahlížena jako podpora pluralistické společnosti. Řekla bych, že pro lidi, kteří 

byli zvyklí na společnost, kde mají plán, pak jim chybí a díky tomu jsou „ztraceni“. Lidé chtěli vidět 

jasnou cestu. Musí tak uvažovat nad tím, co je správné a co již ne. Pamatuji si, že v počátku 

devadesátých let, tedy v roce 1993 či 1994 byla mezi učiteli diskuse a jedna učitelka mi řekla: „My 
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jsme doufali, že vše se změní. Neočekávali jsme, že to bude, jak to je.“ Chtěla jsem se jí zeptat, co jste 

očekávali, co jste mysleli, že bude?  Možná si to představovali jinak. Viděla jsem to jako chybu 

politiků. Jsou totiž lidé, kteří by do politiky nešli, jelikož je to špinavé. Tímto ale nechávají prázdný 

prostor pro ty špinavé. 

MS: Zkrátka - demokracie vyžaduje participaci. Člověk tak nedeleguje rozhodovací sílu na 

reprezentanty, ale je sám aktivní buňkou ve společnosti.  

BD: Lidé si mysleli, že politika bude čistá a někdo jiný se o to bude starat. Lidé jsou tak zklamaní, když 

je zde vakuum – a i to se najednou naplní ošklivými lidmi. Lidé si nemyslí si, že je to na nich.  

MS: Problém je, že dříve se nadávalo na komunisty, a dnes musí nadávat sami sobě. Jednoduše se 

musí tázat, co by měli udělat, aby svět, v němž žijí, byl dobrý. Stále jste se nevyjádřila k otázce, jaká je 

podle vás česká demokracie?  

BD: Ale nejsem politoložka. Když je to otázka různých forem demokracie, nemám dostatečné znalosti, 

abych o tom mohla vyprávět.  

MS: Jsou však lidé, kteří jsou ze stavu rozhořčeni. Je to také způsobeno tím, že hodně od změny 

očekávali, nebo mají krátkou paměť a neváží si toho, že žijeme ve svobodném světě.  

BD: Myslím si, že zdejší demokracie se neliší od jiných zemí.  

MS: Myslíte si, že jsme postkomunistickou zemí s fungující demokracií? Je tedy na nás, jakým 

způsobem se zde bude žít.  

BD: Jsou horší země, jako je Bělorusko, Ukrajina …  

MS: To ano, ale měli bychom se snažit srovnávat s těmi zeměmi, které jsou na západ od nás.  

BD: Ráda bych se zmínila o jedné věci, kterou jsem velice brzy poznala. Když jsem zde byla 

v šedesátých letech, Češi se mě často zeptali, co si myslí o nás Angličané. Bylo velice těžké říci. 

Angličané si takovou otázku ani nekladou. Angličané nikdy neříkají, co si jiné národy myslí o nás?  

MS: Možná je to způsobeno dominancí národa, jelikož dříve Anglie vládla světu.  

BD: Nejenom to. Oni si myslí, že to není tak důležitá otázka.  

… Demokracie, diskuse a kontexty …  

MS: Tomáš Garrigue Masaryk řekl, že demokracie je diskuse. Rád bych se zeptal, jak vnímáte význam 

diskuse v rámci demokratického procesu. Někdo může říci, že příliš diskuse škodí, jelikož poté se brzdí 

další postup. Je dobré též říci, že pocházíte ze země, kde kultura dialogu má svou tradici a my Češi se 

od vás máme co učit …  

BD: Zdá se mi, že nejhorší situace je vždy tam, kde lidé cítí, že mají nepřítele, že je něco či někdo cizí 

ohrožuje. Soudím, že je velice důležité seznámit se s různými názory.   

MS: To znamená, že dialog člověku rozšiřuje obzor, ví o světě více, jeho rozhodování může být 

kompetentnější. Neměli bychom opominout skutečnost, že by diskuse měla vést k toleranci. Když 
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člověk bude poslouchat pouze svůj názor a poté přijde do styku s člověkem, který má úplně jiný postoj, 

pak člověk s úzkým viděním světa se může cítit ohrožen.  

BD: V Anglii či Velké Británii máme takovou situaci, že již dlouhá léta máme mnoho imigrantů. Na 

počátku to bylo ošklivé. Postupně se tito lidé integrovali se svými zvyky, postoji. Díky tomu máme 

smíšenou společnost. Pouze nyní začíná být problém s jednou částí muslimské komunity (zdůrazňuji, 

že je to menšina muslimů), která nechce mít nic společného …  

MS: … se západním světem.  

BD: Bydlí velice izolovaným způsobem.  

MS: Dobrá, to je Anglie, ale jak hodnotíte kvalitu české demokratické diskuse? Člověk může mít z toho 

dojem, že se u nás neustále mluví a mluví. Vedou se diskuse, ale kriticky myslící člověk uzná, že se 

přešlapuje na místě.      

BD: Co se týká diskuse v parlamentu. Ta by měla mít cíl, pozitivní výsledek. Obávám se, že je to velmi 

často pouze diskuse, která nikam nevede …  

MS: Zkrátka - diskuse bez patřičného výstupu. Soudíte, že takovýto stav české demokracie může vést 

k tomu, že mnozí lidé řeknou: „Dobrá, žijeme v systému, který je z politického hlediska nevýkonný.“ 

Sice politici říkají, že se na něčem pracuje, ale ve skutečnosti pokrok, o němž hovořil i Masaryk ve 

smyslu demokracie vyšší a vyšší, jednoduše nenastal. Jsou země, kde demokracie není, lidé nemohou 

využívat politické svobody, ale vzestup společnosti v materiálním slova smyslu, je tam větší. Jak o 

tomto fenoménu uvažujete?  

BD: Je to pro mne složitá otázka, nemůžu hned říct.  

MS: Zvykli jsme si, že demokracie a kapitalismus patří k sobě. V jiných částech světa tento model 

neexistuje. Říká se: „Ano, relativní vzestup okolního světa vůči Západu spočívá i v tom, je, že 

demokratický proces v jistém ohledu zabraňuje uplatnění rychlých rozhodnutí …“ Jak toto vnímáte?  

BD: Nerada bych generalizovala. Vím, že jsou členové parlamentu, kteří chtějí něco vykonat, ale 

nemám velký přehled o okolnostech, abych mohla říci, proč jsou lidé frustrováni. Bylo by to zajímavé 

vědět, ale sama si netroufám cokoli o tom soudit ...  

… Kapitalismus …  

MS: Jsme na půdě instituce zabývající se ekonomickými otázkami, a proto bych se rád zeptal, jak 

vnímáte zrušení plánovaného hospodářství a obnovení kapitalistického řádu. Soudíte, že to bylo 

logickým vyústěním toho, že systém, který zde existoval, byl nefunkční? Socialismus v hospodářství 

plně selhal a obnovení kapitalismu šlo ruku v ruce s demokracií.  

BD: Zdá se mi, že tomu nemůže být jinak. Sama nemám představu.  

… Hodnoty …  

MS: Nyní bych přešel k tématu podmiňujícímu dobré fungování demokracie a kapitalismu, jsou to 

hodnoty. Například důležitou hodnotou člověka západního světa je svoboda. Ta je vám jako příslušnici 

anglického národa cosi běžného. Člověk je z přirozenosti svobodný … 
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BD: U nás se často říká, že svoboda jednoho člověka může být otroctvím druhého. Musí se definovat 

pojmy.  

MS: Ano, známe hezkou tezi Konfucia, kterou ve svém díle cituje Friedrich von Hayek: „Když slova 

ztrácí svůj význam, tak člověk ztrácí svobodu.“ Zkrátka stavy lidské mysli jsou odvislé od obsahů slov.  

BD: S tím lze souhlasit.  

MS: Díky své práci znáte disent, a proto položím tento dotaz: jak se díváte na slova Václava Havla, 

jimiž dal étos sametovému převratu: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“  

BD: Abych se přiznala, tak nejsem člověk pro slogany.  

MS: Jimi se však dá hodně vyjádřit. 

BD: Ano, jako literární „deviza“ to může být užitečné. Jako obraz to může být pěkné. Člověk však 

potřebuje dobrou analýzu.  

MS: Pochopitelně, k tomu je určen a také jej to definuje.  

… Politika …  

MS: Hovořili jsme o demokracii, kapitalismu a hodnotách. Výše uvedené je předmětem politiky. Rád 

bych se zeptal, jak jako člověk s odstupem vnímáte českou politiku? Já je? Pokud si člověk vybaví slova 

Miloše Zemana, jenž se ucházel o funkci prezidenta, říkal: „Česká politika je nudná a vyprázdněná. 

Vidíte to také tak?  

BD: Asi nudná být musí. Nemusí znamenat, že je vyprázdněná. 

MS: Říkáte, že máme demokracii a tento systém je do jisté míry nudou? Jak bychom tomu měli 

rozumět?  

BD: Na počátku devadesátých let, myslím si, byli lidé euforicky nadšeni. Poté zájem o věci veřejné 

opadl.  

MS: To znamená, že politika se dostala do rukou lidí, profesionálů. Běžný člověk si řekl: „Máme na to 

experty a nechť ji vykonávají.  

BD: Mrzí mě, když slyším někoho, jak říká, že nemá zájem o politiku a že nechodí k volbám.  

MS: To je snad chyba. Na druhou stranu je to svobodné lidské rozhodnutí. Poté by ovšem takový 

člověk neměl říkat, co je v naší zemi špatné.   

BD: Myslím si, že nemůže kritizovat, pokud nevyužil své právo volby.  

MS: Rozumí cizinec, Angličan k tomu, co se zde děje, nebo mu to připomíná jeho domovinu?   

BD: Musím říci, že doma máme co kritizovat. Tam také existují skandály. Velmi často cítíme, že 

někteří členové parlamentu tam jsou pro to, aby mohli vydělávat peníze pro sebe. 

MS: Takový je stav i u nás. Soudíte, že Angličan by řekl, že jsme na stejné lodi? Nic nového pod 

sluncem!  
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BD: Asi ano.  

… Intelektuálové …  

MS: Několikrát jsme v našem rozhovoru zmínili Václava Havla. Rád bych se zeptal, jaký význam a roli 

mají v dějinném procesu ve společnosti intelektuálové? Sama jste jim věnovala rozsáhlou studii 

„Sametoví filozofové“. Když se podíváme na Václava Havla - z „neznámého“ člověka, který se 

pohyboval v intelektuálních kruzích, se stal prezident. Dá se říci, že z outsidera reprezentant státu.  

BD: Vadí mi situace na univerzitách po roce 1989. Vím, že tam jsou dobří lidé. Ale je i hodně lidí, kteří 

by tam být neměli. Asi dva roky si mysleli, že budou vyhozeni. Poté se objevil slogan, který nebyl od 

Havla, i když si to teď lidé myslí.  

MS: Máte na mysli …  

BD: „Nejsme jako oni!“ Toto se stalo heslem těchto lidí. Kdyby byli vyhození, tak by se z toho stal 

skandál. I kvůli tomu existují mladí lidé, kteří nenašli „startovní“ místo. Slyším ze všech stran, že 

hodně univerzitních kateder je podprůměrných a potřebuje obnovu …  

MS: … ve srovnání se zahraničím.  

BD: Ano, ale další problém je nedostatek peněz. Nevím, zdali by to mohl někdo napravit. Nadace Jana 

Husa poskytuje stipendia pro začínající vysokoškolské učitele, aby se ta situace zlepšila, ale žadatelů 

je mnoho a fondy jsou omezené. 

MS: To jste nepěkně ohodnotila část českého školství.  

… Zpět k intelektuálům … 

MS: Podívejme se zpět k intelektuálům. Existuje vůči nim výtka, že vysedávají v kavárnách a snaží se 

svět vplést do svých myšlenkových sítí.  

BD: Již nemají čas. Bývalí disidenti – a jejich děti – někteří učí na univerzitě, jiní pracují v charitativních 

organizacích. Nebo jsou žurnalisty, či zůstali v politice, ale jsou tam, kde mohou něco uskutečnit. Jsou 

však nesmírně aktivní. 

MS: Můžeme říci, že intelektuálové po roce 1989 …  

BD: … se cítí odpovědní.  

MS: Soudíte, že je společnost potřebuje intelektuály? Mnozí se na ně dívají jako na „neužitečný“ hmyz.  

BD: Nepřestanou být intelektuály, ale oni fungují jinak.  

MS: Kéž by jich společnost využila.  

… Intelektuál v zahraničí …  

MS: Slovo intelektuál jste vztáhla na disidenty. Intelektuál je člověk, který disponuje velkou sumou 

poznatků a je schopen je integrovat, a tak obohacovat duchovní svět. Rád bych se zeptal, jak vnímáte 

postavení intelektuála v zahraničí například v Anglii, Francii …  
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BD: V Anglii jsou trochu podezřelí. Lidé by nechtěli mít s intelektuály ve vládě. Chtějí mít praktické 

lidi.  

MS: Nepřímo říkáte, že je na člověka, jenž je nazýván intelektuálem, nahlíženo jako na kavárenského 

povaleče. On rozdává rozumy, ale pro praktický život není příliš použitelný.  

BD: Ano, lidé si myslí, že je dobré, když píše a vydává knihy, diskutuje. Když je to otázka rozhodnutí 

pro národ, chtějí mít velice konkrétní návrhy směřování politiky. U nás lidé nejsou zvyklí propagovat 

nějaké intelektuální směry …  

MS: Měli by podle vás nastavovat společnosti zrcadlo?  

BD: Myslím si, že by měli ve společnosti hrát roli. Kdyby nehráli, počítala bych to jako škodu.  

MS: Je podle vás hlas intelektuálů na Západě dostatečně slyšet? Co v České republice? Kdybyste to 

měla srovnat?  

BD: U nás jsou více slyšet v soukromí. Naši členové parlamentu jsou lépe vzdělaní, než to vypadá. 

Usilují být obyčejnými lidmi, kteří dělají to nejlepší pro svou komunitu. Velice často, když se setkáte 

s členem parlamentu, zjistíte, že tito lidé znají několik jazyků, jsou sečtělí …  

MS: Poukazujete na skutečnost, že člověk, jenž jde do praktické politiky, je velice sečtělý a v jistém 

smyslu konkuruje intelektuálům.  

BD: Neplatí to o všech. Měla jsem štěstí, že jsem občas měla příležitost se setkat s takovými lidmi, 

kteří mě opravdu překvapili. Když čtu noviny, nebo slyším rozhlas, tak se zdá, že v politice vystupují 

prostí lidé, „down to earth“, ale přesto mají hodně znalostí o jiné kultuře.  

MS: Soudíte, že toto asi v Čechách neplatí? Lidé, kteří jsou v praktické politice, vzdělaní příliš nejsou a 

hlas českých intelektuálů není slyšet.  

BD: Myslím si, že je škoda, že začátkem devadesátých let zde byli výborní lidé, kteří se na práci pro 

demokratickou politiku dívali jako na povinnost. Oni odchází, či se setkali s nějakým problémem a 

odešli. Nyní se setkávám s lidmi, kteří by pro politiku byli potřební, ale oni o tom nechtějí ani slyšet.  

MS: Asi proto, že by se tím pošpinili, nemohli by už dělat své věci. Je to příklad lidí z akademické půdy. 

Raději si střeží svůj obor, než aby se museli dohadovat s někým, kdo je na nízké úrovni.  

BD: Poznala jsem to též.   

… Kultura …   

MS: Profesní život jste věnovala a věnujete otázkám kultury a jejího významu pro člověka. Jaký - podle 

vás – má pro člověka význam kultura v kontextu totalitní společnosti a v kontextu svobodné 

společnosti?  

BD: Myslím si, že kultura zde hraje větší roli než v Británii.  

MS: To znamená, že Češi jsou kulturním národem?  
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BD: Ano, jsou zvyklí usilovat o patřičné hodnoty, postoje k životu. Jsem přesvědčena, že vlastenectví 

jako kulturní hodnota je zde na větší úrovni než u nás. V Británii vlastenectví vzniká během sportu, 

což je jedním typem kultury. U nás máme rádi divadlo, ale nechodíme tam ve velkém množství. 

Třebaže jste na londýnském divadle na úspěšné hře, poznáte, že diváci to tak nevnímají. Divadlo 

nenavštěvuje každý člověk.  

MS: Můžeme říci, že ačkoliv zde byla totalita, z hlediska kultury jsme byli vyspělým národem. 

BD: Velmi mě překvapilo, že kdokoliv, kdo chodil do divadla, znal herce, nejen filmové hvězdy. Mohl 

tak diskutovat velice rozumě o nejnovější premiéře. Toto by se u nás nestalo.  

MS: Zřejmě díky tomu, že kultura vytvářela společný jmenovatel.  

BD: Ano …  

MS: V šedesátých letech jsme měli bohatou kulturní éru. Profesor Václav Bělohradský cituje Jana 

Vodňanského, jenž říká: „Zvítězila kultura, protože byla za bůra.“ Politika byla pro vyvolené, a proto se 

lidé uplatnili v této oblasti.  

BD: Určitě hodně lidí, kteří by se stali v současnosti byznysmeny, politiky nebo profesory, svou 

kariéru během totality dělat nemohlo. Pro ně existoval jediný způsob seberealizace - přes kulturu.  

MS: Lidé byli k tomu zatlačeni. Museli se pohybovat na malém prostoru. I v tom vznikala hodnotná 

díla. Na jaké počiny byste z té doby upozornila?            

BD: Jistě divadlo. Jedná se o hry dvojic či malých skupin v kulturních domech. Viděla jsem je určitě 

v Brně, ale i v městech jako Kladno, v Ústí nad Labem, …  

MS: Zkrátka – byly v krajských městech či regionálních centrech.  

BD: Jistě důležité bylo amatérské divadlo.  

MS: Dříve Češi muzicírovali, nyní hrají divadlo. Můžeme v tom vidět náhražku za to, že se nemohli 

uplatnit v rámci svého usilování ve svobodném světě.  

BD: Soudím, že amatérské divadlo je otázkou volného času, … 

MS: … a ten dnes většině lidí chybí.   

BD: Nutno říci, že v období před rokem 1989, to nebyla pouze zábava. Kromě volného času měli lidé 

kultury co říci. Vybrali odpovídající autory, přetvářeli jejich díla. Nepoužívali jen jejich hry, ale vkládali 

do toho i poezii, adaptovali romány.  

MS: To znamená, že vytvářeli díla sui genesis. Dále rozvíjeli to, co autor napsal. Poté do toho vložili 

další prvky.  

BD: Tázali se, co to pro nás znamená … 
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… Služka režimu? …  

MS: Nesetkala jste se s postojem, že kultura v minulosti vystupovala jako pomocnice vládnoucí 

strany? Ta skrze kulturu též uplatňovala své vidění světa.  

BD: Byl to záměr, proč existovala velice rozvinutá síť kulturních zařízení. Netýkalo se to pouze divadel, 

ale obecně kulturních domů, jelikož komunisté, když převzali moc, poznali, že kultura je dobrou 

propagandou. Velice se mi líbilo, že v osmdesátých letech mladí lidé používali kulturní síť pro 

nezávislé, převratné akce.  

MS: Lze podle vás říci: „Dobrá, komunisté vnímali kulturu jako pomocníka, ale na druhou stranu 

vytvořili zde síť kulturních stánků, kde Češi mohli nalézt duchovní občerstvení pro svou duši.“ Vytvořili 

síť, která za první republiky tak rozsáhlá nebyla, a proto jsou lidé, kteří konstatují: „Systém nebyl 

dobrý, ale lidé se mohli dočkat kulturního vyžití.“ Rozhodně není dobré to odmítat. I v kultuře se dělaly 

hodnotné věci. Není možné kulturu považovat za „a priori“ nežádoucí. I přes všechnu mizérii se kultuře 

v jistém ohledu dařilo dobře.  

BD: Ano, pamatuji si, že počátkem devadesátých let Petr Oslzlý řekl či napsal, že politika přežila 

v sálech a divadlech a že nyní se vrátí tam, kam patří.  

MS: Pokud jsem tomu dobře porozuměl, v minulosti bylo propojeno svobodné politické myšlení 

s kulturou a po roce 1989 došlo ke konsolidaci vztahů. Uvažování o politice bylo v minulosti vkládáno 

do kulturních artefaktů.  

BD: Myslím si, že by mohla hrát svou roli, ale bude menší.  

MS: Kultura by mohla být jakousi politickou opozicí …       

BD: Měla by politiku komentovat, měla by lidi provokovat, aby lidé přemýšleli, co konkrétní věc 

znamená …    

MS: Když se podíváme do první republiky, takovou milou revue vytvořili Voskovec a Werich. Jejich 

forbíny člověka pobavily, jelikož reflektovaly nebezpečné tendence v politice, kterou byl český národ 

poznamenán.  

BD: Bylo to v období otevřené společnosti. Kultura v ní hrála svou roli.  

… Kultura v otevřené společnosti …  

MS: Ještě bych se zeptal, jak uvažujete o významu kultury v rámci otevřené společnosti, kterou jsme 

počali budovat po roce 1989? Zmínili jsme, že to byla specifická depolitizace …  

BD: Řekla bych, že si musí víc hledat své diváctvo. Nemůže počítat s tím, že lidé automaticky přijdou. 

Musí být speciální programy …  

MS: Zkrátka - do kultury se musí integrovat i hospodářská stránka. Je tomu tak?  

BD: To je však ještě další rozměr.  

MS: Zůstaňme u toho, co jste chtěla říci, a já jsem Vás přerušil.  
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BD: Pouze jsem chtěla sdělit, že pokud se vrátíme k první republice. E. F. Burian například vytvořil 

divadlo, kde je časopis, galerie umění, dětské divadlo. Soudím, že naše divadla tak konají, jelikož 

poznávají, že musí být otevřenější. (Také jsem to zažila v Anglii. V Londýně je The Royal Festival Hall, 

velká koncertní síň. Byla budována v počátku padesátých let. Pamatuji si, že jednou jsem tam šla 

během dne a jeden strážník se dotázal, zdali mám vstupenku? Odpověděla jsem: „Nemám, přišla jsem 

se pouze podívat.“ On řekl: „Musím vás poprosit, abyste odešla.“ Toto se nyní používá jako prostor 

pro lidi. Oni tam mohou volně sedět, cosi si koupit, použít restauraci. Z toho hlediska je to velice 

veřejné. Pouze bych ráda chtěla říci, že prostory, kultura, aby byla součást společnosti, musí být 

otevřená, musí být aktivní. Anglicky bychom řekli: „Proaktiv.“ Musí zjistit, co diváky láká …  

MS: Zkrátka musí existovat zpětná vazba, což je demonstrace zákona nabídky a poptávky, aby se 

nevytvářelo cosi, co druzí lidé nechtějí, ...  

BD: … aby se nevytvářelo to, oč lidé nemají zájem. Neměli bychom utratit peníze na to, co nemá 

žádný pozitivní význam. Myslím si, že lidé v kultuře musí být trochu šikovnější. Musí vědět, co chtějí, 

musí vědět, jak se dostat k divákovi. Neměl by být populistický. Neměl by prosazovat prázdnou 

zábavu …    

MS: Poukazujete na skutečnost, že se v kultuře ne vždy dobře uplatňuje trh, který vede k zploštění 

kultury, ba eliminaci vysoké kultury. Postupně se stává nižší a nižší. Pokud to necháme pouze na 

lidech, nevím, jak to dopadne …  

BD: Řekla jsem, že to „necháme“ nejen na lidech. Myslela jsem to tak, že je nesmysl dělat něco, co by 

lidé nezajímalo. Ale aby to bylo zacílení. 

… Paradox kulturnosti …  

MS: Ne každý má však zájem o vysokou kulturu. Stačí se podívat, jaké postavení má stanice, o níž její 

zakladatelé říkali, že bude přinášet „vysokou kulturu“. Pochopitelně hovořím o TV Nova. Její tvůrci 

předložili projekt vysoce kulturní stanice. Víme, kam to dospělo. To znamená, že když opomeneme 

pohled k výšinám, co si přeje obyčejný člověk, tak můžeme být svědky sestupného trendu. V tomto 

ohledu minulý režim usiloval o standard … 

BD: Nechtěla jsem říci, že kulturní stánky musí lákat celou společnost. Pouze jsem zdůraznila, že to 

musí být dostatečně zajímavé, …  

MS: … aby to našlo uplatnění v hospodářské stránce.  

BD: Nejen hospodářské stránce. Důležité je, aby to bylo užitečné.  

MS: Zkrátka, aby to mělo dopad na lidi … Jinými slovy, aby se neprovozovala hra, kam přijde pár lidí a 

po premiéře nikdo, …  

BD: … i když je to dobrá hra.  

MS: Takto to bylo vámi zamýšleno.  

BD: Asi, ale myslela jsem specifickou situaci, kde se nějaká kulturní skupina rozhodne, že je dobré 

dělat semináře na určitá témata.  
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MS: Zkrátka - osvěta … 

BD: Je to sice akademický program, začínají, ale mají pár lidí. Musí přemýšlet, co by měli dělat, zdali 

takové semináře mají smysl, jestli opravdu věří v to, že by je mohli „prodat“, aby přišlo více lidí. Tuto 

situaci jsem měla na mysli.  

MS: Zkrátka, aby to mělo co největší dopad, ale aby se nepoškozovala kvalita díla. Pokud bych to měl 

vyhrotit, uvedl bych, že se Wagner nehraje na každém rohu.  

… Kultura a stát …  

MS: Pokročme dále, jakou roli by podle vás měl hrát stát? Politické strany napíší do svých programů, 

že kultura je důležitou součástí společenských aktivit, ale z naší zkušenosti víme, že rozpočtová 

kapitola kultury je velice malá ve srovnání jinými.  

BD: V Anglii je situace financování kultury státem ještě horší, než je zde.    

MS: To znamená, že je odkázaná na privátní sektor.   

BD: Ano, pracujeme na tom. Nedávno v rozhlasu říkali, že ministryně kultury ohlásila, že kultura musí 

ukázat, že je ekonomicky užitečná, aby dostala peníze.  

MS: Domníváte se, že by u nás měla být větší propojenost soukromého sektoru a kultury? Na 

financování kultury se podílí stát, kraje, obce …  

BD: V Británii je to stejné.  

MS: Konstatujete, že u vás stát nehraje takovou roli jako u nás.  

BD: Hraje, ale jsem přesvědčena, že rozpočet je menší než v Čechách. Přesto je to důležité.  

MS: Soudíte, že závislost na státu si neseme z minulé doby?  

BD: V Anglii máme dlouhou zkušenost, že každá kulturní instituce musí mít alespoň jednoho člověka, 

který je odpovědný za hledání vícezdrojového financování. Musí být tvořivý, aby získal ty druhé, kteří 

by chtěli něco dát. Toto vymýšleli někteří lidé. Soudím, že se to stane i zde. Počítají se i ty nejmenší 

dary. Vznikají tak možnosti, aby si lidé zvykli darovat. Skoro nikdo není tak chudý, aby nemohl nějaký 

dar poskytnout. 

MS: Kdybychom tuto kapitolku měli uzavřít, soudíte, že je dobré, když si stát alespoň nechá významné 

kulturní stánky jako je Národní divadlo, Národní galerii, Českou filharmonii?  

BD: Systém fundování mění podle historického období. Nemůžeme počítat s tím, že současný systém 

zůstane tak, jak to je, musíme aktivně hledat nové možnosti. Tím nechci říct, že stát by neměl 

podporovat ty „kulturní stánky“, to jistě ano, a to se musí dělat na evropské úrovni, nejenom na 

umělecké straně. To, co mi velice často zkazí dojem, jsou zázemí – dozorci v galerii mohou být 

důchodci, ale nesmí to být jen staré báby a staří pánové, musí dostat trénink, aby se profesionálně 

chovali. Mrzí mě, když vidím „Museum Shop“, který je spíš jako kiosek na náměstí – knihy jsou 

zaprášené a vedle se prodávají laciné bonbóny atd. (To vůbec není všude, ale mohu uvést některé 

případy.) 
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… Pestrost …  

MS: Dobrá, jak vnímáte kulturní pestrost současnosti? Říkala jste, že před rokem 1989 byla slušná. 

Jsou instituce, o něž se stará stát, jak bylo uvedeno výše. Ostatní? To je již na jiných úrovních.   

BD: Jsem přesvědčena, že budou vznikat stále nové a nové iniciativy mladých lidí. Vždy přijde další 

generace s nápady, s čerstvou vizí. Jednoduše život v této oblasti neskončí. 

MS: Ano, závisí to ale na mladých lidech, na jejich postojích. Lze soudit, že kultura je dobrým 

propagačním prostředkem naší republiky ve světě. Bylo by škoda, kdyby tato část byla poškozena.  

BD: Hudba je velice známá a byla i v komunismu.  

MS: A ten ji podporoval. Stačí zmínit Pražské jaro …  

BD: Nedávno jsem o něm diskutovala s jednou studentkou, která bude v roce 2014 psát disertaci 

v Oxfordu na téma kulturní výměny šedesátých let. Hovořili jsme o tom, jak významná byla hudba 

v tomto období. Trochu jsem ji vyděsila, když jsem řekla, že lidé u nás to měli velice často rozděleno.  

Na jednu stranu zde byla tradice krásné hudby, na druhé straně je země, které málo rozuměli, která 

byla rozdělena železnou oponou. Velice často obě části nebyly integrovány. Právě toto jsem se snažila 

dělat, když jsem připravila festival v osmdesátých letech, aby lidi …  

MS: … spojoval.  

BD: Hudba byla částí festivalu. Byly tam filmy, tanec, divadlo, umění … Soudím, že v městě Bristol to 

pomohlo.  

MS: To jsme se dotkli minulosti, soudíte, že se tedy kulturní pestrost zvýšila a Češi jsou dobře a 

dostatečně zastoupeni v současné mezinárodní kulturní scéně?  

BD: Kultura má široké spektrum, od příkladně populární hudby až po vědecký výzkum. Ale aby se 

kultura se uplatnila ve světě, závisí na nadšení a pracovitosti jednotlivců nebo skupin. Řekla bych, že 

Češi jsou k tomu velice schopní. Umí cestovat, vytvářet dobrá spojení a pracovní vztahy, 

spolupracovat s lidmi z různých prostředí. V kulturním světě je dobře známo, že Češi jsou 

profesionální a odpovědní. Ale jsou rafinovaní a nepoužívají příliš národní akcenty. Myslím si, že by to 

vnímali jako nevhodné. Když jsme v r. 1985 uspořádali český festival v Bristolu, najednou se objevila 

nečekaná česká obec – obec spíš ne, raději publikum jednotlivců – a měla jsem z toho pocit, že byli 

příjemně překvapení (snad i vděční) – oni by právě takovou národní přehlídku nikdy neočekávali. A je 

to dneska stejné, Češi všude dělají kulturu jako evropští umělci, ale nejsou proti tomu (snad jsou i 

potěšení), když jsou identifikováni a chváleni jako Češi.        

… Omyl a výhled do budoucnosti …  

MS: Strávila jste část svého života v Čechách, a proto bych se rád zeptal na omyl, který považujte za 

zásadní pro utváření svobodné společnosti.  

BD: Měla bych být asi krutější.  

MS: V jakém směru? Myslíte si, že přechod byl velice mírný, bez obětí?  
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BD: Ano, vím, že vždy bude něco unfair, vždy bude nějaký nedostatek.  

MS: Soudíte, že se nepojmenovalo zlo zlem.  

BD: Ano.  

MS: To znamená, že se s komunisty nezatočilo, nebyli postiženi.  

BD: Myslím si, že to nemusí být nějaká pomsta. Pamatuji si, že kolega Roger Scruton na začátku 

transformace řekl, že měl být proces s komunistickou stranou jako s právní osobou. Občané si měli 

být jisti, že to, co se stalo, bylo nelegální, nesprávné. Lidé se ptají, jak to, že ještě neexistuje Ústav pro 

dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Stejně komunistická strana sedí …  

MS: … v českém Parlamentu.  

BD: Je to již pozdě, ale …  

MS: Dobrá, to je minulost, ale jak vidíte budoucnost této středoevropské země? Jsme součástí 

Evropské unie a síly globalizace čím dál tím více působí.   

BD: K Evropské unii se stavím opatrně. Na jedné straně to bylo velmi užitečné, jelikož to znamenalo, 

že postkomunistické země měly cíl, měly kam směřovat. Jinak je to instituce, která je obětí 

korupčních praktik. Nemám věšteckou kouli a nemohu si představit budoucnost Evropské unie a 

význam České republiky v ní …  

MS: Děkuji vám za upřímná slova.  

P.S.: 

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

BD: Nikdy mne vědomě nenapadlo, že se zúčastním obnovy demokracie a kapitalismu. To mi 

připomíná, jak mi kdysi v devadesátých letech řekl anglický kamarád, ředitel neziskové organizace 

„After all, you and I were in the same business.“ „What business?“ zeptala jsem se, překvapená. „The 

human rights business, of course,“ odpovědel. Opravdu jsem byla „in the human rights business“? 

Myslila jsem, že pomáhám českým a slovenským přátelům, aby se jim dostalo výuky, knih, materiálů, 

které jsme měli my v Anglii k dispozici, a oni ne. To byla velice praktická práce a podle mne 

samozřejmost. Je to totiž spojeno s obnovou demokracie. Stěhovali jsme Vzdělávací nadace Jana 

Husa do Československa a začínali jsme spolupracovat přímo s přednášejícími ve vysokých školách, 

aby mohli obnovit kurzy a zavést předměty, které dřív součástí výuky nebyly. Někteří byli ochotní a 

schopní, někteří ochotní ale neschopní, další ani nebyli ochotní. Ale šlo vždy o konkrétní obsah, 

nikoliv o vznešené fráze nebo hesla. 

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

BD: Nezúčastnila jsem se, myslím, že jako cizinka jsem ani nemohla. Byl to úžasný projekt, jenomže se 

mi zdá, že měli dát přednost generální opravě zákona. Právní stát, to přece musí být základ 

demokracie i kapitalismu.   
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MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepřispělo rozdělení k 

eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci ve Visegrádském společenství a 

také k opětovnému setkání v Evropské unii?  

 

BD: V období rozdělení mne to úplně zděsilo. Neznala jsem nic jiného než „Československo“, a navíc 

mi vadilo, že to dělají dva ambiciózní, bezohlední politici bez konzultace s lidmi. Naše nadace dělala 

všechno možné, aby fungovala jako jednotná organizace, a to také dělali moji divadelní kolegové. Ale 

přiznám se, že výsledky nejsou tak špatné, jak jsem očekávala. V kontextu Evropské unie může zůstat 

naživu i malá země jako Slovensko. Líbí se mi také, jak se Češi a Slováci se vzájemně podporují.  

 

 

Dialog o transformaci s Paulem Wilsonem5,6:   

MS: Vážený pane Wilsone, čím je pro vás jako zahraničního pozorovatele ze zámoří rok 1989? Jaké 

naděje jste s ním spojoval, jak se naplnily?  

PW: Od roku 1977 jsem sem nemohl jezdit. Byl jsem v blízkém kontaktu s disidenty, poněvadž jsem 

přeložil nejen Havla, ale i spousty jiných esejů od disidentů. Měl jsem dojem, že vím, co se zde děje. 

Pochopitelně, i když zde nejsem, protože situaci jsem viděl prizmaty disidentů. V roce 1989 bylo jasně 

cítit společenský pohyb.  

MS: Jistý impuls přinesl Palachův týden - leden 1989.  

PW: Pro nás ze zahraničí to začalo tím, že se v Polsku konaly provolby, kulatý stůl. Také se to začalo 

hýbat v Číně. 

MS: Tanky a mrtví na náměstí Tien an men.  

PW: Ano, pak začali lidé utíkat přes Maďarsko. Přes Prahu utíkali Němci. Já jsem tehdy pracoval „na 

volné noze“ pro kanadský rozhlas. Koncipovali jsme program, že bylo jasné, že se něco děje, měl titul 

The Gorbachev revolution, což se dá přeložit jako Gorbačovovská revoluce. Tento projekt měl 

obsahovat 7 vysílacích hodin, a já jsem měl vyrobit tři. Jedna měla být o Německu, další o Polsku a 

Maďarsku, poněvadž do Československa jsem se dostat nemohl. Koncem října jsem přijel do Evropy. 

Pronajal jsem si auto v Mnichově a jel jsem do Berlína, kde se nic nedělo, či vlastně dělo se spousta 

věcí, ... 

MS: ... jednoduše se schylovalo k pádu Berlínské zdi.  

PW: Událo se to 29. Října 1989. Odehrály se obrovské demonstrace v Lipsku a v Berlíně, kde jsem se 

setkal s nějakými disidenty, kteří se připravovali na volby, již tehdy chtěli svrhnout vládnoucí stranu. 

                                                           
5
 Paul Wilson *1947, překladatel textů českého undergroundu i Václav Havla do anglického jazyka. Z jeho díla 

Bohemian Rapsodie (2012).   
6
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 15. května 2014 odpoledne v knihovně Filosofického ústavu, Jilská 1, Praha 1, 

Staré Město.  
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O tom, že by měla padnout Zeď, nebylo žádné řeči. Němečtí disidenti spíš chtěli pokračovat jako NDR 

bez komunistů, ale nevyšlo jim to. Pak jsem jel do Polska, a tam to již bylo na cestě.  

MS: Byla ustavena vláda Tadeusze Mazowieckého. 

PW: Nejen to. Ve Wroclavi proběhla konference československo – polské solidarity.  

MS: Přítomen byl Karel Kryl, ... 

PW: ... Pavel Tigrid. Byl to předobraz toho, co se stalo v Praze. Byl to šok, protože jsem neočekával, že 

by se věci schylovaly ke konci. Věděl jsem, že se to musí stát, ale že to bude tak brzy? Pamatuji si, že 

tam Tigrid. Někdo se jej zeptal: za jak dlouho toto bude v Československu? On odpověděl: 

„Československo je neustále „pod mrazem“. Bude to nejméně 2 roky.“  

MS: Z rozhovoru s Karel Hvížďalou vím, že si vzájemně telefonovali a Pavel Tigrid se ptal, jestli by mohl 

být Václav Havel prezidentem? Tigrid byl jasnozřivý.  

PW: Mnoho lidí mělo tento dojem. Když jsem byl v Polsku – a nyní mluvím o setkání – měl jsem 

příležitost hovořit s kanadským diplomatem. Říkal, že Václav Havel bude do dvou měsíců 

prezidentem. Bylo to ve vzduchu.  

MS: Jednalo se o člověka, který symbolizoval demokratickou opozici, disent, byl to člověk, jenž trpěl.  

PW: Byl pravý lídr. K tisku jsem měl připraven rozhovor s Karlem Hvížďalou, který se česky jmenuje 

Dálkový výslech. Přejmenovali jsme jej na „Disturbing the peace“.   

MS: Do češtiny bychom to mohli přeložit jako rušení klidu, ...  

PW: ... výtržnictví atd. V Polsku mě překvapilo, že i když byla provedena velká změna, polští disidenti, 

s nimiž jsem se sešel, byli strašně nejistí, jestli se jim záměr podaří dotáhnout, nebo ne. Měl jsem 

udělat interview v biskupství Opole. Bylo zrušeno. Tázal jsem se jich: „Proč?“ Odpověděli: „Právě 

padla Zeď v Berlíně.“  

MS: Psalo se 9. listopadu 1989.  

PW: Dělal interview ve Varšavě. Pak jsem nasedl do auta a jel jsem do Berlína. Tam proudili Němci 

z Východu přes Zeď. Byl jsem u jednoho Čecha a každý večer jsme poslouchali český rozhlas. 17 

listopadu byla v Praze demonstrace. Následně jsem nasedl do auta, začal jsem jezdit kolem 

Československa. Na každém přechodu jsem usiloval o proniknutí do země.  

MS: Železná opona stále působila.  

PW: Také jsem byl persona non grata. Zkrátka jsem nepochodil. V každé stanici ležely české noviny. 

Byly tam fotografie demonstrací na Václavském náměstí. Celníci byli v rozpacích. Jel jsem do 

Maďarska, tam jsem dělal interview. Jedna přítelkyně mně volala a říkala: „Do Prahy přijel Jaroslav 

Hutka.“ Ten byl též persona non grata. Tázal jsem se: „Jak se tam dostal?“ Bylo mi odpovězeno: 

„Objevil se na letišti a pustili jej.“ Co jsem udělal? Koupil jsem si letenku a přijel jsem do Prahy. Přes 

hranici mně pustili. Následně jsem jel do Laterny Magiky, kde se vše odehrávalo. Viděl jsem tam lidi, 

které jsem znal.  
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MS: Lidi z disentu. Též tam byli lidé z šedé zóny, i pan Václav Klaus.  

PW: Pro mě to bylo znamení, že v osmdesátých letech došlo ke sblížení lidí. Byly jiné iniciativy. 

Všichni se spojili. Bylo jasné, že se jedná o nezvratitelný proces. Každý týden se setkali s komunisty, 

s Adamcem.  

MS: Vedl se kulatý stůl.  

PW: Pořád nebylo jasné, jestli to projde, či ne. Nakonec, když došlo k vypouštění důležitých článků 

z ústavy ... 

MS: ... o vedoucí úloze komunistické strany, ... 

PW: ... o marxismu. Říkal jsem si, že bez toho jsou komunisté bezmocní. Ten den měli oslavu, Havel 

měl řeč o vývoji situace. Setkání bylo v Koordinačním štábu. Díky tomu jsem mohl udělat mnoho 

interview, ale také jsem jezdil do krajů, do Chomutova, též na východ země, abych zjistil, jestli 

nadšení, jaké vládlo v Praze, existuje i venku. Samozřejmě, že všude už byly buňky Občanského fóra, 

ale ti lidé velmi postrádali vedení. Nevěděli, co a jak.   

MS: Můžeme říci, že se v tomto čase lidé dokázali shodnout na tom, co nechtějí, ale obtížně se pak 

hledal průnik tužeb.   

PW: Myslel jsem si, jak jsem to pozoroval, že Občanská fóra, tak, jak vznikají, jsou zárodky nové vlády. 

Tam byl prazdroj demokracie. Lidé se sešli, vyventilovali své pocity, jejich řeč byla výmluvná a 

rozhodli společně o nějakém postupu.  

MS: Lze konstatovat, že lidé jakoby najednou dokázali porozumět obsahům slov? 

PW: Měl jsem dojem, že se jedná o zárodek nové demokracie.  

MS: Nově se definuje občanství: kdo je občan, kdo je člověk.  

PW: Do Československa jsem přijel v únoru 1990. Začaly se projevovat staré vzorce jednání. 

Překvapilo mě, že chtěli, aby ústava zůstala, jak je, pouze bez pár článků. Staré struktury zůstaly. Pro 

mne se nejednalo o pravou revoluci, ale jednalo o výměnu u moci. Byli tam lidé, kteří demokracii 

rozuměli. Věděli, že musí být nová ústava, nový a fungující volební systém.   

MS: Když jsem měl možnost hovořit s Fedorem Gálem, je říkal: „Pro mnoho vzdělaných lidí otázka 

demokracie byla čistou ideou. Co je demokracie?“   

PW: Zajímavé bylo, že Češi říkali: měli jsme demokracii, víme, co to je. Jsme na tom lépe než Rusové, 

Poláci a jiní. Zde se spoléhalo na národní paměť, která pomůže překlenout propast času.  

... Komunismus ...  

MS: Nyní bych se vrátil do minulé doby před rok 1989. Čím pro vás byla komunistická ideologie a 

režim na ní založený? Jak sám vidíte ideologie a realizaci politiky na ní založené?  

PW: Na počátku jsem byl dost nalevo. To však bylo pouze intelektuálně. Nikdy jsem nebyl aktivní 

v politice. Zdá se mi, že myšlenky jsou dobré a je nutné je realizovat. Když jsem přijel do Prahy, bylo 

to v době, kdy i lidé v komunistické straně začali myslet.   
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MS: Přijel jste sem v době snahy o obrození systému, realizaci socialismu s lidskou tváří. Ještě bych se 

zeptal: soudíte, že komunistická ideologie má své opodstatnění? Je vhodné utvářet prostředí, kde je 

spravedlnost, ovšem je zde otázka prostředků, jimiž je ve společnosti uplatněna.  

PW: Ty byly hrozné. Jednalo se o násilí. Byla zde též propaganda, která „podminovala“ smysl jazyka. 

Říkali: budeme socializovat vesnice. Ta socializace znamenala, sebrali lidem statky, majetek a tak.  

MS: Sluší se říci, že komunisté se v první fázi zaštiťovali Masarykovým humanismem. Můžeme říci, že 

se komunisté dostali k moci díky tomu, že vykradli obsahy slov. Ideje byly nahrazeny praktikami, které 

v normálním světě nebylo možné použít.  

PW: Je mnoho lidí ve vyspělém světě, kteří věří v marximus, kteří jsou radikální, ale nejsou u moci.  

MS: Jsou na periferii společnosti a komentují její vývoj.  

PW: Její strany jsou revoluční a snaží se změnit svět, v němž žijí.  

MS: Můžeme jmenovat takové jako Immanuel Wallertein nebo Slavoj Žižek či Alain Badiou.  

PW: Žižek je exemplář moderního marxistického myšlení, který byl dost rozšířený.  

MS: Když se člověk dívá na kritiku systému, říká si: ano, on má proti němu výhrady, ale nové řešení 

nenabízí. Máme kritiku stávajícího systému. Marx též podal kritiku kapitalismu poloviny 

devatenáctého století. Vím, že provedl poctivou analýzu, ale chybnou syntézu, což vedlo k neslavným 

koncům v realizaci společenských změn.  

PW: První rok v roce 1968 jsem měl dojem, že systém je reformovatelný. Po invazi bylo jasné, že 

všechny zisky, které přineslo Pražské jaro, příští rok smazala normalizace.  

MS: Máme zde otázku, kdo „naši stranu zastupoval“? Jen se podívejte na Alexandra Dubčeka.  

PW: Ten byl dost slabý. Jediný z těch, kteří byli dobří, byl František Kriegel, ...  

MS: ... jenž nepodepsal moskevský diktát. Dobrá, můžeme říci, že systém je nereformovatelný a jediná 

cesta, jak přinést změny, je obnova demokracie v oblasti politického řádu a kapitalismus v oblasti 

hospodářské.  

PW: Ano, souhlasím s vámi. Jedná se však o složitou cestu, poněvadž lidský život nejde ovlivňovat 

z jedné pozice. Je to vývoj. Když máte svobodu tisku, svobodu vyjádření, svobodu tvorby asociací, 

svobodu trhu, a co se stane, to se stane. Když kapitalismus vytváří obrovské rozdíly mezi chudými a 

bohatými, něco se musí dít. Člověk musí mít svobodu, aby mohlo dojít ke změnám.  

MS: Rozumím vám, ale v minulém režimu byla svoboda eliminována. Když jsem mohl hovořit s Karlem 

Schwarzenbergem, řekl mi: „Víte, komunistům nešlo o spravedlnost, jim šlo o rovnost.“ Víme, že 

Goerge Orwell to pěkně vystihl ve Farmě zvířat. Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější. 

Ačkoliv se systém zaštiťoval nějakými východisky, pošlapával je. Místo spravedlnosti ve svých 

důsledcích vytvářel rovnost.  
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PW: Soudím, že systému nešlo o rovnost, spravedlnost. Ta byla deklarována. Jim šlo hlavně o moc. 

Adam Michnik udělal pěkné rozlišení. Říkal, že v některých revolucích probíhá boj o moc. My jsme o 

ni nebojovali, bojovali jsme o svobodu, tedy o stav, kdy se může stát cokoliv.  

... Pozitiva minulosti ...  

MS: Je vhodné se též tázat, jestli je na systému a ideologii též něco pozitivního? Jsou mezi námi lidé, 

kteří nejsou tak úspěšní a jsou sociálně deklasováni a minulý režim jim nabídl „jistoty“. Můžete se 

zeptat: jaké to byly jistoty? V nich se projevovala ona rovnost. Ve své podstatě společnost jako celek 

chudla.  

PW: Pamatuji si, že Ivan Jirous – Magor jednou říkal: „Jediné pozitivní na komunistickém režimu je, že 

společnost jako celek je v prdeli.“ Jednalo se o rovnost směrem dolů, společenské skupiny zmizely. Ve 

třídě jsem měl lékaře, dělníky, kohokoliv. V hospodě též, zkrátka: rovnost dolů. Všichni byli na stejné 

lodi. Přátelství, která existovala – ne na základě stavu: já jsem lékař a stýkám se s lékaři – byla na 

základě něčeho jiného. Nejednalo se o vědomí vklad systému, spíše zde bylo „unintended 

consequence“, což je výsledek, který nebyl míněn, ale stalo se to. Opakuji, nepovažoval bych to za 

klad systému. Můžeme na stav nahlížet jako na kladný výsledek, ale nevím, jestli to kladné je. Všiml 

jsem si, když jsem zde žil, že se lidé nechtěli bavit o své práci. Bavili se však o umění, o hudbě, kecali, 

vtipkovali. Když jsem se vrátil domů, mohl jsem srovnat: lidé v Kanadě hodně mluví a práce je zajímá. 

Zdejší systém radost z práce pracujícím lidem vzal. Bylo to šílený výsledek, a nebyl chtěný!  

MS: Rozumím vám, ale komunistický režim ničil potenciál tento země. Mnozí z nás se v něm 

nedokázali realizovat. Je vhodné se zeptat, kdo se, podle vás, dostával během režimu nahoru? Lze říci, 

že systém generoval neschopné představitele? Starší lidé si vzpomenou na prohlášení Milouše Jakeše 

o kůlu v plotě. Domníváte se, že politické elity za minulého režimu byly „pseudoelitami“?  

PW: O tomto hovořit příliš nemohu, poněvadž jsem žádného z papalášů neznal. Nestýkal jsem se 

s lidmi, kteří byli ve straně.  

MS: Byl jste v kontaktu s těmi politicky deklasovanými.  

PW: Také s lidmi, kteří se vývoj „vykašlali“. Živě si pamatuji, že jeden z mých žáků mě vzal domů na 

večeři. Chlubil se tím - jelikož byl fanouškem Sparty Praha – že zařizoval, aby na Letné stavěli stadion. 

Konstatoval: „Nejsem ve straně, ale přesto znám spousty lidí. Sám jsem zorganizoval akci.“ Je škoda, 

že jsem takového člověka nekultivoval. Uměl vyjít s komunisty, aniž by byl s nimi. Do jeho myšlení a 

myšlení ostatních jsem dál neviděl. 

... Exil, emigrace ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte odchody lidí z této země? Právě v roce 1968, v počátku vašeho pobytu, 

postihla Československo velká vlna emigrace. Žijete v zemi, která by nemohla existovat bez exulantů. 

Jedná se o lidi, kteří mají zájem realizovat životní projekt – chtějí se uplatnit, chtějí být svobodní.   

PW: Mohu říci, že z hlediska Kanady - tito utečenci z nesvobody - jsou nejlepší imigranté, svobodu si 

strašně cení a nebojí se práce. Češi, Poláci, Maďaři, ti všichni, kteří přijeli do Kanady z komunistických 

zemí, se velice rychle zapojovali do systému, a to v pozitivním smyslu.   
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MS: Lze říci, že země díky těmto emigračním vlnám přišla o část elity, která chyběla v rámci 

společenského vývoje?  

PW: Je pravda, že přišla o nejlepší lidi.  

MS: Profesor Jan Pirk, kardiochirurg říká: „Emigrace se musela v genofondu národa projevit.“ To 

znamená, že zde zůstali lidé, kteří jsou schopni být v předklonu. Nejednají jako hrdí, odvážní občané.  

PW: Hrdí občané chtěli jít pryč! Jedná se o přirozenou skutečnost. Nepřirozené jsou zavřené hranice.  

... Disent, demokratická opozice ... 

MS: Pokročme dále a využijme vašeho styku s disidenty. Jak o této skupině uvažujete? Jedná se o lidi, 

o nichž někteří říkají: byli to lidé, kteří byli schopni podržet „mravní páteř“ národa?  

PW: Nejsem si jist. Spíše jsem se stýkal s lidmi v kulturním undergroundu než s disidenty. Ty jsem 

poznal později, až jsem byl v Kanadě. Začal jsem soustavně překládat práce od Václava Havla nebo od 

Petra Pitharta či Ludvíka Vaculíka. Svým způsobem byli morální páteří, ale v jistém ohledu byli 

zahleděni sami do sebe. V Polsku vedli otevřený politický boj za úplnou svobodu, kdežto zdejší 

disidentský jazyk byl takový: nechceme svrhnout režim, nepůjdeme do boje s režimem. Chceme 

vytvořit „paralelní polis“. Zdálo se mi, že skutečnými intencemi bylo svrhnout režim, neboť bez jeho 

svržení nebylo možné jít dál.  

MS: Můžeme hovořit o naivitě disidentů, když chtěli s režimem vyjednávat ...  

PW: Ano, naivita, kalkul. Nechtěli používat jazyk, který byl příliš propagandistický. Fantastickým 

způsobem dělali spousty věcí. Nebyli dost dobře připraveni na rychlé zhroucení režimu. Dostatečně 

nemysleli na to, co bude, až systém padne.  

MS: Zkrátka politická strategie v jejich jednání přítomna nebyla.  

PW: Chtěli, aby mohli o sobě říci: nechceme svrhnout systém, chceme větší svobodu.  

MS: Ano, usilovali o to, aby je režim neutiskoval. Ostatně - svoboda dá člověku lepší sebevyjádření.  

PW: Věřili, kdyby režim dodržoval smlouvy, k nimž se stát zavázal, sám by to nepřežil. Bez svobod 

nemohli existovat. Svým způsobem pracovali pro svrhnutí režimu, ale nebyl to jejich původní 

strategický záměr. Uvažovali asi tak: budeme-li mít svobodu, režim padne. Jak padne a jaká bude 

podoba nového světa, o tom příliš nepřemýšleli. Někteří ano, vytvářeli strategie rozvoje zahraniční 

politiky vůči Němcům. Existovaly velmi specifické otázky. Mladší disidenti kolem Revolver Revue ... 

MS: Máte na mysli Jáchyma Topola, Petra Placáka ...  

PW: A časopis, který se jmenoval Sport, pak Informační služby, pak Respekt. Jednalo se o lidi, kteří 

chtějí praktikovat žurnalismus, jaký má být, a výsledky byly vidět. Pochopili, jak se správně 

periodikum dělá a výsledek je, že mají fantastický časopis do současnosti.  

MS: Ano, ale ten fantastický časopis čte úzká skupina lidí.  
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PW: Právě! Pracuji pro americký časopis The New York Review of Books. Odebírá jej asi 100 tisíc lidí. 

Naštěstí se čísla dávají dál. Každý kus asi čte 6, 7 lidí. Zkrátka časopis má vliv. U časopisů je důležitější, 

že existují, protože se jedná o ostrov, kde můžete říci, co chcete, ... 

MS: ... a také kultivovanou formou.  

PW: Ano, ne jako Blesk, Aha ...  

MS: Dotkl jste se otázky kulturního undergroundu. Jak podle vás underground ovlivňoval disidenty? 

Bez stíhání skupiny The Plastic People of the Universe by se Charta asi nezformovala.   

PW: Nevznikla by asi takovým způsobem, ale přiznávám, že tuto spojitost nemám plně promyšlenou. 

Hlavním impulsem byly procesy s lidmi z undergroundu. Havel a spol. je podporovali. Napsal o tom 

eseje, které apelovaly na jeho spoludisidenty, aby podporovali základní svobody, čili spojitost zde 

byla. V undergroundu neexistoval žádný politický úmysl. Vůbec netušili, kam směřuje vývoj. Mám 

dojem, že když se chovali svobodně, byli svobodní, a pro Havla to byl velký objev. On měl představu, 

že se nedá úplně vytlačit životní energie. Kolem sebe měl důkaz, že měl pravdu. Martin Jirous napsal 

esej o třetím hudebním obrození asi půl roku před Havlovým dopisem Husákovi. Když tyto dvě eseje 

dáte dohromady, jedna je odrazem druhé. Spojitost tam nalezneme, ale nevím, jestli do dnešních 

dnů plně pochopíme, jaký to má celkový význam. Ve Spojených státech se o skupině The Plastic 

People of the Universe hodně ví: byla to kapela, která „svrhla“ režim, což je nesmysl. Bylo tam 

podmiňování. Způsobili to i policisté. Policejní útlak s hudbou vytvořil výbušninu, a tak to dopadlo. 

Mám dojem, že politici rozvíjeli tolik prostředků, vydali tolik peněz, aby potlačili malé skupiny lidí. 

Lidé neměli dostatečné kapacity vše potlačovat. V osmdesátých letech byl obrovský rozmach 

alternativní hudby a byl zde rovněž obrovský rozmach neoficiálních občanských skupin, protože 

policisté na to nestačili.      

MS: Zaplať Bůh! Energie se ve společnosti kumulovala, až přišel rok 1989. Také k tomu přispěla 

mezinárodní politická situace.  

PW: Gorbačov chtěl dělat v Sovětském svazu to, co dělal Dubček koncem šedesátých let. 

MS: Pouze si neuvědomil důsledky. Zkrátka chtěl obnovu, a ta způsobila destrukci, rozpad.  

... Konec ideologie? ...  

MS: Jak se jak člověk, jenž se dívá na vývoj v této zemi ze zámoří, reflektuje skutečnost, že ideologie, 

která zde byla před rokem 1989, je stále přitažlivá pro určité procento lidí, nebo je změnila?  

PW: Nevím, jaká je nynější Komunistická strana Čech a Moravy. Nevím, jaký mají program. Možná 

jsou sociální demokracií.  

MS: Prosazují více regulace.  

PW: Tím, že mají pořád takový vliv, je to způsobeno tím, že zde bude skupina lidí, kteří mají takové 

smýšlení. Je to lidský typ, který chce kontrolovat, který chce vládnout, ... 

MS: ... nebo chce být ovládán, směrován. Hodnota svobody není tak oceňována.  
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PW: Problém tkví ve volebním systému. Když je zde 15 procent stabilních voličů, kteří by volili 

komunisty, pak dávají svým kandidátům 15 procent křesel. U nás volební systém znemožňuje 

existenci parlamentní strany, jež mají podporu 15 procent obecenstvu. Mohou existovat jako strany, 

ale do parlamentu se těžko dostanou.  

MS: Jedná se o marginální části.  

PW: Kdyby to bylo ve volebním okrsku jednoho volebního člena a měli byste většinový volební 

systém, možná by se do parlamentu dostali dva, tři ...  

MS: ... z problémových oblastí.  

PW: Aby člověk uspěl ve většinovém systému, musí mít velkou stranu. Ta je školou demokracie. Bez 

ní nemůže existovat.  

... Demokracie ...  

MS: Říkáte: škola demokracie. Tím jsme se spontánně přesunuli k tématu, které bychom mohli 

diskutovat. Jak vnímáte proces obnovy tohoto společenského řádu v Čechách, ale i ve Střední Evropě? 

Nejprve bych se zeptal, jak si sám tento řád definujete? Váš přítel Don Sparling mi řekl: s definicí přišel 

Abraham Lincoln, který tvrdil: „Demokracie je vláda lidu, lidem a pro lid.“   

PW: Government of the people, by the people, for the people. Ano, tak to je.  

MS: Máte jinou definici?  

PW: Souhlasím s tím, že to tak má být. Také nejsem naivní, vím, že i u nás v Kanadě či Spojených 

státech je systém daleko od dokonalosti. Nedávno jsem si četl jeho projev v Kongresu z února 1990, 

v němž říkal: „Demokracie je horizont, k němuž se přiblížíme a nikdy jej nedosáhneme.“  

MS: Tam je nakročení k horizontu – ideálnímu stavu. Problém je, když systém má zpětný pohyb.  

PW: I u nás jsou tendence táhnout vše zpět, protože my máme v Kanadě vládu, která usiluje o změnu 

volebního zákona takovým způsobem, aby bylo pro lidi těžší volit. Američané, hlavně republikáni, to 

také tak dělají. Vždy je nebezpečí, když něco chce politiku táhnout druhým směrem. Boj se odehrává 

v poli, kde člověk může říct, co chce. Nemusí se bát žalářování, když s vládou nesouhlasí.  

MS: Když jste nesouhlasil s režimem před rokem 1989, byl jste člověk, který může mít problémy.  

PW: Nabídl bych vám další vyjasnění pojmu demokracie: změna je konstantní jev ve společnosti. Ať je 

to tak či onak, společnost se vyvíjí. Vyvíjelo se to i v komunismu, pouze vývoj sice nebyl vidět, ale byl 

zde. Demokracie je systém, který uznává, že se změny stanou. Je to systém, jenž rozhoduje o 

spravedlnosti a změnách dle vůle lidu. Když máte pravolevou škálu, pravičáci mají zájem změny 

limitovat, levičáci jsou nakloněni změnám. Uprostřed máte lidi, kteří mají zájem systém udržovat 

v chodu, aby se nedopouštěl velkých nespravedlností.  

MS: Liberálové podporující trh, nechají vývoj jít spontánní cestou. Socialisté vyvíjejí tlak na změny. Je 

důležité, aby se změnami, které člověk má zájem dělat, neztrácel horizont demokracie. Společnosti, 

které si prošly totalitní zkušeností, vědí, že za líbivými slovy změn se právě ztrácel horizont, místo ideji 

demokracie a svobody člověka, přišla totalita a šibenice.  
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... Demokracie pro střední Evropu? ... 

MS: Soudíte na základě mezinárodní zkušenosti, že demokracie do středoevropského regionu patří. 

Vím, můžete říci: problémy jsou všude. Ani země, kde demokracie má mnohasetletou tradicii, nejsou 

ušetřeny problémů.     

PW: Jsem přesvědčen, že vývoj v Evropě byl přerušen vlákami, revolucemi, kdežto v Anglii, v lůně 

demokracie, tam měli dlouhý vývoj. Měli dvě revoluce v 17. století. Ty zabily krále, avšak krátce poté 

byl král zpět. Následně měli revoluci v roce 1678, to byla revoluce pro toleranci. Svobodný tisk zavedli 

roku 1798. Tamní společenské uspořádání má pevně zakotvenou tradici.  

MS: Tímto způsobem vám přiroste k srdci. Demokracie, jako forma mající jisté instituce, se dá vytvořit 

rychle, ale je nutné obnovit ducha. Sledovat horizont bez přijmutí ducha jde obtížněji, třebaže máte 

instituce.  

PW: Je to tím, že tradice anglické politické filozofie je založena na vztahu k praxi. Angličané nemají 

rádi velké teorie. Vždy myslí na důsledky.  

MS: David Hume a jeho skepse, ale v jeho šlépějích kráčel i Adam Smith a právě on napsal Teorii 

mravních citů a Bohatství národů, což jsou díla, která byla následně promýšlena v kontinentální 

filozofii.  

PW: Evropa byla nakažena skepsí vůči „čistému myšlení“.  

... Václav Havel a jiní ...  

PW: Když čtete Adama Michnika, ale i Havla, naleznete tam vtah k praktickému světu.  

MS: Jste si u Havla jist? Nebyl náhodou velký idealista?  

PW: Jako politik nebyl příliš praktický. Vedl svým příkladem. Jednu myšlenku měl velmi důležitou: aby 

mohla existovat demokracie, musí existovat silná občanská společnost.  

MS: Za ni bojoval, třebaže byla lidmi kolem Václava Klause odmítána. Když jste u pana Václava Havla, 

je vhodné se zeptat na jeho jazyk. Mohl jste hovořit s vaším přítelem z Brna Donem Sparlingem a říkal 

mi: „Když překládal jeho texty a nevěděl, co znamenají, a zeptal se ho, ale někdy sám Havel nevěděl, 

jaký význam skrývají, ba byl překvapen, co napsal.“ Havlovy myšlenky jsou někdy vzdáleny 

praktickému světu a člověk se pohybuje v oblacích.   

PW: Toto je pravda o dopisech Olze, které psal z vězení. Některé z nich jsou nepochopitelné. On chtěl 

„oblafnout“ cenzuru. Psal je velice komplikovaným způsobem. Používal k tomu jazyk fenomenologie. 

Také měl své vrtochy. Měl zvláštní pojem o inteligentním designu, což je ve Spojených státech 

spojeno s lidmi, které nevěří, že svět je spjat s Bohem. Když se stal prezidentem, určitým způsobem 

musel stáhnout nejradikálnější myšlenky.  

MS: Myslíte si, že Václav Havel musel „rezignovat“ na to, co hlásal ve své disidentské éře?  

PW: V některých věcech ano. Například podporoval invazi do Iráku v roce 2003.  
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MS: V počátku usiloval o zrušení NATO a Varšavské smlouvy, ale pak, v roce 1999, obhajoval 

„humanitární bombardování“. 

PW: Ano, souhlasím. S Poláky a Maďary vedl nenásilný boj. Nevěřil, že násilím člověk může něčeho 

dosáhnout. S Michnikem měl rozhovory, že násilí je nutné. Nevím, jak se to dá z filozofického hlediska 

sloučit. Americký vpád do Iráku byl katastrofální z několika hledisek. Havel to nikdy nepřiznal.  

MS: Přesto můžeme říci, že se stal synonymem revoluce a obnovy demokracie. Sloužil jako dobrá 

značka Československa a později České republiky.  

PW: Byla to dost dobrá reklama. Dodnes jej obdivují.  

MS: Žádný představitel, český politik tuto prestiž nemá.  

PW: Zajímavé ale je, že jako esejista byl a optimistou, ale jako dramatik byl pesimistou.  

MS: Máte pravdu. Zahradní slavnost, což je hra z jeho mládí, obsahuje nádhernou pasáž: likvidaci 

likvidačního ústavu, ...  

PW: ... ptydepe aj. V podstatě se jedná o tragédie. Zajímavé je, že ve Spojených státech, Kanadě jeho 

hry opět začínají být v módě.  

MS: V České republice takový ohlas není. Zde je důležité též zmínit: Václav Havel jakožto význačná 

osoba byl spíše znám v zahraničí než v Čechách a svému národu. 

PW: Pozor, mám dojem, že kdyby Havel nevytvořil takový rozruch v Divadle Na zábradlí mezi českým 

obecenstvem, nevšimli by si jej ani na Západě. Takovým člověkem, který jej „exportoval“ byl - mimo 

jiné - Klaus Junkers. Seděl v obecenstvu, nerozuměl, ale podle reakcí obecenstva, že se tam něco 

děje. Ihned s ním podepsal agenturní smlouvu. Obdobný postup byl s anglickými režiséry a s Johnem 

Poppem v New Yorku. Vnímali především české nadšení pro Havla, a tím zjistili, že je pro kulturní svět 

důležitý.  

MS: Ne nadarmo se u nás říká: doma není nikdo prorokem.  

... Potřeby demokracie ...  

MS: Po tomto osobním zastavení u Václava Havla, jelikož váš život je s ním spjat, bych se věnoval 

otázce - co demokracie potřebuje? Masaryk, který byl jedním ze symbolů první republiky, říkal: 

„Demokracie je diskuse.“ Jak hodnotíte kvalitu dialogu u nás, byť ji sledujete ze zámoří? Mohl jsem se 

setkat s publicistou a pedagogem Ivanem Šternem, a on mi říkal cosi v tomto duchu: kvalita dialogu 

mezi disidenty byla na vysoké úrovni a předpokládal, že péče o dialog, tedy i růst demokracie bude 

pokračovat i po roce 1989.  

PW: Nepřipadám si dostatečně kvalifikovaný, abych komentoval. Každý den dostanu rešerši z českých 

novin, a proto jej neumím zhodnotit. Když se stane nějaký parlamentní skandál, to vnímám, ale mám 

takový dojem, že Češi jsou výborní diskutéři. Pointa diskuse je udělat závěr, akci. Ta je slabší, protože 

lidé v mocenských nástrojích – v českém Parlamentu a Senátu neposlouchají.  

MS: Zkrátka, jedná se o uzavřený svět. Problém českého dialogu je ten, že není odpovídající výsledek. 

To znamená, že jsme uvízli na místě. Češi jsou „užvaněným“ národem bez výsledků.   
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PW: Aby v demokracii fungovala dobrá vláda, je třeba mít státní službu. Ta je od toho, aby realizovala 

politická rozhodnutí. Státní služba, aby konala správně, musí být oddělena od politiky. A zatím politici 

nasazují vlastní lidi na ministerstva, a proto orgány státu nemohou dobře fungovat. Zde byl vytvořen 

zákon o státní službě, jenž tento problém vyřešil. Zákon prošel Parlamentem, byl v Senátu, ale není 

aktivní, poněvadž politici nechtějí z ruky dát moc, kterou mají. Z mého pohledu se jedná o velkou 

strukturální chybu.  

MS: Jsou lidé, kteří mají zájem ovládat, nechtějí připustit, že stát má sloužit všem, nikoli pouze 

určitým lidem. Dotkněme se přítomnosti člověka v demokracii. Jak vypadá demokrat? Ze slov, která 

jste řekl - že jeho „výchova“ trvá generace, usuzuji, že je to stejné jako s tím trávníkem: musí se 

stříhat, musí se stříhat. Člověk by měl být veden ke kultuře dialogu, respektu k normám.  

PW: Hezky se to říká, ale ve skutečnosti máte jediný způsob, musíte jej vychovávat demokraticky.  

MS: Respekt k člověku, respekt k jeho názoru.  

PW: Jsou praktické dovednosti, jak vést schůzi, aby všichni měli možnost volby, nejen ve vládní 

rovině, ale i v rovině obecné - ba například v knihovně, v rodině. Tam se učí skutečné praktiky. 

Schopnosti Havel měl. Když komunisté zničili občanskou společnost, zničili malé možnosti, aby si lidé 

mohli vládnout sami sebou. Jako malý hoch jsem chodil v kostele do nedělní školy. Jsem 

z protestantské rodiny a ta je založena na tom, že každá obec je víceméně samostatná. Volí si 

pastora, vedou kluby. Jako mladý hoch jsem byl zvolen do takové role. Každou neděli jsme sbírali 

peníze, dal jsem je do banky. Vedli jsme schůzi, něco jsem zapisoval - co se tam řeklo a rozhodlo. 

Setkání se odehrávala obdobně jako v parlamentu. Byli jsme děti. Jsem přesvědčen, že se to musí 

dělat touto cestou, a začít brzy.  

MS: Češi si tuto praxi teprve oslovují. Během první republiky Masaryk hovořil o nedostatku 

demokratů. Co elity a demokracie?  

PW: Z mého pohledu jsou důležité. Je nutné: když člověk patří k elitě, má povinnost, je zavázán. Platí: 

„nobles obliged“. Elita, která nemá povinnosti vůči společnosti, není vhodná. Ve francouzské revoluci 

se stalo, že šlechta byla naprosto neodpovědná, a proto přišli o hlavy. Věřím, že se elity vytvoří 

přirozeným způsobem, bude-li se to dít ve svobodné společnosti.  

... Politika ...  

MS: S demokracií souvisí politika. Jak vnímáte její význam? Je pro vás politika službou? Když vyjdete 

z kanadské zkušenosti a z toho, jak je politika vykonávána v České republice? 

PW: Mám dojem, že například v Kanadě nikdo nemůže vstoupit do politiky, aniž by prošel volbami. 

Nikdo nemá nejmenší šance, aby působil v politice, aniž by řekl: volte mě. Když dostane dostatek 

hlasů, je na cestě do sněmovny. U nás je základní kontrola, že člověk, který chce být politikem, musí 

mít podporu z lidu. V České republice stačí být členem nějaké strany, dostat se na listinu a dostane se 

do Parlamentu, když člověk je na dostatečně vysoké pozici v listině kandidátů.   

MS: Náš systém je založen na stranické demokracii, ale strany mají málo členů.  

PW: Pokud nějaký politik udělá nehoráznou hloupost, nechá se korumpovat, v Kanadě se to odehrává 

na veřejnosti. V příštích volbách může být „odstraněn“, neboť je již vlastně ztracen.  
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MS: Ve vyspělém světě je politika protkána služebností. Když člověk jde proti tomuto východisku, je ze 

společnosti vytlačen.  

PW: Premiér v Kanadě má největší moc, přestože královna je titulní hlava státu. Moc má premiér. 

Když někoho ve straně ztratí z důvodu hloupostí, dále v politice nebude působit.    

MS: Soudíte, že člověk by se měl zajímat o politiku, a jestliže se nezajímá, nemá právo kritizovat ... 

PW: Například můj syn je právník. Pracuje pro člověka, který se uchází o místo na torontském 

národním výboru. Tento člověk je členem liberální strany, ale již dva, tři roky soustavně chodí od 

dveří ke dveřím, představuje se lidem, pracuje na mnoha frontách, aby jej lidé znali, aby věděli, co je 

to za člověka, jaké má kvality. Zaměstnáním mého syna je kontrolovat, aby byly správně užívány 

finance, které kandidát získá, ...  

MS: ... aby byl důvěryhodný.  

PW: Kandidát, o němž hovořím, má šance se dostat na národní výbor. Je možné, že když uspěje, 

může soutěžit o křeslo v parlamentu. Má zkušenost, že vše, co dělá, bude známo veřejnosti. Pracuje 

na tom, aby jej veřejnost znala.  

MS: Politika znamená odtajnit vše, „svléknout se“ a také nést za své činy odpovědnost. Důležitým 

znakem české politiky je nespokojenost Čechů s jejím vývojem. Soudíte, že je to něco běžného i 

v ostatním světě?   

PW: Vím, že tomu tak je.  

MS: Češi nadávají. Jsme dobří hospodští kritici.  

PW: Je to také tím, že volební systém je vytvořen tak, aby lidé nemuseli získat důvěru.  

MS: V české politice jsou „šedé myši“. Naopak v roce 2013 přicházejí podnikatelé, nebo lépe strana, 

která je spojena s podnikatelem Babišem, jenž shromáždil schopné lidi, ale neprošli procesem, který 

jste zmínil.  

PW: I u nás jsou podnikatelé, kteří chtějí do politiky. V našem systému to není možné bez „setkání 

s občany“. Ve Spojených státech například Ross Perot, miliardář, kandidoval na prezidenta, aniž by 

měl tuto zkušenost, ale měl peníze. Podnikatelé většinou argumentují tím: umím vést firmu, stejné 

schopnosti uplatním ve vládě. Problém je, že jsou třeba schopnosti úplně jiné, podnikatel nemusí být 

dobrým politikem.  

MS: Shodou okolností pan Babiš poukazoval, že v české demokratické politice se pouze vede hovor bez 

vyústění v patřičná rozhodnutí. Stát plýtvá a nespokojenost roste. Nespokojenost nakonec vede 

k tomu, že se lidé obrátí proti demokratickému zřízení. Soudíte, že je vhodné, aby společnost jako 

celek měla vizi: kde by měla být za dvacet, třicet let?  

PW: Myslím si, že Československo, jehož historie začala v roce 1918, bylo koncipováno jako federace 

dvou, tří či čtyř větších národů. Ve skutečnosti to jako své vítězství pochopili Češi - jedná se o český 

stát. Jenže se nejednalo o český stát. Nyní je český stát redukován, Češi mají majoritu. V dnešním 

světě se žádný stát neskládá z jednoho národa. Češi mají daleko k tomu, aby vytvořili stát, kde mohou 
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žít Romové, Vietnamci, Ukrajinci, Chorvaté a jiné národy v rovnoprávném postavení. Z mého pohledu 

zde chybí nadnárodní vize.  

MS: Je to díky tomu, že politici jsou většinou orientováni na období volebního cyklu. Zkrátka, chybí 

tam horizont, o němž hovořil Václav Havel.  

PW: Horizont v politice je dost krátký, ale správně má být daleko. Pro moderní stát je důležitý 

multikulturní přístup k vládě. Na Ukrajině neměli politiku, s níž by se spokojili Rusové.  

MS: Multikulturalismus vidíte jako vhodné východisko pro nás Čechy ... 

... Kapitalismus ...  

MS: Jste z vyspělé Kanady. Jak se díváte jako levicově orientovaný člověk na obnovu tržního řádu? Je 

přirozený? Byli jsme svědky selhání centrálního plánování.   

PW: Ano, jedná se o přirozenou součást. Je v něm též přítomno právo jako garant řádu. Vždy je snaha 

některých subjektů jít mimo, a proto je tam i kriminalita, mafie, ilegální sféra. Samozřejmě tam jsou i 

šikovní lidé v oblasti financí, kteří vymýšlí nové a nové způsoby, jak vydělat peníze. Ale někteří z nich 

mají katastrofální přístup. Regulace tam obsažena je, trh bez regulací fungovat nemůže.  

MS: Jestliže se podíváte na téměř pětadvacet let kapitalismu, je zmiňováno, že ...  

PW: ... se to stalo divokým způsobem.  

MS: Jsou lidé, kteří namítají, že precizní právní rámec je v jistém ohledu „iluzí“. Samotné vytvoření by 

zabralo čas a pak teprve začínat s reformami? Jiní budou oponovat, že k tomu nebyla odvaha. Je 

zřejmé, že hospodářský přerod znamenal také mnoho nespravedlnosti ...  

PW: Tržní mechanismy jsou člověku přirozené, každá malá vesnice v Africe má trh se zeleninou, s 

masem. Funguje bez nutnosti regulace. Kapitalismus je něco jiného.  

MS: Neměli bychom zapomínat, že jistá samoregulace je též v člověku. Když budu prodávat, je 

logické, že pověst o mé nepoctivosti rozkřikne a za určitou dobu možná zkrachuji. Obnova kapitalismu 

v naší zemi byla charakteristická též tím, že se na ní podíleli lidé, kteří měli konexe, a to, čemu se 

počeštěně říká „sociální kapitál“. Jedná se o vazby, styky.  

PW: Vím, nač narážíte, ale rozumím tomu také tak, že společnost má hodnotu, kterou můžete vyčíslit, 

ale též tu, která je nevyčíslitelná.  

MS: Máte na mysli například značku firmy, reputaci atd. Zde sociální kapitál znamenaly konexe, 

kontakty na lidi, kteří byli součástí minulého systému, řídili firmy, měli napojení na zahraničí atd.            

PW: Uvedu příklad. Hovořili jsme o emigrantech, kteří prosperovali. Znám jednoho člověka, jenž je již 

starším pánem a vybudoval obrovskou instalatérskou firmu. Když přišel rok 1989, snažil se rozjet 

zdejší svůj byznys i v České republice. Zčásti chtěl vydělat peníze, věděl však, že zde chybí 

podnikatelské praktiky, tedy neznalost, jak se má obchodovat. Jednalo se o čestného člověka. Jeho 

bohatství bylo „ovocem“ jeho práce. Za 3, 4 roky to vzdal. Češi chtěli pouze brát, a ne dávat. Z toho 

byl dost zklamaný. Znám několik takových příkladů, což je škoda.  
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MS: Lidé, kteří byli schopní, měli projekt, ale neměli dostatečné „lokty“, aby se prosadili v rámci 

privatizace, a proto jsem zmínil, že se zaváděním kapitalismu je spojeno četné množství 

nespravedlností.  Součástí procesu byly též restituce, které znamenaly vracení ukradeného. Dostanu 

zpět to, o co se budu moci starat. Vytvořím vztah k majetku, o němž Marx říkal, že vede k odcizení.   

... Hodnoty ...  

MS: Pokročme dál. Jaké hodnoty jsou, dle vás, důležité pro demokratický a kapitalistický řád?  

PW: Respekt k druhým lidem, schopnost nesouhlasit, aniž bych z druhého člověka měl nepřítele. 

Zásada demokracie je domluva, ale to neznamená absolutní dohoda, ale schopnost nesouhlasit, ... 

MS: ... aniž bych jej nenáviděl. Respektuji-li člověka, vymezuji se proti jeho idejím, ale nestojím proti 

němu samotnému. Naše nová doba toho může být úkazem. Jak se stavíte ke spojení, jehož užil Václav 

Havel - Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.  

PW: Mnohokrát toto vysvětloval. Je zřejmé, že byl objektem, příčinou smíchu, neboť pro mnohé je 

jeho výrok prázdným heslem. Pravda v jeho myšlení nestačí, neexistuje ve vakuu. Vždy někdo musí za 

pravdou stát, obětovat se. V tom je láska. Když má člověk pravdu, musí jí obhájit, a ne jen hlásat. 

Musí ji žít.     

MS: U nás takovým byl Jan Hus. Havel též kráčel v Husových stopách, když se nechal zavřít do vězení, 

třebaže neprošel procesem jako Hus, protože jsme žili v jiné době. Jaký je význam svobody? Jednalo se 

o „duchovní statek“, po němž lidé toužili, ale pro dnešního člověka je to cosi běžného a mnohdy si jí 

nevážíme.  

PW: Myslím si, že svoboda bohužel není základní lidská vlastnost. Člověk žije lépe a vyvíjí se lépe, 

když má k tomu prostor a možnosti. Základní věcí – poznáte to, když máte děti – je důstojnost. Touha 

po spravedlnosti vůči sobě je hlubší než touha po svobodě. Komunisti, nejenže lidem vzali svobodu, 

pracovali s tím, že lidi zneuctívali. Namočili je do nemorálních věcí. Význam monstrprocesů 

v padesátých letech vidím nejen v tom, že mučili a popravovali lidi, ale také, že každý občan musel s 

tím podepsat souhlas.  

MS: Lidé museli například říci: přiznávám se, že jsem škodil státu, souhlasím s trestem.  

PW: Nejen to, ale i lidé v továrnách podepsali souhlas s největším trestem. Zkrátka - „namočili“ do 

toho každého člověka.  

... Hodnocení a omyly ...  

MS: Bylo by chybné opomenout pohled zpět. Kam podle vás Češi došli? Jaké omyly se během 25 

udály?  

PW: Problém byl, že na místě byly ponechány staré struktury.  

MS: Neoddělilo se zrno od plev.  

PW: Byla snaha o navázání politiky po roce 1989 na prvorepublikánskou, ta však úspěšná nebyla. Měl 

se více promýšlet volební systém, teď už je pozdě.  
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MS: Jakou budoucnost této země vidíte v rámci kanadské perspektivy? Jsme v geografickém středu 

Evropy, vrátili jsme se do společenství zemí středoevropských národů.  

PW: O Českou republiku nemám strach. Mám ovšem strach o Bulharsko, o Ukrajinu. Co se stane 

v Rusku? Tam takový vývoj nastat nemůže.  

MS: Soudíte, že ruský medvěd bude vyvíjet tlak?  

PW: Bude se snažit získat cokoliv. Zatím Rusové nevpadli do země, kde již dříve neměli vliv. Jakmile 

Rusové budou sílit, můžete mít strach.  

MS: Jediná šance je lepší integrace v rámci západních struktur! Děkuji vám za pohled zvenčí.     

 

 

Dialog o obecné transformaci s profesorem Zdeňkem Kučerou7,8: 

MS: Je podzim roku 2010 a člověk často vzpomíná na minulé dny. Nedávno bylo výročí 17. listopadu, 

což je význačné datum v našich novodobých dějinách. Nemohu se nezeptat, jak jej vnímáte, co si s ním 

spojujete, jelikož toto datum bylo význačné nejen pro nedávnou současnost, ale též pro dějiny, které 

jsou spjaty s koncem první republiky?  

ZK: Nyní je otázka, který sedmnáctý listopad máte na mysli?  

MS: Spíše jsem mínil ten, který je nám časově blíže. Ten byl navázáním na 17. listopad z roku 1939 …  

ZK: Měl jsem zvláštní zkušenost. Na Palachových dnech, to znamená … 

MS: … v lednu 1989.  

ZK: Ano, Palachových dnů se účastnili naši studenti, a když jsem ráno přišel na přednášku, spali, což 

nebylo obvyklé. Po přednášce jsem se od nich dozvěděl, že se zúčastnili Palachova týdne, že byli 

policií zatčeni, převezeni na stadion do Vršovic. Tam byli vyslýcháni. Jedna dívka byla propuštěna a 

ostatní chlapce naložili do autobusu. Odebrali jim klíče, odebrali jim i peníze a vezli je směrem Říčany 

do lesů. Policisté otevřeli dveře a studenta kopli do zadnice, vyhodili jej ven. Ujeli dalších 100 metrů 

dále a opakovalo se to …  

… Studenti …  

MS: Milé to zacházení s potenciální elitou národa. Inu, za autentický postoj vůči politickému dění se 

platí. A co více, tyto poznatky též nejsou medializované.  

ZK: Ano, sám nevím proč. Studenti říkali, že mezi nimi byla dívka a také dostala kopanec. Naši 

studenti skutečně toto zažili a pochopitelně během přednášek spali. Druhý den mě navštívil diakon 

Jurčenko. Byl to Rus a vynikající teolog, hovořili jsme u nás na faře v Roztokách. Když bylo po 12 

                                                           
7
 Zdeněk Kučera *1930, systematický teolog, vysokoškolský pedagog, farář Církve československé husitské, 

napsal několik knih: Trojční teologie, Hoře a milost (2001), Pravda a iluze moderní teologie (2004).       
8
 Dialog byl veden v pátek 3. prosince 2010 v odpoledních hodinách, v pondělí 19. září 2011 v poledních 

hodinách v prostorách Ústřední rady Církve Československé husitské, Wuchterlova 5, Praha 6.  
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hodině a nevím, kolikátá láhev vodky zmizela, dostali jsme se na mé problémy. Já jsem byl krátce 

před tím zbaven funkce generálního tajemníka sněmu a bylo mi naznačeno, že budu zlikvidován. 

Nebylo to poprvé. Sám jsem byl likvidován v roce 1968. 

MS: Ona likvidace nebyla úspěšná ze strany vládnoucích.  

ZK: Nepodařilo se, ale diakon Jurčenko mi říkal: „Pane profesore, vydržte, v létě budou velké politické 

změny ...“ Říkal jsem, že by to bylo dobré. On mně odpověděl větou, kterou si pamatuji do dnes: 

„Gável bude prezidentem!“ Odpověděl jsem, že to nevím. Ministrem kultury to možná, ale … On mi 

opakoval: „Gável bude prezidentem!“ Stalo se to sice o něco později. Mě ten 17. listopad 1989 

nepřekvapil. Krátce před tím mě navštívil jeden známý disident, jenž usiloval o to, aby jeden z jeho 

známý byl přijat na fakultu, a stěžoval si, že když navštívil tehdejšího děkana, že si neuvědomil, že 

nastanou změny. On mi říkal: „Uvidíš, změny budou a bude to velice hluboké …“ Ty skutečně nastaly. 

Se studenty jsme se domluvili, že na studentskou demonstraci půjdeme … 

MS: Sám jste se oné povolené studentské akce na Albertově zúčastnil? 

ZK: Samozřejmě. Nebyl jsem však se studenty, ale se svým synem, jenž v tu dobu studentem nebyl. 

Vystudoval tehdy práva a šli jsme z Albertova jako jedni z posledních. Měli jsme svíčky.       

MS: Průvod směřoval na Vyšehrad?  

ZK: Ano, a v třetině cesty se před námi objevili tři či čtyři chlapi v kožeňácích a synovi říkali: „Ty vole, 

co to máš za svíčku …“ On odpovídá: „Všichni mají svíčku.“ Oni reagovali: „Tak to sfoukni, nebo 

dostaneš přes hubu.“ Sfoukli jsme ji a bylo nám zřejmé, že se jedná o provokatéry. Později jsem se 

dozvěděl, že v tom místě zatkli Dubčeka a odvedli jej nahoru do paláce. Potvrdilo se, že skutečně šlo o 

provokatéry a že jsme dobře udělali, že jsme se nenechali vyprovokovat.  

MS: Dubček, postava roku 1968, na studentské demonstraci na Albertově? 

ZK:  Byl zde v Praze na studentské demonstraci a poté odjel. Následně jej z Bratislavy přitáhli, avšak 

17. listopadu byl v Praze. Sluší se zmínit, že zde byli nějací pozorovatelé z ciziny. Kdybych se měl vrátit 

na Albertov, šli jsme k Vyšehradu, ke vchodu do pevnosti. Všiml jsem si, že jsou tam mříže.  

MS: Zátarasy?  

ZK: Spíše vrata z mříží. Vzhledem k tomu, že jsem zažil rok 1939 či 1945, kdy nás pronásledovali 

němečtí vojáci v autech a vyjížděli na chodník, jsem si uvědomil, že to první, co musí demonstrant 

najít, je místo k útěku. V roce 1945 jsem utekl do pasáže. Tam auta nejela, jinak auta jezdila po nás a 

chtěla nás srazit. Rok 1968 jsem též zažil, proto jsem synovi říkal, že tam raději nepůjdeme.   

MS: Skrývá se tam nebezpečí.  

ZK: Tam se něco strhne. Zavřou to s obou stran a bude následovat masakr.  

MS: Ve své podstatě jste předvídal události, které se staly na Národní třídě?  

ZK: To ano.  

MS: Studenti tam byli sevřeni z obou stran, dostali výprask a sametová revoluce poté mohla začít.  
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ZK: Shodou okolností tam byli naši studenti a vyprávěli mně, že to bylo velmi dramatické, že utekli do 

nějakého domu a klepali, aby je lidé pustili dovnitř. Domovníci otevřeli, a to je málo známé: policie 

svítila do oken, zdali tam nejsou studenti. Naši studenti si museli lehnout na zem, to jim přikázali 

majitelé bytů. Dá se předpokládat, že to byli zkušení lidé, kteří zažili válku a věděli, jak se chovat. 

Studenti leželi na zemi, aby je policie nenašla. Rodina je tam nechala poměrně dost dlouho a sama 

zjišťovala, zdali je nebezpečné, když je pustí ven. Rád bych řekl, že studenti se toho zúčastnili a bylo 

to skutečně profesionální.  

MS: Vy jste došel před Vyšehrad, a poté jste se neúčastnil?  

ZK: Ne, ne, dalších fází jsem se neúčastnil, jelikož jsem očekával to, co se skutečně stalo, že dojde ke 

střetu.  

MS: Došlo. Poté vznikla fáma o mrtvém studentovi na Národní třídě a ta se dostala do médií 

prostřednictvím lidí majících napojení na Chartu 77. Zprávy žily vlastním životem. Jak vnímáte 

skutečnost, že desinformace byla jedním z motorů událostí následných dnů? 

ZK: Podívejte se, demonstrace vždy mají několik úrovní. Sám jsem to zažil ve Švýcarech v roce 1969. 

Tam jsem pozoroval, jak v čele demonstrace byli čtyři nebo pět vůdců, kteří svým jednáním strhli 

ostatní. Viděl jsem například, jak plivali na policii, ale švýcarská policie byla nesmírně disciplinovaná. 

Následně vzali dlažební kostky a házeli je po policii. Též se nic nestalo. Policie to vydržela. Na jiném 

místě jsem viděl, jak tito lidé volali, kam se ta demonstrace má vydat. Mně bylo jasné, že i zde bude 

několik center, která budou zasahovat. To budou centra policejní, ale i jiných složek, …  

… Kontext převratu a opatrnost …  

MS: … tedy i tajné služby.  

ZK: Mezi policií a tajnými službami bylo vždy napětí, zejména v diktátorských státech. Bylo známo, že 

napětí je mezi Prahou a Středočeským krajem. To bylo známo. Také jsem dovedl odhadnout, že zde 

budou zpravodajové jednak z Německa, což bylo vyvoláno jejich zájmem o … 

MS: … Sovětský svaz, Rusko. 

ZK: Pochopitelně, že zde budou zpravodajci z Ameriky, Francie a Anglie. To jsou velmoci, které měly 

zájem.  Svým způsobem do procesu zasahovaly a uplatňovaly své demokratické cíle, ale i specifické 

mocenské cíle. To jsou skutečnosti, s nimiž člověk musí počítat.   

MS: Lze říci, že 17. listopad a události, které jsou s ním spojené, mohly být vyvolány zájmy některých 

tajných služeb?  

ZK: Nepochybuji o tom, že zde měly své pozorovatele. Do jaké míry zasahovaly a co sledovaly, to si 

netroufnu říci, avšak že zde některé pozorovatele měly, to je nabíledni.  

MS: Přerod v Československu byl jedním z posledních ze středo a východoevropských zemí.  

ZK: A účastnil jsem se událostí, když do naší republiky dorazili Němci. Ty věci mi byly jasné. Otevřeně 

říkám, že jsem se nechtěl do toho přímého střetu dostat, jelikož člověk neví, kam to může vést. 
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MS: Váš přístup byl opatrný, byl prozíravý. Dá se říci, že jste se dokonce „bál“ o své postavení na 

fakultě?  

ZK: Ne, vycházel jsem se však ze zkušenosti války, kde jde o bezprostřední ohrožení zdraví a života. To 

mám ve své mysli neustále. Postavení v životě, to je věcí druhou, třetí … Já jsem válku zažil, zažil jsem 

bombardování, zažil jsem Pražské povstání. Vím, jak kulka přiletí a je po životě …  

MS: Vidíte, ale „otevření dveří“ udělali studenti. To vše, aby byli slyšet, aby si režim uvědomil, co 

napáchal, a kde je potřeba začít s nápravou.  

ZK: Myslím si, že je to správné. Za mnou a za synem přišel jeden student, jenž říkal: „Jenom pojďte, 

jenom pojďte, je to povolená demonstrace …“ Jinými slovy: cíle byly různé. Převládalo to, že studenti 

mohou nyní konečně něco říci a mohou nějakým způsobem zasáhnout a pokusit se změnit poměry. 

Ty se však rychle změnily na fakultě. Měli jsme tam studentku, která pracovala v Občanském fóru, a 

měli jsme tam pracovnice, o nichž jsme se dozvěděli, že byli aktivní v disentu. Jedna se stala 

ředitelkou sekretariátu ministra zahraničí Dienstbiera. Musím říci, že v těch dnech, kdy bylo to napětí, 

Dienstbier docházel na fakultu a patrně zde nocoval pod děkanským stolem. Byl velmi zkušený, neboť 

byl válečným zpravodajem ve Vietnamu a moc dobře věděl, jak se v této situaci chovat. Následně 

jsem si dělal legraci … V mé děkanské pracovně byl krásný peršan. On se do něj zabalil, aby mu 

nebylo zima. Ráno pak zmizel.  

MS: Byl tam mírně inkognito? 

ZK: Přesně. To bylo naprosto správné.  

MS: Oni o něm museli vědět. Byl přece jedním z předních chartistů.  

ZK: U nás na fakultě byl též zaměstnán Píťa, neboli Petr Pithart, jako knihovník.  

MS: Sluší se říci, že právě husitská církev mu pomohla v době, kdy neměl žádné zaměstnání.  

ZK: Spíše šlo o fakultu, působil jako knihovník fakulty. Věci, s nimiž se člověk setkává, jsou trochu 

komplikovanější. Místo dostal, protože fakulta byla státní a musel k tomu místo získat patřičný 

souhlas. To souviselo s tím, že lidé, kteří pracovali v oblasti kultury a církevní politiky, nebyli hloupí, 

avšak dobře věděli, že to praskne. Otázka byla kdy?  

MS: Též jakou formou.  

ZK: Přesně. Umožnili mu to, neboť očekávali, že bude možné přes něj jednat, což se nakonec stalo.  

MS: Je dobré připomenout, že Petr Pithart se v následných měsících v roce 1990 stává premiérem 

české vlády.  

ZK: Fakulta do toho byla velice zapletena stejně jako v roce 1968. Byl zde Dienstbier, byl zde Pithart, 

studenti se ujali „řízení“ fakulty. 

MS: Probudili se.  

ZK: Ano, já jsem v té době spolupracoval s Josefem Hromádkou, jenž se poté stal místopředsedou 

vlády. V den, kdy byla generální stávka, konalo se setkání církevních představitelů v Brně. Tam byla 
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vypracována rezoluce, kde šlo o věci týkající se nejen církve, ale i demokratizace. Rezoluce byla 

schválena, nicméně proběhlo váhání, jak ji zveřejnit. Musím říci, že zde velice rozhodným způsobem 

zasáhl doktor Vaníček, nynější ředitel Ústřední rady CČSH. Pozval brněnskou televizi, která se tam 

dostavila. Já jsem to přečetl a okomentoval.    

MS: Proč zrovna Brno? Byla to pomyslná dělba práce mezi význačnými městy?  

ZK: Bylo to díky Československu. Když šlo o postupy, které se měly koordinovat, volilo se Brno. Slováci 

hráli určitou roli. Dle mé paměti na setkání měl přijít Čalfa, ale nepřišel, jelikož … 

MS: … se stal premiérem československé „vlády národního porozumění“.  

… Fakulta a studenti …  

MS: Rád bych se zeptal, jaká byla situace na fakultě, kde jste působil. Lze soudit, že studenti zřejmě 

neměli zájem se učit, vždyť šlo o jejich revoluci?  

ZK: Studentů bylo třicet, obsazení to bylo vskutku komorní. Řízení fakulty se ujali Zdeněk Studenovský 

a Ivana Dolejšová. Úřadovali v mé pracovně, byť jsem ještě nebyl děkanem, a zmíněné pracovnice 

z našeho děkanátu jednou byly přítomné, jednou ne. Objevovaly se a mizely, jak to v té revoluční 

době bylo. Jedna studentka, která je nyní mimo republiku, pracovala již v Občanském fóru. Velice 

rychle jsme se dostali do středu událostí. Jakmile byla jmenována Čalfova vláda, docházel jsem tam 

jednak za panem Čalfou a jednak za panem místopředsedou vlády. Docela mě těší, že když měla vláda 

100 dnů tolerance, byla v televizi velká pětihodinová debata v jednom pražském hotelu.  

MS: Myslíte Intercontinental?  

ZK: Ano, já jsem tam přijel autem. Pamatuji si, že se platily neskutečné peníze za tamní služby. Pan 

premiér Čalfa si mě posadil hned u třetího stolu.  

MS: Vy jste mu dělali oponenturu?  

ZK: Spíše byly dotazy. Týkaly se církve, týkaly se vysokých škol.  

MS: Zastupoval jste odbornou veřejnost?  

ZK: A to jak církevní, tak vysokoškolskou. Sluší se přiznat, že husité byli ve středu pozornosti. Ten, kdo 

zastupoval katolickou církev, měl až 15. stůl.  

… Recepce minulé doby …  

MS: Než bychom přešli k otázce formování politiky, zeptám se: Jak vnímáte minulý režim a 

realizovatelnost ideologie komunismu? 

ZK: Vyrostl jsem v rodině republikánské a demokratické. Otec patřil v Ženevě v r. 1915 k pořadatelům 

památné přednášky T. G. Masaryka k Husovu svátku, kde byl vyhlášen odboj proti Rakousku, a stal se 

vojákem 21. pluku čs. legií ve Francii. Maminka byla členkou ústředního výboru tzv. Benešovy strany 

a po II. světové válce patřila do okruhu spolupracovnic dr. Milady Horákové. Na jejím pohřbu došlo 

k dohovoru odbojové skupiny dr. Horákové. Na kádrovém posudku, který jsem v r. 1968 objevil, jsem 

se dočetl, že jsem zvlášť nebezpečný nepřítel lidové demokracie. Byl a jsem nepřítelem diktatury, ať 
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je zleva, nebo zprava. Jakkoli má demokracie své stíny, její sluneční stranou je výměna politických 

garnitur pravidelnými volbami. Tím je možné – nikoli ovšem snadné – korigovat omyly. To v diktatuře 

možné není bez obětí a často i krveprolití. Komunistická ideologie jednostranně zvýraznila 

hospodářské a mocenské vztahy v pojetí společnosti a v nauce o člověku. Popřela vertikálu v pojetí 

člověka, na niž upozorňují filozofické směry všech staletí. Ideologii komunismu a uspořádání 

společnosti povýšila na nejvyšší hodnotu života. A to je zásadní omyl. Trvale lze realizovat jen 

politický systém, který více méně odpovídá lidské přirozenosti.  

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

vítězství liberální demokracie? 

ZK: Nemyslím si, společenské utopie se budou opět objevovat v té nebo jiné formě – jejich placentou 

jsou chyby liberální demokracie, resp. neochota je překonávat. Nepokládám myšlenky Francise 

Fukuyuami (Velký rozvrat), že celý svět míří k liberální demokracii, za realistické. Přitakávám jeho 

oponentovi S. Hungtingtonovi, že svět je rozmanitý v politických názorech a uspořádání. Skrze 

názorovou rozmanitost na základě odkazu velkých náboženských systémů – nikoli skrze ideologii 

neoliberalismu - lze směrovat k demokracii větší a stále větší, jak proklamoval T. G. Masaryk v 

roce 1918 v USA.  

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

ZK:  Masarykova republika byla budována v kontextu – jak TGM říkal – theokracie. Za dvacet let se 

podařilo probudit republikánského a demokratického ducha tak, že odolával proti nacismu. Nuže, 

naší zátěží je partajní totalita komunismu. Tu lze překonat svobodným pohybem myšlenek a osob, 

cestováním, četbou cizí literatury, znalostí jazyků – zkrátka provětráním zatuchlosti malé společnosti, 

malého národa. A to jde, na naší Husitské teologické fakultě jsme to zakusili, každý měsíc někdo přijel 

z ciziny, anebo někdo do ciziny odjel. Jde to, a začíná to v hlavě a v řeči. Když někteří naši současní 

politici „jednají s péčí řádného hospodáře“, vybavuji si ten komunistický slogan let padesátých (Jan 

Drda psal a nedopsal román HOSPODÁŘI). Je jasné, že člověk uvízl v zátěži totality; většinou pak 

následují výklady o partajní subordinaci a poslušnosti. Tak tohle ne! Zátěže se člověk musí zbavit 

nejdřív hlavě. Tomu dopomáhá četba knih, od Masaryka přes Rádla a Patočku, od Sartra po 

Habermase, až k současným osobnostem kultury a politiky. 

MS: Jak vnímáte pozitivní rozpomínání se na minulost? Není to výraz ztráty paměti vůči hrůzám 

režimu, který je páchal? Není to také výraz toho, že mnozí z nás nemají zájem žít ve svobodě a 

potřebuji péči a jistoty? 

ZK:  Pozitivní vidění minulosti má svůj psychologicky pramen, to je přirozené. Není v tom nebezpečí, 

když se upozorní na skutečně pozitivní stránky doby minulé – ony byly. Nebezpečí je v glorifikaci 

minulosti, právě tak jako v jejím démonizování. To je všechno ideologizace skutečnosti a v ní leží 

kořen totality. O konkrétní podobě minulosti je nutno věcně referovat – za války šlo o krk, 

v padesátých létech trvaly válečné poměry, pak se situace měnila peripetiemi Pražského jary až po 

fekalismus posledního období před změnou, kdy všichni na všechno kašlali. Otázka lhostejnosti vůči 

veřejnému dění je pořád živá. Vzpomeňte, jak se lidé probudili při přímé volbě prezidenta! 

Demokracii, svobodu, duchovní rozměr je stále potřeba „opečovávat“. To se děje na každém místě 

malými kroky, když dáme svobodu názoru a projevu a sami svobodně jednáme. Bez praktikování 

svobody, bez uznávání minoritního veta v politice, bez pravdivosti upadáme zpět do nesvobody 
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vedoucí k totalitě. A extremisté názorového chaosu dovedou využít. Demokracie se musí neustále 

nově pěstovat a praktikovat, nikdy není jednou provždy vybojovaná. Je životním stylem.   

… Občanské fórum …  

MS: Není možné se nezeptat na vznik Občanského fóra, bylo to uskupení lidí, kteří reagovali na rychlý 

sled událostí. Jakou roli sehrálo? Jeho význam byl krátkodobý, či mohlo sloužit léta? 

ZK: Podívejte, pokud jde o tyto záležitosti, měl jsem možnost ho poznat a také jsem tam byl. Musím 

říci, že bylo na popud místopředsedy vlády Hromádky9. My jsme se znali, telefonoval mi asi v tomto 

duchu: „Pane profesore, dostal jsem zprávu, že při volbě Václava Havla jej komunisté volit nebudou. 

Běžte za Pithartem a řekněte mu to.“  Sebral jsem se, šel jsem za Pithartem a říkal jsem: 

„Místopředseda vám vzkazuje, že …“ On mi odpověděl, že za chvíli má přijít delegace, poděkoval za 

zprávu, a vtom vrátný telefonoval, že jsou již zde.  

MS: Hovoříte o Špalíčku?  

ZK: Ano, to je místo setkání. Došlo k dohodě, o jejich detailech hovořit nechci. Zůstal jsem tam 

s patřičným posláním. Věc byla zařízena, že delegaci, kterou vedl Kučera, národní socialista, a v níž byl 

Urbánek, nepřijal jako první Pithart, nýbrž jeho zástupce. Očekávalo se, s jakou přijdou. Teprve, když 

se ukázalo, že stanovisko není negativní, že je možné jednat o podmínkách, tak Pithart vstoupil. Mým 

posláním bylo uvědomit o tom Pitharta, aby mohl vystoupit jako oficiální představitel Občanského 

fóra a dojednat detaily. Soudím, že to bylo nesmírně zajímavé, a pro mě to byla mimořádná 

zkušenost v tom směru, která říká, že ve věcech se musí stále jednat a že žádný politický zvrat se 

neobejde bez jednání obou stran. Hledaly se cesty, které by byly průchodné, a našly se. 

MS: Soudíte, že Občanské fórum bylo dobrým mostem v období mezi totalitním státem a liberálním 

uspořádáním společnosti? Jde o to, že Občanské fórum samo o sobě hlásalo, že není pro straníky, ale 

je pro všechny.  

ZK: Soudím, že to bylo velice dobré médium. Bylo tak dobré, že tam byli lidé zkušení. Mezi zkušené je 

nutné počítat Václava Havla, jenž měl veliké politické zkušenosti. Pithart pocházel z rodiny diplomata, 

měl v rodině. Byl tam ředitel Prognostického ústavu … 

MS: … Valtr Komárek, … 

ZK: … člověk zkušený, Václav Klaus, člověk velmi zkušený. Ten strávil svá studijní léta v Americe.  

MS: Nebyl tam příliš dlouho a ještě šlo o šedesátá léta.  

ZK: Pane kolego, k navázání kontaktů stačí pár dní a on je navázal. Stejně tak byl i v Rusku. To byl 

člověk neobyčejně zkušený. Soudím, že bylo veliké štěstí mít tyto lidi v čele. Jinak by mohlo dojít ke 

krveprolití, jako tomu bylo v Rumunsku s panem Ceausescuem. Toho jsme se vyvarovali.  

MS: Shodou okolností jsem mohl hovořit s profesorem Jakubem S. Trojanem, jenž pravil, že považuje 

přechod z totalitní společnosti na demokracii za uspokojivý. To proto, že nedošlo ke krveprolití.  

                                                           
9
 Josef Hromádka *1936, český evangelický farář, v letech 1987 – 1990 působil jako synodní senior jako nejvyšší 

přestavitel Českobratrské církve evangelické. V letech 1989 – 1990 ve vládě Národního porozumění.  
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ZK: Ano, to je důležité. Když je krev, je to špatné. Nic horšího se nemůže stát než někoho zabít. To je 

konec.  

… Pojmenování a vypořádávání …  

MS: Komunisté přece též zabíjeli?  

ZK: Pochopitelně. To je na nich nejhorší. Oni zabíjeli naprosto nevinné lidi. Věděli, že zabíjejí. Jako 

fakulta jsme požádali prezidenta Havla, aby byl ustaven studentský čestný soud, před nímž měli 

stanout vinní lidé, a odsoudit je. 

MS: Pane profesore, vždyť vznikla komise mající prošetřit zásah 17. listopadu.  

ZK: To šlo o něco jiného. Komise měla politickou funkci. Studentská soud měl mít pouze morální 

funkce. Měli to dělat studenti, a to naprosto bez politických vlivů, politických kontaktů. To měl být 

pouze čestný soud, kam mohl, či nemusel přijít Husák či jiní lidé. Šlo o to lidem říci: „Vy jste 

zodpovědní, vy musíte pykat. Zdali vás odsoudí stát, či ne, to je jiná věc.“ Když člověk o tom hovoří, 

tak dnes udělat jakési kroky ke třetímu odboji, je to vše pozdě.  

MS: Lidé odcházejí na věčnost. 

ZK: Ti, kteří měli stát před soudem, jsou mrtví.  

MS: Tuším paní Polednová …  

ZK: Paní Polednová byla hloupá holka a je to stará bába. Byla z ADK-ářů, a kdyby se jí řeklo, aby se 

postavila na hlavu, též to provede. Hlavní žalobce – Urválek. Ten měl jít před soud. Ten věděl, oč běží. 

Soudím, že to měl v hlavě srovnané.  

MS: Zde nebyla ochota postavit se k tomu, jako to udělali Němci v Norimberském procesu.  

ZK: Věc je nesmírně složitá. Vím, jaké bylo pozadí, nicméně není čas to rozvádět. Přesto si myslím, že 

čestný soud se mohl udělat.  

MS: Pokusme se na krátké ploše rozvést … Soudíte, že se lidé s oním převratem řádně nevypořádali? 

Tím myslím odpovědné lidi, kteří tomu všemu utekli.  

ZK: Podívejte se, to je opravdu komplikovaná věc. Souvisí s tím, zdali právní kontinuita má, či nemá 

existovat. Ona existovala. Poté se udělalo prohlášení o zločinnosti režimu. Věci nejsou čistě dořešeny.  

MS: Byla ochota? Ostatně převratem se nesla myšlenka: „Nejsme jako oni …“  

ZK: Jistě. Dnes se ukazuje, že to není pravda. Moc korumpuje. Opakují se spousty věcí. K moci se 

dostávají lidé, kteří byli vychováni za komunistů. Vidí jediný možný způsob vlády, jak to dělali 

komunisté. Prosazuje se jednomyslnost. Pokud je někdo v opozici, je pokládán za …  

MS: … zrádce.  

ZK: To není v pořádku. To je návrat zjednodušeného technokratického myšlení. Rád bych k tomu řekl, 

že přechod jako takový byl neobyčejně komplikovaný, v Německu šlo o něco jiného. To proto, že tam 

přestal existovat jeden stát. Oni říkají, že to nebylo „smetení“ se státu … Není to pravda. To bylo 
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smetení státu. Lidé z NDR stáli pod jiným režimem, třeba pracovněprávním. U nás to bylo daleko 

složitější. Mé výhrady směřují k tomu, že některé věci týkající se vyrovnání s minulostí se měly stát 

dříve. Nyní je to pouze prohlašování, které nemá žádný etický význam.  

MS: Vždyť vyrovnání s minulostí není v tom, že se sepíše nějaká dohoda, že se pod to podepíší hlavní 

představitelé daného státu. Lze si pod tím představit především pochopení významu a obsahu 

historie, jejíž jsme součástí. Netýká se to pouze 17. listopadu, avšak například Čechů a Němců, i když 

vím, že to je historicky jiné téma.  

ZK: Podívejte se, měl jsem na mysli, aby byli postaveni před soud lidi, kteří byli odpovědni za určité 

věci.  

MS: U Němců to byl Norimberský proces, jenž napomohl k otevření autentického vztahu k jejich 

historii. Velký kus práce musely udělat následné generace.   

ZK: Ano, ovšem nelze jej srovnávat, neboť to byl proces, jenž nikde neměl prejudici. Šlo to dělat jiným 

způsobem. Prejudice znamená, že když je stát poražený, jeho představitelé nejsou souzeni. Takoví 

lidé jdou do vyhnanství počínaje Napoleonem, Vilémem II., avšak nejsou souzeni. Toto byla myšlenka 

Ameriky, byť část představitelů též pro to nebyla. Pochopitelně to mělo své plus a mínus. Plus 

spočívalo v tom, že se zde diktatura klasifikovala jako systém „per nefas“ …  

MS: To znamená? 

ZK:  Že diktatura byla odsouzena. Kdo se na ni podílel, byl postaven před soud. Nakonec byli 

obžalovaní souzeni dle konkrétních činů. Nešlo pouze o prohlášení, ale museli prokázat, že někoho 

zabili, že něco způsobili. Soudím, že v tomto okamžiku v roce 1989 k tomu nedošlo, byť k tomu byly 

nějaké důvody, proč k tomu nedošlo. Myslím si, že po té morální stránce k tomu dojít mělo. Jisté 

důvody k tomu byly. Dal jsem podnět jednomu tehdejšímu úřadu na stíhání jistého člověka, a podnět 

tehdy přijat nebyl.  

MS: Soudíte, že lidé, kteří byli ve státní správě a měli s režimem cosi společného, nebyli jednoduše 

ochotni k provedení katarze, očištění?  

ZK: Situace zde jednoduše nebyla. Nevím, zdali nebyla ochota, či zdali to nebyly jiné momenty. 

Situace zde nebyla. Je dobré a správné, že nedošlo k žádným politickým procesům. Méně správné je, 

že nedošlo ke konkrétním procesům, které by postihovaly lidi. Zaznamenal jsem snad jeden jediný 

proces, jenž byl s panem Zifčákem. Tomu předsedala paní Marková, již dobře znám z našeho 

Občanského fóra v Roztokách u Prahy, protože Občanské fórum se na faře zakládalo.  

MS: Také jste byl jedním z jeho zakladatelů?  

ZK: Ano, ale daleko aktivnější byla má manželka jako místní farářka. Já jsem byl vázán na fakultu a na 

naší faře se Občanské fórum skutečně scházelo.  

… Odsouzení … 

MS: Ale zpět k otázkám minulosti. Myslíte si, že kdyby čelní představitelé revoluce jako Václav Havel, 

Petr Pithart, Václav Klaus, Václav Malý a jiní řekli, že je nutné tyto lidi postavit před soud, dějiny či 

lépe procesy by šly trochu jinak?  
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ZK: Ty by jinak nešly, ale některé momenty a někteří lidé by byli postiženi. Myslím si, že když někdo 

vědomě páchá justiční vraždu, když někdo bije, tluče vězně, má za to být potrestán. To proto, že by to 

jinak dělat nemusel.  

MS: Nač ten kondicionál? Dělat to jednoduše nemá, chce-li být člověkem.  

ZK: Podívejte se, dnes se objasňuje spousty věcí, které se děly za nacistického režimu. Diktatury 

v tomto směru jsou srovnatelné. Ne všichni vězně tloukli, vyvíjeli psychický nátlak, avšak to myslím 

být postiženo mělo. Soudím hlavně o těch záležitostech fiktivních procesů a o záležitostech týkajících 

se policejních výslechů a vězňů. Řekl bych, že to postiženo být mělo. Proces s paní Polednovou mi 

připadá …  

MS: … jako divadlo, …  

ZK: … jako fraška.  

MS: Je to příliš pozdě. Pokud přemýšlíme nad otázkou spravedlnosti, docházíme k závěru, že je 

naplněna tehdy, když je aplikována rychle?  

ZK: Přesně tak. Odstrašení není v délce trestu, ale v rychlosti trestu. To je sociologicky zjištěno. 

Bohužel se to nestalo. Musím poukázat, že jsem podal oznámení na jistou osobu, nicméně nic se v té 

věci nestalo.      

…  Charta 77 …  

MS: Jakou roli přisuzujete Chartě 77? Svou roli postavila na upozorňování na porušování lidských 

práv. Režim totiž nedodržoval úmluvy, ke kterým se zavázal. Jak se její duch promítl do politické 

praxe?  

ZK: Je to zcela nepochybné. Byla to jedna ze skupin, těch bylo ale více. Skupina se vyznačovala tím, že 

měla naprosto perfektní spojení s cizinou a měla zahraniční podporu. Vím, že lidé, kteří tam byli, 

dostávali pravidelně stipendium ze Švýcar či Švédska.  

MS: Třeba z Nadace Charty 77, že?  

ZK: Pokud jde o mou osobu, tak to vím ze Švýcarska, jelikož jsem tam měl neustále kontakty 

s profesorem Lochmanem. Lidé, kteří tam byli, byli velice různí. Chtěl bych jmenovitě zmínit Ladislava 

Hejdánka. Je to neobyčejně čestný člověk, jenž věci dělal s vysokým nadhledem a fyzicky trpěl. Bili jej, 

mlátili jej, přičemž situace byla neobyčejně komplikovaná. Bezpečně vím, že pokud byl mluvčím, 

kontaktovala ho StB a domlouvala mu, aby byl jako pan Jiří Hájek, jenž byl před vámi. Buďte rozumný, 

říkali, on nebyl, a proto jej bili. Hájek byl diplomat a ten rozumný byl, a proto jej nebili, byť jej 

obtěžovali. Sám jsem se setkával s Hájkem po roce 1989. Lze říci, že tam byli velmi různí lidé. Náležel 

k nim Zdeněk Mlynář, můj přítel z gymnázia, s nímž jsem se též po roce 1989 setkával. Přišel sem 

s jistým politickým poselstvím, ovšem to se naplnilo. Jeho postavení bylo obtížné. Chtěl bych říci, že 

role Charty byla velice pozitivní v kontextu Občanského fóra. Na druhou stranu - toto uskupení svou 

situaci ne dobře zvládlo. Soudím, že ji dobře zvládl Václav Klaus tím, že z Občanského fóra vytvořil 

Občanskou demokratickou stranu. Snažil jsem se patřičným osobám zdůrazňovat to, co jsem měl 

z dětských zkušeností. Nesmím opomenout, že maminka byla v předsednictvu Národně socialistické 

strany. Kladl jsem důraz na to, že se politický život musí institucionalizovat a patřičně organizovat.  
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MS: Není možné, aby spojení lidí bylo proti něčemu. 

ZK: To udělal Václav Klaus a dopadlo to, jak to dopadlo. Mlynář říkal Havlovi, aby si udělal politickou 

partaj. Nebuď prezidentem, ale udělej si partaj. Stal se prezidentem a tím se jeho vliv zmenšil.  

MS: Havel byl velká morální autorita, která čerpala sílu právě z disentu a odkazu Charty 77. Nežít ve 

lži je výzvou pro člověka i v 21. století.   

ZK: Pochopitelně, že tomu tak bylo. Jeho volba, jak jsem již naznačil, nebyla jednoduchá. Vyhovovala 

za jistých podmínek oběma stranám. Víte dobře, že se uvažovalo, že prezidentem bude Dubček. 

Došlo k určité dohodě mezi stranou pro Havla a pro Dubčeka. 

MS: Nejprve se uvažovalo o Ladislavu Adamcovi, nicméně to je zase jiný příběh.  

ZK: To však byla ta druhá strana. V tom jednání byly dvě strany. Je sice pravda, že na té straně byl 

Dubček, ale Adamec byl někde jinde.  

MS: Zpět k onomu Občanskému fóru a Chartě 77.  

ZK:  Soudím, že to sehrálo nesmírně důležitou roli. Po dvaceti letech jsme se v Roztokách setkali jak 

na faře, tak i v kostele. Ti lidé se normálně nepozdraví, avšak na setkání přišli. Mluvili společně úplně 

normálním způsobem. Rád bych řekl, že je to též výsledek církve, kostela. Na ulici si ruku nepodají, 

ale v kostele byli jak hrdličky.  

… Politika věc veřejná …  

MS: Můžeme říci, že přerod vybudil v lidech větší zájem o politiku. To proto, že lidé během 

normalizace žili v přesvědčení, že sám nic nezmůžu.  

ZK: Zájem byl enormní. Podívejte se, jistou dobu fungovala přímá demokracie. Sám jsem to zažil.  

MS: Na náměstí … 

ZK: Nejen to, ale i v jednání. Říkal jsem, že jsem jednal s panem Čalfou. Jednal jsem s místopředsedou 

vlády, s ministry ... To nebylo pouze tím, že první ministr školství byl můj kamarád. Ale i druhý ministr 

hovořil přívětivě: „Pane děkane, zítra se sejdeme.“ Snad jen ředitelé těch jednotlivých sekcí 

vystupovali jako jednotliví diktátoři. Co se týče jednání s ministry, tam byl cítit duch skutečné 

demokracie. Člověk mohl pozorovat, že cosi se v těch lidech zlomilo.  

MS: Shodou okolností je dobré zmínit, že revoluce přinesla emoce. 

ZK: Ano, bylo to obrovské emoční vypětí. Stačí se podívat na televizní debaty. Každý měsíc byla 

nějaká televizní debata. Lidé se tam normálně stýkali. Skutečně se to změnilo zatím bez velkých ztrát. 

To je nutné zdůraznit. Při revoluci jsou vždy ztráty na životech a na osudech. Zde samet platil, ztráty 

byly naprosto minimální.  

MS: Bylo dobře, že lidé počali politicky komunikovat. Je tedy dobře, že to bylo cestou mírnou než 

násilím.  

ZK: Když se podíváte, novodobá historie neměla nic společného s rokem 1945. Bylo to cosi jiného. 

Ztráty v tomto ohledu byly minimální.  
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MS: Podtrhujete kultivovanost?  

ZK: To je obrovská zásluha Václava Havla, že dokázal lidi nabudit patřičným způsobem.  

… Úloha autorit …  

MS: Je dobré se zeptat, jak se díváte na úlohu autorit – tj. Václava Havla, Václava Klause, Petra 

Pitharta, Mariána Čalfy - v rámci přechodu? To proto, že Václav Havel nebyl příliš známou osobností. 

Kupříkladu pan Havel byl více znám na Západě než u nás doma.  

ZK: To ano, a bylo to rozhodující pro jeho postavení. Tak to je. Masaryk byl znám v cizině, a zde si 

z něj dělali legraci. Jeho univerzita jej napadla a poté mu dala čestný doktorát, když se vrátil jako 

prezident. Jinak jeho kolegové hlasovali proti němu, byl vyvrhelem.  

MS: Nepřímo říkáte, že zde se lidé těžko smiřují s velkostí osobnosti.   

ZK: V tom bylo možné vidět politický kalkul. Lze soudit, že je to jasné. On byl v cizině naštěstí znám a 

svým věhlasem pomohl, že celý proces demokratizace proběhl daleko lépe než kdekoliv jinde.  

… Postavení Československa ...  

MS: Shodou okolností je dobré připomenout, že Československo na tom bylo, co se společenského a 

hospodářského uspořádání týče, lépe ve srovnání s okolím, tj. s Polskem, Maďarskem či jinými 

zeměmi na východ od nás. To mohlo sehrát svou roli.  

ZK: Určitě. To se týkalo i demokratických tradic. V Maďarsku měli Hortyho a v Polsku měli Becka. My 

jsme měli Masaryka a Beneše. Bylo to rozhodně lepší než u sousedů. Soudím, že to proběhlo 

optimálně. Moje jediná výhrada se týká skutečnosti, že lidé, kteří konkrétně něco provedli, nebyli 

nějakým způsobem ...  

MS: … potrestáni, … 

ZK: … postaveni před soud.  

MS: Není to náhodou záležitost Boha? Konečný soud je přece na něm.  

ZK: To je pravda. Lidé se však musí snažit. Řeknu příklad z fakulty a z církve. Z fakulty odešli dva lidé. 

Ministr mi říkal: „Podepíšu vám všechno …“ Nebylo to potřeba, dotyčný člověk odešel sám. Nebylo 

třeba k tomu sáhnout. Jiní na fakultě zůstali. Pokud to nešlo jinak, nepodepsal jsem jim po deseti 

letech konkrétní dekret. Chci tím říci, že je nutné velice skromně jednat vůči druhým. Je nutné též 

vidět, že něco je ANO, a že něco je NE. To jsem chtěl říci. Pokud jde o církev, byl jsem členem ústřední 

rady, podal jsem návrh, aby se o těch věcech, jak se kdo choval, jednalo o vikariátech … 

MS: To proto, aby se „nekaceřovalo“ na globální úrovni?  

ZK: Aby se vše projednalo a aby biskup následně udělil odpuštění. To vše po projednání. Pokud někdo 

projednat nechtěl, odpuštění by nedostal. Odpuštění předpokládá, že konkrétní osoba je ochotna 

uznat své viny. Nemusím to vše uznat, ale jsem ochoten jednat.  

MS: Nesmíme zapomenout na pokání.  
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ZK: To je pochopitelné. To se však nestalo. Je to špatné, že se to nestalo.  

… CČSH a integrace …  

MS: Jak církev sama naložila s oním převratem?  

ZK: Ne dost čistě. Na mnohých farách bylo Občanské fórum. V pražské synodě vznikla myšlenka 

inkorporace, byly tam projednány jisté projevy. Bylo vhodné se postavit čelem k věci, to se nestalo.  

MS: Lidé sice uznali, že cosi chybného dělali, …  

ZK: … ale neřekli si to z očí do očí. To je rozhodující. My jsme to na fakultě provedli, hlasovali jsme. Ti, 

kteří hlasovali proti, nastoupili na fakultu a měli stejné místo, až na to, že ten člověk nebyl vedoucím 

katedry, ale pověřeným vedením katedry. Rozdíl jsem jednoduše dělal. Pan rektor Karel Malý si toho 

byl velice dobře vědom a pokládal to za správné. Můj nástupce to zrušil. Soudím, že distance musí 

být.  

MS: Říkal jste rektor, avšak v počátcích byl rektorem Radim Palouš.  

ZK: To ano, avšak Malý se stal jeho nástupcem. Já jsem to dodržoval i za něho. Kdo se provinil, 

podléhal distanci.  Svou funkci mohl vykonávat, ale byl pouze pověřen. Financí se to nijak netýkalo. 

Soudím, že to byla záležitost morálního ohodnocení. Osobně si myslím, že je to zapotřebí. Zachovává 

to čistotu.  

MS: Ne nadarmo se hovoří o čistém svědomí. To však je čistě na člověku, vy nemůžete člověka 

donutit! 

ZK: Máte naprostou pravdu. Je nutné k tomu vytvořit podmínky.  

MS: Pokud bychom zmínili církev, vytvořila sice podmínky, ale lidé je řádně nevyužili?  

ZK: Soudím, že scházela odvaha dívat se do očí. Nyní mám na mysli projednání na jednotlivých 

vikariátech. Podívejte se, uvedu další příklad: bylo jasné, že v čele církve nemůže zůstat patriarcha 

Novák.     

MS: To proto, že dlouhou dobu pracoval během komunistického režimu?  

ZK: Nyní šlo o to, jakou formou. Správce církve poslal hlasování per rollam10. Já jsem to ostře odmítl. 

Byli jsme dva. Sdělil jsem tomu správci církve: „Milý bratře, musíme to projednat s Novákem s očí do 

očí. On bude na té schůzi, my mu to řekneme, vyslechneme jeho vysvětlení. Poté nastane usnesení a 

my mu to sdělíme.“ Toto přijato nebylo. Pouze dva jsme uvažovali tímto způsobem, jinak jej plénum 

rady odvolalo, aniž by mu to řekli do očí, a nejednali s ním.  

MS: Nu, tak dlouho tento člověk působil v řadách církve … O čem to poté vypovídá?  

ZK: O malé odvaze. Podívejte se, když jsem propustil určitého člověka, vždy jsem si jej pozval a řekl 

jsem mu: „Vážená paní či pane, …“ Paní začala křičet … Musel jsem to vydržet. Začala nadávat, měla 

na to právo. Pán mi řekl: „Máš na to právo …“ Od té doby však se mnou nemluví. Já jsem mu to však 

řekl přímo do očí. Soudím, že toto je zapotřebí, že to do kultury patří. Musím mu to sdělit, musím jej 

                                                           
10

 Per rollam – oběžníkem, ve formě oběžníku  
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vyslechnout, musím argumentovat. Když mě člověk přesvědčí, je mojí povinností říci: „Omlouvám se, 

odvolávám to …“  

MS: To je pochopitelné. Soudím, že právě takové jednání je jednáním, které nás jako společnost 

posunuje do západní civilizace.  

ZK: Přesně tak. Toto dělají Američané. Oni si to jsou schopni říci s očí do očí.  

MS: Nechovat se pokoutně, ale pěkně zpříma – tak radí i přístup českých intelektuálů k pravdě.  

ZK: Zde jsou způsoby někomu strčit papír, a poté já nic. Já jsem ti pouze donesl papír a nemám s tím 

nic společného.  

MS: Převrat nám umožnil, abychom cosi změnili v našem jednání? 

ZK: Pochopitelně, to se týkalo i otázky Němců. Ano, tam jsem se velice angažoval.  

MS: Tedy v oblasti česko – německého vypořádání? 

ZK: Nejen zde, ale i v Německu. Tam jsem sjednal návštěvu Jiřího Dienstbiera v určité církevní 

společnosti. On se tam dostavil a bylo to dobré a prospěšné. Jako děkan jsem spolupracoval s Goethe 

Institutem, Rakouským institutem a pořádali jsme zde sympozia. Organizovali jsme návštěvu 

z Rakouska, která dojednala přesun tehdejšího biskupa z Českých Budějovic do Prahy.  

MS: Máte asi na mysli pana Miloslava Vlka? 

ZK: Lidé potřebovali pozvání, dostali jej od naší fakulty, bylo sympozium, vycházely o tom knihy. 

Vlastní smysl byla cesta za Vlkem dojednat dané skutečnosti. Takto se v politice jedná. Má to různé 

roviny.  

… Hodnoty a kontexty …  

MS: Soudíte, že během převratu, během vypjatých chvil ochota spolupráce, solidarity, svornosti přišla 

jako cosi běžného? Jako by se lidé shodli na zásadním: Ano, musíme jednat trochu jinak. 

ZK: Ano, s tím lze souhlasit.  

MS: Poté přišel útlum a milé hodnoty spolupráce, solidarity jako by se „vytratily“.  

ZK: To závisí na jednotlivcích … 

MS: Generalizovat se nedá, ovšem mnozí lidé jsou z vývoje, jímž se společnost ubírá, nespokojení, a 

proto jsou stažení do sebe, místo aby chtěli participovat.  

ZK: Za sebe mohu říci, že jsem se setkal se skupinou výtečných lidí. Kontakty pokud to jde, 

udržujeme. Nyní jsme například měli 20 let od inkorporace do univerzity. Také jsem tam vystoupil. 

Vidím lidi a oči zazáří. Osobní vztahy jsou mimo čas a prostor. Bylo to skvělé, byť ne vše, ale můžeme 

říci, že správní lidé byli na správném místě. O tom jsem hluboce přesvědčen.  

MS: Nu, kdyby správní lidé nebyli, nepůjde to tak rychle.  

ZK: Pochopitelně. 
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MS: Z vašich odpovědí nabývám dojem, že stále je cosi před námi. Musíme se neustále vyrovnávat 

s tím, co již je naší minulostí. To proto, že bez dobré sebereflexe, budeme mít v našich myslích šrám. 

To platí i bez ochoty účasti.  

ZK: Máte pravdu, avšak ono to jde. Podívejte se, měli jsme výročí 60 let fakulty, jelikož byla založena 

v roce 1950. Měli jsme sympozium v Karolinu za účasti rektora a bylo tam řečeno, co mělo být 

řečeno. Nyní byla inkorporace a opět bylo řečeno, co mělo být řečeno. Skutečně to jde a jsem 

hluboce přesvědčen, že univerzitní prostředí na Univerzitě Karlově, ta etická a intelektuální 

prozíravost odpovídá situaci. 

MS: To je znak úspěchu.  

ZK: Je to pozitivní, byť to není maximum, ale je to optimum. V politice jde o to, aby to bylo optimum.  

MS: Ne nadarmo se říká, že politika je umění možného. Je to kompromis.  

ZK: To je zásadní. Když se podíváme do křesťanské minulosti, zjistíme, že již svatý František s Assisi se 

tak modlil: „Dej mi, Pane Bože, vědět, co změnit mohu, na co nestačím a do čeho se nemám vůbec 

pouštět.“ Soudím, že to tak skutečně je. Univerzita je určitá úroveň etická, která se tam děje. Bylo 

řečeno, co bylo řečeno, a to stačí. Lidé jsou s tím vnitřně vyrovnáni.   

MS: Jde o to, aby člověk nezapomínal, aby byl ochoten si připomenout věci, které formovaly nejen 

jeho, ale i jeho okolí? 

ZK: Jistě. Jiná otázka je, jestli se to v církvi podaří. To souvisí s tím, že univerzita představuje výkvět, je 

to klub. Víte, řeknu jednu myšlenku. I církev v některých obcích se stává elitním klubem a soudím, že i 

církev Kristova byla elitním klubem.  Pán Ježíš si vyvolil pouze některé. Pochopitelně tam byl Jidáš, byl 

tam trochu zmatený Petr, přesto to byl elitní klub. Všichni totiž položili život za Krista Pána.  

MS: To bylo hlavní a i lidé, kteří prováděli proměnu, byli v ní angažováni, když v jistém ohledu konali 

také tak.  

ZK: I v církvi jsou elitní kluby, obce představují pouze elitu a můžete to vidět i ve společnosti. Dnes je 

již „nemyslitelné“, aby se v roztocké obci zakládalo Občanské fórum. Po těchto volbách tam nastaly 

obrovské změny. Do čela se dostal člověk úplně neznámý, z úplně jiné partaje, ale zapalování 

vánočního stromu musí být za účasti husitů.           

MS: Snad dobrá zpráva, že?  

ZK: Ano, již se to stalo tradicí. Člověk, jenž s tím nikdy neměl nic společného, tu tradici nepřekročí, 

jelikož tradice je mu autoritou.  

MS:  Kéž ctíme dobré autority, na nichž je z části založena tato společnost!   

… O církvi …  

MS: Navrhuji, abychom otevřeli jednu velkou kapitolu prostým dotazem: V jaké situaci se nacházela 

v roce 1989 česká církev, a zvláště církev husitská, neb jste sám součástí této církve? Jak se vám jevila 

situace, v níž se církve nacházely? Minulý režim nebyl na straně církví, ovšem nedokázal je plně 

eliminovat, jak sám žádal.  
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ZK: Pokud jde o církve, vždy se musí uvažovat ve větším časovém rozmezí, to znamená asi 30 let. 

Katolická církev mění po 50 letech vnější poměry. Mají k tomu své důvody, a proto 30 let je 

minimum. V roce 1989 ještě pořád existovala reminiscence na rok 1968, stejně jako v roce 1968 

existovala reminiscence na rok 1945, 1946. V roce 1989 Petr Pithart dokonce razil myšlenku, že se 

budou řešit problémy z roku 1939. Měl v určitém slova smyslu pravdu, neboť došlo k rozdělení 

federace, a to byly problémy skutečně z roku 1939, kdy 14. března Slováci vyhlásili svou republiku. 

Zůstává zbytek republiky a následující den je nám vnucen protektorát Böhmen und Mähren. V roce 

1989 šlo o reminiscence z doby minulé a některé věci byly přítomné. V každém případě byla přítomna 

myšlenka, že se vrátí „zlatý věk“ …  

MS: … první republiky.  

ZK: Ano, to bylo rozhodující. Podívejte se, obnovil se Sokol, obnovil se Skaut, obnovily se strany, tedy 

například národně socialistická. Dokonce v první vládě národní socialisté měli svého ministra školství, 

byl to můj přítel Milan Adam. Myšlenka byla, že pokud jde o církve, nastane cosi obdobného v rámci 

obrody. V prvních chvílích ano. Jako fakulta jsme pořádali kurzy o náboženství a museli jsme si 

najmout náš sbor v pražských Holešovicích. Ten byl plný. Tam byli lidé, kteří žádali potvrzení, že 

absolvovali kurz. Vybírali jsme za to drobný poplatek 100 korun. Později jsme se dozvěděli, že 

jednotliví účastníci byli kupříkladu soudci a že to pro ně znamenalo záchranu v povolání.  

MS: Takovým lidem bylo nabídnuto doplnění vzdělání? 

ZK: Ano, a také prokázali, že jsou pro nový režim. Totéž bylo ve školách. Manželka vyučovala 

náboženství, latinu a bylo plno. V určitém období to bylo. Poté s tím nadšením v eschatologické době, 

stejně jako v prvním křesťanství, to vyvanulo a nastala tvrdá realita. Ta nás vedla k tomu, že jsme si 

uvědomili, že žádný návrat v době neexistuje.  

MS: Iluzí bylo to, co podporovalo přesvědčení o době, že církev zde bude mít důležitou roli při 

formování společnosti? 

ZK: Do jisté míry návraty existují. Jsou v lidském myšlení a přichází s eschatologickou dobou. I husité 

se vraceli k prvotní církvi, očekávali živý příchod Ježíše Krista. Sami jsme to očekávali, ale nenastalo 

to. Byl zde tvrdý střet reality. Poté se ukázalo, že se musí začít organizovat ať v životě duchovním, i 

v životě politickém. Mezi muži, kteří pochopili, že společenský život se musí organizovat na prvním 

místě, byl Václav Klaus, jenž zavedl tvrdou stranickou práci. Ti ostatní si mysleli, že to není potřeba.  

MS: Milá představa, že politika se bude dělat ve fórech. Stačí vzpomenout na Občanské fórum, 

Občanské hnutí. Realita byla jiná.  

ZK: Pochopitelně, ta potřebuje organizátory, potřebuje sekretariáty. Totéž se týkalo církví.  

MS: Dá se říci, že církve na to nebyly řádně připraveny, že nepochopily dobu? Jak to bylo s husitskou 

církví? Člověk, když prochází dobové anály, se dozví díky slovům doktora Láška, že rok 1989 nás 

nezastihl nepřipravené. To proto, že nějaké tušení změny bylo.  

ZK: Bylo, ale bylo různé. Disident Dus navštívil pana děkana Salajku a vykládal mu, že je nutné 

přijmout toho a toho člověka na fakultu. Poté přijel za mnou, že by to bylo dobré. My jsme se znali ze 

studia ve Švýcarech. Pokud byste toho člověka přijali, prospělo by to. Sluší se říci, že pan profesor 
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Salajka nepochopil dobu. Nebylo snadné dobu řádně pochopit. V roce 1989 u mě byla návštěva. Bylo 

to v lednu, …  

MS: … asi během Palachových týdnů, že?  

ZK: Ano, již jsem se toho dotkl: přišel diakon Jurčenko a seděli jsme o půlnoci u nás na faře. Hovořil, 

že jsem měl být zlikvidován. Říkal, abych vydržel, že do léta bude Havel prezidentem. Povědomí bylo 

různé. Nikdo nemůže čekat, že se to tak rychle sesype.  

MS: Lidé projevovali zásadní nespokojenost, zvláště v Praze.  

ZK: To nikdo nečekal.  

MS: Mnozí však byli příjemně překvapeni, jak se režim sám sesypal.  

ZK: On se sesypal a došlo k předání moci. Možná jsme se toho jednou dotkli. Byla to zásadní otázka, 

kdy k volbě Havla jako prezidenta došlo. To proto, že se dohodl, že nebudou politické procesy a že 

komunistická strana nebude postavena mimo zákon. Opět tvrdím, že to bylo moudré rozhodnutí, 

protože netekla krev.  

MS: Na druhou stranu jste hovořil, že by bylo dobré, aby se konal morální soud.  

ZK: Ano, to jsme navrhovali, že by měl být studentský soud. K tomu však nedošlo. Zřejmě se ukázalo, 

že by to nebylo tak jednoduché. Cosi podobného jsem navrhoval v církvi, a také k tomu nedošlo. 

Ukázalo se, že k tomu nemohlo dojít, protože někteří lidé, kteří byli angažováni v StB, byli přejati 

tehdejší tajnou službou. Je normální, že se to stávalo. Z Rakouska převzala první republika tajné …  

MS: Kontinuita tedy musí být. Ono je pěkné si říkat, že začínáme od počátků, ovšem v tom je past.  

ZK: Skutečně tomu tak není.  

MS: Kontinuita a především myšlení lidí přetrvává i v tom negativním.  

ZK: Spravovat církev či spravovat společnost, to chce mít velké zkušenosti. Zůstanu u Církve 

Československé husitské. Patriarcha Novák rezignoval, byli pověřeni dva správci a poté byl naštěstí 

zvolen Vratislav Štěpánek. Ten měl jak své biskupské, tak politické zkušenosti. Byl zvolen na tři roky a 

bohužel církev nedospěla k závěru, že jej měla zvolit na 7 let. To proto, že jeho vedení církve bylo 

velmi uvážlivé. Například, pokud jde o tehdejší jednání s parlamentem, my jsme tam chodili 

s Vratislavem Štěpánkem. Já jako děkan fakulty, on jako patriarcha církve. Totéž se týkalo 

inkorporace. Totéž se týkalo návštěvy Hradu. Oba dva jsme měli zkušenosti. Věci probíhaly jako by 

náhodou. Víte, jeden mladý historik napsal, že architektem vstupu fakulty byl ten a ten, že poté byl 

zvolen děkan a poté to šlo vlastní cestou. Je to absolutní hloupost.  

MS: To byla narážka na vás?  

 ZK: Pochopitelně. Byl jsem zvolen, cosi jsem vykonal a poté to šlo obyčejnou cestou. To proto, že 

obyčejná cesta byla velice trnitá. Vymyslet si myšlenky, že máme vstoupit, to je jednoduché. Těžké je 

to realizovat, aniž by došlo k rozkladu té instituce. Podívejte se, my jsme měli 7 profesorů, 30 

studentů. To bylo absolutně minimální, byli jsme nejmenší fakultou.  
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MS: Husitská fakulta byla shodou okolností tou, která sídlila v budově CČSH. To jen tak na okraj.  

ZK: Z těch sedmi profesorů dva - Ebrtová a Kubíková - nenastoupili a z těch, co jsme zůstali, dva byli 

proti tomu vstupu. Byl to Salajka a Sázava.  Tři jsme byli pro vstup.  

MS: Člověk se může tázat proč? Fakulta měla tradici, která se dá počítat na desetiletí. Pro husitskou 

teologii to jistě byla velká příležitost, pokud se může stát součástí Univerzity Karlovy.                    

ZK: Lidé byli proti vstupu, jelikož se domnívali, že pokud to bude pod ministerstvem kultury, tak se 

jejich vliv udrží. To bylo jednoduché.  

MS: Opět zde hrají roli „pozice“.  

ZK: Nu, samozřejmě. To můžete nalézt v ekumenismu, že se církve mají sblížit. To je prima, ale 

jakmile dojde na jednání o pozicích, jednoduše to končí. Na druhou stranu se to zvládlo a přišli jsme 

s novým programem, že k teologii musí být další obory. Pan rektor mi říkal, abychom si to dělali jinde, 

ale na Karlově univerzitě to dělat nebudete. Tentýž rektor pochopil, že všechny teologické fakulty 

musí tento program přijmout, a nakonec jej mají. Všechny fakulty, i naše a katolická fakulta mají 

nejvíce studentů na kunsthistorii. Na kněžství je jich málo. Lidé mají následně doktorát 

s kunsthistorie. To jsou obory, které ji, zaplať Pán Bůh, nesou. To proto, že stovky studentů, kteří by 

jinak neslyšeli slovo boží, se zabývají teologií. U nás na fakultě je to stejné jako u evangelíků.  

MS: Přivádíte mě k otázce, jak tito lidé, kteří nejsou věřící, mohou přijmout slovo boží?  

ZK: Podívejte se, slovo boží není pro věřící. Pán Ježíš kázal celníkům, lehkým děvám. Za to jej nazývali, 

že je žráč a pijan vína. Nepřišel zachránit ty, co jsou uzdraveni, ale přišel léčit nemocné. Stačí si 

představit Pavla a těch pár židů, co nezůstalo v synagogách a přestoupilo ke křesťanství. Ty vedl 

Ježíšův bratr Jakub. Toho židé nechali utratit a křesťany rozprášit po roce 70 n. l. Tam nebyl nikdo. 

Stálo to na těch, které získal Pavel někde v Korintu, kde byli námořníci a děvky, či v Athénách, kde byli 

skeptičtí filozofové, nebo v Římě. Pohyboval se všude tam, kde byla nějaká sebranka u celého světa. 

Rád bych zdůraznil, že sám tu situaci vidím jako normální i v těch náboženských obcích. Podívejte se, 

máme takové jádro, na jarmark, jejž jsme měli kolem Velikonoc, přišlo 400 lidí. Měli jsme tam osla, 

byly tam slepice, králíci …  

MS: Církev musí počítat se vzestupy i sestupy. Musí vědět, ke komu promlouvá.   

ZK: Pochopitelně. Pan Štěpánek, ten to věděl. Je veliká škoda, že nepokračoval dále. Poté byl zvolen 

vyznavačský typ Josef Špak, což je člověk, jehož si neobyčejně vážím. Studovali jsme spolu, známe se. 

Tehdy jsem byl členem ústřední rady a musím říci naprosto tvrdě, že pouhé vedení schůzí bylo 

neobyčejně špatné. Lidé nebyli vedeni, jak se to skutečně má a musí. Tam se s mikrofonem běhalo 

vedle sebe. To prostě tímto způsobem řídit nešlo. Bratr patriarcha ze schůze v poledne odešel na 

oběd a oni se tam dohadovali. Měl nejlepší myšlenky, ale neměl zkušenost … 

MS: … jednoduše prosadit své postoje.  

ZK: Dovedl i křičet. Tam však o křik nejde, vše se musí zorganizovat. To pan Štěpánek uměl. Podívejte 

se, byli zvoleni noví biskupové … Když jste zvolen za biskupa, musíte mít nějakou zkušenost. V Praze 

byl zvolen bratr biskup Hradský, jenž působil i za minulého režimu, nicméně to byl člověk absolutně 
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bez zkušeností. Zde se opakoval ten stejný případ jako u Josefa Špaka. Viděl nepřátele v lidech, kteří 

milovali církev. S takovými lidmi se rozloučil.  

MS: Zde vzniká otázka, jak člověk může získat zkušenost, pokud má být dobrým reprezentantem 

církve či jiné instituce. Patriarchou se člověk nestává jen tak, na druhou stranu - církev si jej vyvolila. 

Možná zde nebyli ti praví, kteří neměli šrám z minulosti, a proto přišla z nouze ctnost.  

ZK: Přesně tak. Podívejte se na katolíky. Rozhodnutí boží bylo zvolení Jana Pavla II., ale oni o něm 

předem věděli. Stefan Wyszynskyj o tom jednal, dobře věděli, o koho se jedná. Původně se jednalo, 

že Wyszynskyj bude zvolen. Naštěstí jej nezvolili. To proto, že by byl v neustálém napětí s režimem, a 

zvolili jiného, jenž s tím režimem uměl vyjít. Wojtyla s režimem vyšel, Wyszynskyj se hádal. Jak se 

Wojtyla stal papežem, začal zatápět a platilo to, co bylo jaksi okřídleným slovem již z doby Hitlera, 

kdy Hitler byl atakován Mussolinim, respektive jeho zetěm, jenž byl ministrem zahraničím Ciano, když 

mu říkal: „Poslouchejte, vůdce, vy byste neměl pronásledovat katolíky v Německu, protože Duce 

těžko vyjde s papežem …“ Hitler odpověděl otázkou: „Kolik má papež divizí?“ 

MS: Toto se tvrdí i o Stalinovi. Je zřejmé, že člověk, jenž má vést, musí umět harmonizovat. 

ZK: Samozřejmě. Víte, ono je to otázka - člověk musí jednoduše něčím projít, musí někde být, musí 

získat nějaké zkušenosti.  

MS: Lidé, kteří se dostali v roce 1989 do nových pozic, „neměli“ řádné zkušenosti. Byli to do jisté míry 

amatéři. To se promítlo nejen v církvi, ale i v národě. Souhlasíte s tím?  

ZK: Pane kolego, hovoří se, že Havel neměl politické zkušenosti. To není pravda. Ten člověk …  

MS: … žil politikou.  

ZK: Pochopitelně, a to od svého dětství. Jeho rodina byla výsostně politickou rodinou. Podívejte se, 

jak vyšli za protektorátu. On v tom vyrostl, že se musí tak či onak projevovat. Je to člověk se 

skutečným politickým charismatem. Další je Dienstbier, dobře jsem jej znal. Ten na naší fakultě 

přespával během svatých dnů. Podívejte se, nejen že byl v Americe zpravodajem, ale byl zpravodajem 

také ve Vietnamu. O tom se moc nemluví. Co ten člověk viděl … To byli profesionálové. Jinak by to tak 

nezvládli.  

MS: Podle vás je chybné říkat, že lidé neměli zkušenosti?  

ZK: Podívejte se, vzali si toho Čalfu. Měli jej „proklepnutého“. Havel sice velice skromně říká, že jej 

učil vládnout. To je pravda, že jej jisté věci učil, ale měli jej „proklepnutého“. Havel věděl, co dělat. 

Pithart - podívejte se, pochází z rodiny velvyslance v Paříži. Komunisté tam posílali opravdu …  

MS: … prověřené lidi, lidi schopné. 

ZK: Oni byli prověření, ale hlavně schopní. Pithart je naprosto schopný člověk.  

MS: Ne nadarmo se v politice drží do dnešních dnů, byť jsem obtíže.   

ZK: A nevytlačili jej. Když přejdeme opět k církvi, ta bohužel kladla důraz na odstup. To bylo dáno. 
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... Impulsy církve do společnost ...  

MS: Nu, ovšem taková katolická církev žila Desetiletím duchovní obnovy, které se podařilo vyhlásit 

kardinálu Tomáškovi. Bylo to připraveno schopnými lidmi jako profesorem Petrem Piťhou a Tomášem 

Halíkem.  

ZK: Oni naštěstí museli mít kontinuitu u pana arcibiskupa Tomáška. To bylo jejich štěstí. V Praze 

nenastoupil Liška, jenž měl na to právo, ale nastoupil Vlk. Liška šel do Budějovic. Pro pana kardinála 

Vlka to nebylo jednoduché. Když jsme spolu byli v jedné diplomatické akademii, napadli jej a já jsem 

jej bránil z hlubokého přesvědčení. Říkal mi, že jeho situace je těžká: Byl jsem farářem na venkově a 

nyní se ocitám v nových souvislostech. Byl si toho vědom. V tom též je jeho lidská velikost, zatímco ti 

naši kolegové v Církvi československé husitské tak sebekritičtí nebyli. Pravda je, že to nevyšlo 

s Václavem Wolfem. To proto, že tam došlo ke střetnutí, k němuž dojít nemuselo. To se jednoduše 

stává. Kontinuita zde byla, například Ratkovský, což byl člověk velice zkušený, když se stal biskupem. 

U nás kontinuita nebyla. Do jisté míry je to škoda. Církev mohla začít pozitivně pracovat dříve. Fakulta 

k tomu byla připravena. Musím říci, že kolegové, které jsem zmínil a kteří byli proti, Sázava a Salajka, 

byli platní fakultě, a to nejen svou odbornou prací, která byla na úrovni, ale i svou politickou prací. 

Profesor Salajka byl předsedou senátu v době, kdy šlo o takový zlom po úmrtí profesora Kubáče. 

Zachoval se naprosto profesionálním způsobem a pomohl k tomu, že se husitská fakulta udržela. To, 

že jsem mu následně nepodepsal další smlouvu, mělo jiné důvody, které nesouvisely s jeho 

působením na fakultě, avšak s bývalým jednáním s úředníky ministerstva kultury. To byly zásahy 

z venku. Něco se dalo zadržet. Jednoho kolegu napadali až z Ameriky, ovšem to zadržet skutečně 

nešlo. Možná, že by to šlo, nicméně osobně jsem viděl, že to není k zadržení. Je to čistě můj odhad. 

Jednal jsem v dobré vůli, jak jsem ty věci poznával. Pokud jde o mého kolegu, odvrátil jsem 

americkou insinuaci. Bylo to správné, protože ten člověk fakultě prokazuje mimořádné služby, a 

proto jsem jej na fakultě podržel.  

MS: Zmínil jste fakultu, když o ní hovoříte, byl to krok správným směrem, že se malá fakulta otevřela a 

stala se součástí velké Karlovy univerzity?  

ZK: Byl to jedině možný krok, jinak by fakulta neobstála. Všechny fakulty to akceptovaly. Vedle tohoto 

otevření se nám podařila ještě jiná věc. Konstituovali jsme husitskou teologii, jež tu nebyla, teologie 

Církve československé husitské nic neznamenala. Dnes v cizině vědí, že je husitská teologie, a my 

jsme se uchytili u nejvýznamnějších středoevropských univerzit, což jsou univerzity německé. Tedy 

například Heidelberg, Marburg nebo Vídeň. Měli jsme hluboké vztahy a ty byly posléze reflektovány.  

MS: Navázali jsme na to, co jste dělali před rokem 1989? 

ZK: Ano, pochopitelně.  

MS: Styky se ještě zintenzivnily?  

ZK: Kontinuita zde byla. Naopak diskontinuita byla v tom, že jsme otevřely dveře pro další obory. 

Nebylo to bez chyb a bez napětí, avšak nic nového se nevytváří bez velkého napětí. Soudím, že 

fakulta se transformovala do nové podoby. Doufejme, že se to udrží i v situaci, která je úplně nová, 

kdy dojde k  rozloučení či odloučení státu a církve. Je to situace, na kterou teologické fakulty budou 

muset reagovat.  
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MS: Je dobré se zeptat, jak vnímáte skutečnost, že z vaší fakulty vycházejí vystudovaní lidé, ale nejdou 

do služby církvi? Jejich směřování je jiné, než bylo třeba vaše.  

ZK: Podívejte se, myslím si, že v moderní společnosti to prostě tak je. Když byla dříve teologická 

fakulta za Rakouska, byla první fakultou, a ne všichni, kteří ji absolvovali, byli v církevních službách. 

Poté to bylo naopak, většina sloužila církvi. Ne všichni se teologií zabývali. Byli právníci, historici … Je 

to symptom moderní doby. Lidé vystudují teologickou fakultu a jdou tam, kde se uplatní. Hodně se 

jich uplatní v personálních otázkách, což teologii odpovídá, mimo jiné u policie, nebo dokonce u 

tajných služeb. Také tam máme své lidi. Uplatnili se ve vládě.  

MS: Ano, dokonce se stali politiky.  

ZK: Soudím, že to odpovídá potřebám společnosti. Teologie dává skutečné poznání světa a na to bych 

kladl důraz. Lidé tak mohou zakoušet poznání, které dostali, není to poznání virtuální, ale je to 

poznání světa.  

MS: Lidé, kteří skuhrají nad tím, že vystudovavší se nenavrací do církve, nepochopili poselství. 

ZK: Nepochopili dobu. Ta však vyžaduje to, co se děje třeba u právníků, že soudcové mají svůj institut 

a musí být tři roky čekateli. To by mělo být u duchovních též, jelikož doba to vyžaduje. Církve se to 

snaží nějakým způsobem administrovat, ale je otázkou, zdali je to vyhovující. Církev si je toho 

vědoma, a tak lidé svěcení nedostávají automaticky, nýbrž po určité praxi. Myslím si, že je to 

v pořádku. Soudím, že nás čeká nová situace tím, že dojde k vyrovnání. Podle mě je to řešení 

nešťastné. Na Slovensku je jiné řešení, kde se stát vyrovnal s církví, ale stále duchovní platí. 

V Rakousku platí duchovní též. Zde na to upozornil jeden historik, když říkal, že věc samotná není tak 

jednoduchá, jak se politikové domnívají a jak to někteří církevní otcové akceptují.  

... Vztahu státu, církve a vyrovnání ...  

MS: Pane profesore, co říkáte vztahu státu a církve, případného vyrovnání se státu s církvemi?  

ZK: Vztah mezi státem a církví trvá tisíc let a nedá se to během dvaceti let vyřešit.  

MS: Církev též byla na státu závislá díky zákonu z roku 1949. 

ZK: Ale, prosím vás, zákon skutečně obsahoval dozor nad církvemi. Zákon byl upraven po roce 1989 a 

duchovní jsou placeni církví. Stát nevyvíjí na církve nároky. Církve jsou svobodné, jak nikdy nebyly.  

MS: Stát se tedy chová tak, že církvím dává nějaké peníze a je na nich, jaká bude jejich aktivita, jaký 

prostor zaujmou na veřejnosti. To je již jejich věc.  

ZK: Svoboda skutečně existuje. Co duchovní dělají, je to, že se starají o památky. Mají za to málo 

peněz, ale provádějí to odborným způsobem. To komunisté pochopili, soudobí představitelé to 

nepochopili. Soudím, že farář je odborník, jenž ty památky udržuje. Druhá věc, sociální služby jsou 

stále více a více omezovány. Církev koná sociální službu. Koná ji pro lidi, kteří jsou „vykopnuti“. Když 

lidé přijdou z ústavu, jenž se lidově nazývá blázinec, nevěnuje se jim žádné sociální či zdravotní 

středisko. Tam je místo církve, která se jim věnuje, jelikož tito lidé jsou odepsaní. Hrají svou roli také 

v politice. Minulý týden, tedy v září 2011, přišla do Roztok skupina z obce Skavina. To je město v 

Polsku čítající 40 tisíc lidí. Hovořil jsem s nimi a zjistil jsem, že si Poláci jinak váží náboženství. V první 
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řadě to byla naše politická obec, která nepochopila, oč jde. Seděl tam starosta, místostarosta, také 

správce Církve československé husitské a vedle katolík. Musíme se tázat, proč to ti politici dělají? To 

proto, že vědí, že duchovní správa má autoritu, neboť jinak by to nedělali. Státu to za těch 12 tisíc 

měsíčně stojí, že jistá autorita existuje. Soudím, že postoj státu je špatný a nepředvídavý. Na 

shromáždění právníků v Brně přišli Slováci a Rakušané a tvrdili, že my Češi to děláme špatně. Stát by 

měl ten ubohý plat duchovním nechat.  

MS: Předchůdce současného patriarchy CČSH Jan Schwarz se zasazoval o to, aby duchovní měli příjem 

jiný než od státu.  

ZK: Oni jej fakticky musí mít. To proto, že za těch 12 tisíc nikdo nevyjde, všichni něco mají, něco 

dělají. Pochopitelně je otázkou, co dělají - pokud dělají agenta v pojišťovně, je to špatně, avšak když 

učí ve škole, je to výborné.  

MS: V samotném ustavení práce kněze je učitelství, pastýřství …  

ZK: Pochopitelně, stejně tak pracují v sociálních ústavech. To je naprosto na místě, na to jsou 

kvalifikovaní. Když dělají v nějaké kulturní obci, na to jsou též kvalifikovaní. Proč by to nemohli dělat? 

Mají k tomu plnou vysokoškolskou kvalifikaci.  

MS: Soudíte, že je chyba ze strany státu, že opouští oblast péče, financování církví?  

ZK: Ano, je to možné považovat za velkou chybu.  

MS: Nakonec se může stát, že kněz se bude muset svého úřadu „zříci“. Možná je to šibeniční. Není 

dostatek věřících, členů církví. Bude se věnovat jiné aktivitě než té, kterou se rozhodl vystudovat.  

ZK: Samozřejmě. Budou dělat šenkýře, budou pálit pálenky, což dělaly řády, jejichž hospodaření stálo 

na hospodářské samostatnosti. To je cosi jiného. Takzvaní světští kněží … Vyčítalo se, že v zahradě 

pěstují včely. Pan farář je včelař, a není pan farář. Vyčítalo se to právem, jelikož pan farář by neměl 

být včelařem. Poté, když stát opustí tuto oblast, se budou těmto záležitostem věnovat. Stát do jisté 

míry přijde o jistou oporu.  

MS: V minulosti byl úřad pana faráře prestižní. V městě byl pan lékař, učitel, farář … 

ZK: Souhlasím a domnívám se, že je pořád. Zde jde o chyby jak pravice, tak levice. V deníku Právo 

existuje zajímavý žurnalista Martin Hekerla, jenž jakmile jde o církevní otázky, běsní.  

MS: Čím to, že nemáme dobrý vztah k církvi? Je to výrazem toho, že jsme „bezvěrecký“ národ?  

ZK: Vůbec ne. Podívejte se, dobře jsem znal Pavla Dostála. To byl vynikající člověk. Nakonec říkal, že 

vůči církvím je takový, jaký je, jelikož mu katecheta nařezal zadnici.  

MS: Negativní reminiscence. 

ZK: Jinak to byl velice moudrý člověk. My jsme spolu vycházeli výborně. Je škoda, že se to za něj 

nerealizovalo. Zde měli svůj podíl církve, které chtěly provozovat purismus. Vztah státu a církve je 

vždy vztahem kompromisu.  

MS: Ten je snad ve všech otázkách. Jde o to, aby z toho někdo netěžil.  
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ZK: Stačí se podívat do Bible, bylo to i u Ježíše. Ten jasně říkal: „Co je císařovo, dejte císaři …“ Mohl 

být provolán za krále. Dnes již biblická věda dospěla k tomu, že by na to měla a mohla by dát 

dohromady armádu a to, co bylo v roce 70 n. l., mohlo být v roce 33 n. l., ale se stejným efektem, 

tedy rozprášením. Věděl to, a jelikož byl Syn Boží a moudrý člověk, odmítl to. Jeho schopnosti byly 

takové, že by to politicky zvládl.  

MS: My však nežijeme v době Krista Pána, i když … 

ZK: … problémy jsou obdobné. Řekl bych, že vztah církve a politiky zvládl brilantním způsobem Jan 

Pavel II. i jiní biskupové katoličtí a evangeličtí. 

MS: Pojďme dále. V roce 2010 nastoupil do arcibiskupského paláce Dominik Duka a hned si zjednal 

respekt.  

ZK: Pochopitelně.  

MS: Církev podepsala se státem dokument …  

ZK: … o svatém Vítu. To vše je možné. Jednoduše Dominik Duka měl zkušenost z Hradce Králové, byl 

představeným svého řádu. Za komunistů působil i mimo církev. Zaplať Bůh za to. To je velmi důležitá 

věc.  

MS: Zde se též ukazuje, že vztah státu a církve závisí na důrazu při vystupování konkrétních lidí.  

ZK: V politice, v církvi vše závisí na lidech. Hans Küng říká, že kdyby Tridentský koncil neměl tolik 

právníků, dohodl by se s Martinem Lutherem. Ten dopadl ve srovnání s Husem velice dobře, třebaže 

byli v obdobné situaci. Luther měl za sebou dobré politiky, Hus to měl horší, protože Václav IV. 

dobrým politikem nebyl. Pokud by jím byl, s Husem by to dopadlo jiným způsobem.  

MS: Milá historická exkurze, avšak zpět do současnosti. Církev v Čechách potřebuje schopné lidi, kteří 

jsou v dobrém slova smyslu zapáleni pro věc. Je nutné, aby měli dostatek sil pro prosazení myšlenky, 

že církev je důležitou součástí společnosti, a pokud zde nebude, sama společnost bude ochuzena.  

ZK: S tím lze jen souhlasit. Podívejte se, peníze, které stát dává, jsou marginální.  

MS: Peníze jdou na platy duchovních a též na opravy a kultivaci památek a církevních prostor. 

ZK: Tam je dělení zdrojů. Památky jsou v tomto ohledu financovány z jiných fondů. Těžko se to 

vyčísluje. Platy duchovních jsou skutečně minimální …  

MS: … třeba v porovnání se školstvím.   

ZK: Stát udělal jednu chybu, my jsme to říkali, kde to skutečně bylo možné, neponechal si kontrolu 

nad personálními otázkami již v roce 1989. To však byla záležitost takové euforie. Nebylo to dobré 

právě tak, jako že nezasahuje do pracovněprávních otázek. Řekl bych, že církev netvoří a nemůže 

tvořit právní ostrov ve společnosti, to jednoduše nejde. Kontroly měly být a bylo by to ku prospěchu 

věci. Stát se toho zřekl, my jsme na to upozorňovali. Někteří pracovníci státu tomu připisovali 

nepatřičný význam. Vzhledem k tomu, že jsem prošel praxí ve fabrice, kde jsem působil jako účetní, 

vím, že kontroly jsou zapotřebí. Tam nešlo o žádné napětí mezi státem a církvemi, tam šlo o kontrolu 

„podniku“ a „generálního ředitelství“. Soudím, že některé věci byly příliš ideálně viděny. Situace je, 
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jaká je. Zatím to není dořešené a uvidíme, jak se věci budou řešit. Osobně v tom nevidím nástup 

„svobody“ …  

MS: Když hovoříme o majetku a vypořádávání, katolická církev je největším majitelem pozemků. Rád 

bych se zeptal, zdali by církev byla schopna to vše obhospodařovat?  

ZK: Víte, nebyla by. To říkám naprosto odpovědně. Podívejte se, když majetek dostala, byl úplně jiný 

způsob hospodaření. Je to velice těžké. Byl jsem svého času kontaktován benediktiny v Bavorsku, ti 

mají svůj řád, reguli, že musí vyjít s tím, jak sami hospodaří. Říkali mi, že se angažovali ve dvou dalších 

klášterech v Koreji. Ty začaly vyrábět počítače, ale po 12 letech zkrachovaly. My, kteří jsme zůstali u 

zemědělského hospodaření, žijeme neustále.  

MS: Není snad správné, že se církev stará o krajinu, kultivuje ji, využívá její dary? V Rakousku jsou 

mnišské řády vlastníky vinic.  

ZK: Ano, oni to zvládají, přesto je to velice komplikované. Dokonce mi benediktini říkali, že to jsou 

schopni zvládat, protože jsou řeholníky. To proto, že v sobotu světští lidé nepracují, kdežto řeholníci 

osm hodin pracují. Ostatní zaměstnanci se seberou a zmizí. Chci tím říci pouze to, že hospodaření je 

obrovsky komplikované. Řekl bych, že katolická církev dostane povětšinou zplundrované majetky. 

Lesy jsou vytlučené.  

MS: Část majetku, které má, mohla rozprodat a rozprodává. Jsou případy rozprodávání kostelů, far.  

ZK: Samozřejmě … 

MS: Na druhou stranu si člověk říká, zdali to není škoda, neboť se jedná povětšinou o staré budovy, 

byť je jiná doba. Pokud by to měl církve samy udržovat, tak je to obtížné. 

ZK: Jednoduše to nejde, oni to nemohou zvládnout. Je to otázka strategie co a jak konat. Když jsem 

zde byl v 70. letech v rámci naší církve, již tehdy jsme hovořili, že je nutné posilovat střediskové obce. 

Mluvilo se o tom, ale nedělalo se na to. Pochopilo se to tak, že druhé obce se mají likvidovat. To není 

pravda. Něco se musí posilovat. S touto strategií přicházejí kupříkladu jehovisté. Vím to, jelikož zde 

měli konferenci a říkali, že se nebudou zabírat vesnice. Celý svět se soustřeďuje do obcí. Soustředí se 

na „megaměsta“, tedy na Prahu, Brno, Ostravu, tam budou provádět misie. Mají to spočtené. 

… Budoucnost církve …  

MS: Já bych toto téma opustil a ještě bych se rád zeptal, jak uvažujete o budoucnosti církví, a to nejen 

obecně, ale třeba i o církvi, jejímž jste členem, tedy o církvi husitské? Pokud mohl člověk diskutovat 

s vašimi kolegy, bylo mi řečeno, že je to v rukou božích. Soudíte, že si církev husitská uhájí místo ve 

společnosti? 

ZK: Já na to odpovím otázkou: Co není v rukou božích? Přece vše je v rukou božích. Budoucnost se 

musíme snažit spoluvytvářet s boží vůlí. To jinak nejde. Podívejte se, jak svatý Pavel cestoval a jak to 

měl rozvážené. Šel do Korintu, šel do Říma. Nešel do malých děr, ale šel do Efesu. Šel tam, kde to 

mělo svůj význam a smysl. Podívejte se, to je „obezlička“. Snažím se o to jak na fakultě, tak tady 

v úřadě. Nyní, tedy v září 2011, zde na úřadě máme setkání zabývající se otázkami mládeže. Měl jsem 

tam referát o otázce misie mezi mládeží. Musíme přestoupit hranice obce. Též i na husitské 

teologické fakultě musíme přestoupit a přestupujeme hranice obce.  
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MS: Nabádáte k tomu, že tam má jednat každý člen církve? Každý je misionářem. Osud celku je 

v rukou jednotlivců. 

ZK: Podívejte se i v Roztokách je dvacet, třicet na bohoslužbách, avšak 400 lidí se dostaví, když je 

něco …  

MS: … význačného. 

ZK: Farářka tam má své nezastupitelné slovo. Přesahujeme. Je to pochopitelně nesmírně složité. Na 

druhou stranu musím říci, že jeden muž říkal: „Já jsem váš, husita, ovšem během sčítání lidu jsem vás 

nevolil, neboť tam máte biskupa, který odporuje mému nahlížení na svět ...“ Nyní je otázka, co 

můžete dělat? Tyto maléry zkrátka jsou a církev za to musí pykat. To se nedá nic dělat.  

MS: Nu, po roce 2 000 byla husitská církev zviditelňována pomocí svého patriarchy Jana Schwarze. 

Nyní se člověk táže sám sebe, kde je to vidět? Základním stavebním kamenem pozemské církve kromě 

božího slova a jeho interpretací je člověk. Bývalý patriarcha Josef Špak mi říkal: „Víte, doba velké, 

masové církve je již pryč …“ Církev tak bude utvářena malými skupinami lidí? 

ZK: Podívejte se, to jsou pouze spekulace. Masová shromáždění jsou pryč, ale církev třeba v Americe 

je prapodivná. Stačí uvést spojení Ježíš v Disneylandu, …  

MS: … což se shodou okolností název jedné knihy.        

ZK: My nemůžeme programovat, že církev bude malá. K církvi patří od počátku misionaření. Ty malé 

synagogy dělaly misii. Tak se udržovalo židovstvo v diaspoře.  

MS: Díky tomu je též židovstvo aktivní a je rozprostřené po celé Zemi, ovšem to jsme odbočili.  

ZK: Pořád jsou to malé obce, ale neustále žijí. To by mělo platit pro křesťanskou církev.  

MS: Víra se nedá „nadiktovat“, … 

ZK: … ale nedá se to též redukovat. Kdo není v misijním nadšení, nevěří, to se zkrátka nedá nic dělat. 

Tak tomu je. Pokud jde o patriarchu Schwarze, jenž skutečně vstupoval do …  

MS: … médií a uměl to s nimi.  

ZK: Chyba byla v jeho spolupracovnících. Neřekli mu, že jisté věci se dělat nemají. To zkrátka nejde. Já 

netvrdím, že jde vše předem eliminovat. Jistým lidem jsem též nepodepsal smlouvu, ale 

nezveřejňoval jsem to, nevykládal jsem, že „čistím“ fakultu. A měl jsem štěstí, že oni to také 

nemedializovali, zkrátka se to vyřešilo doma. Osobně si toho vážím, že nekřičel. Mohli naopak jít 

cestou zveřejnění i já jsem mohl jít touto cestou, jež by se dala označit jako čistič fakulty. Nestalo se 

tak, neboť by to bylo špatné. S jinými lidmi jsme se dohodli. Jednoduše měli jiné názory a dohodli 

jsme se, byť to nebylo také jednoduché. To nebyli pouze naši lidé. Třeba jsme se dohodli profesorkou 

Haškovcovou. To byla ateistka, ale nakonec nechala křtít své děti. Jednoduše jsme se dohodli. 

Nemyslím si, že za vše může Schwarz či Bican. Kolegové nesou též podíl na tom, že mu včas neřekli, 

aby se mírnil, že to tak nejde, či mu neposkytli to či ono.  

MS: To jsme ale zabředli hodně do církve husitské. Jsou lidé, kteří říkají, že i špatná reklama je 

reklamou.  
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ZK: Víte, s tím nesouhlasím, pokud jde o církev. To proto, že lidé od církve žádají, aby nekradla, aby 

nesmilnila … 

MS: Když se překročí mez, když je to narušeno, má to neblahé důsledky.        

ZK: Podívejte se na pederastické věci, u katolíků není tolik pederastů, mají své ženy. Jeden pederast 

se vyskytne, a hned se to lepí na celou církev. Někteří žijí v celibátu a mají to charisma. Soudím, že 

pokud jde o církev, lidé toto neodpouštějí.  

MS: Jde to do paměti, která je nelítostná.  

ZK: Pochopitelně. Věci se dají řešit - a to je vidět třeba na patriarchátu současného patriarchy Tomáše 

Butty. Byly problémy, ale on je vyřešil. Kolem církve nevidíte žádný řev a ledacos se hýbe. Jednoduše 

věci dokáže zvládnout takovým způsobem, že to nevyšumí.  

MS: To je pro církev a příznivce důležité?  

ZK: Ano, tak to má být.  

… Ekumena …  

MS: Nyní bych otevřel asi poslední téma. Zeptal bych se na otázku ekumeny. V Čechách žije mnoho 

církví. Husitská církev je dle členů asi třetí největší církví. Jak se díváte na ekumenu po roce 1989?  

ZK: Podívejte se, skutečně hluboká ekumena byla před rokem 1989 v takzvané šedé zóně. Patriarcha 

Novák byl ve styku s arcibiskupem Tomáškem. Já jsem byl spojkou s katolíky s panem Millerem, 

s jedním kolegou z katolické teologické fakulty. Po roce 1989 se to mohlo objevit veřejně. Spolupráce 

byla velice úzká a vyvrcholila prohlášením papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu v roce 1999. To byl 

výsledek dlouholeté, seriózní a vzájemně přijatelné ekumeny. Poté to začalo trochu upadat. Dnes v 

září 2011 uběhlo od vatikánského setkání 11 let. Výsledek byl dán tím, že jsme společně trpěli a že 

jsme k sobě našli vzájemnou úctu. To vyvrcholilo ve Vatikánu. Dále se na tom nepokračovalo. 

Například měla být napsána společná učebnice náboženství, ale nedošlo k tomu. Dnes nevím, zdali by 

k tomu došlo. Řekl bych, že současná situace je daleko komplikovanější.  

MS: Soudíte, že minulý režim spíše tlačil a nutil lidi ke spolupráci, kdežto nyní si každý jde vlastní 

cestou? 

ZK: Podívejte se, zlom je i v politickém myšlení po roce 2 000. Je symptomatické, že k vyhlášení 

třetího odboje nedošlo po roce 1989, ale v této době. Hlasují o tom lidé, kteří ze své autopsie nevědí 

zhola nic. Podívejte se, byl jsem na jedné televizní debatě. Jistá významná osobnost říkala, jak se v té 

které době trpělo za církevních tajemníků. Já mu říkám: „Kterého církevního tajemníka jste zažil?“ To 

proto, že oni byli skuteční „děsové“, poté byli hlupáci a poté slušní lidé. Nejvíce bylo těch hloupých, 

avšak byli i „děsové“. Nakonec mi odpověděl, že žádného, protože na faře sloužil jako bohoslovec 

výpomocně. Tázal jsem se jej, zdali mu za to platili. „Ano“, odpověděl. Musíme se tázat, o čem tento 

člověk může hovořit? To se týká i ekumeny. Tehdy jsme byli šťastni, když jsme se mohli sejít výměnou 

ve vikariátech, na našich farách třeba s katolickým farářem při čaji či kávě. Lidé, kteří dnes „určují“ 

povědomí, to neznají. To vše je ideologizované. Pokud je vztah viděn ideologicky, tak i konfesní 

problémy jsou viděny ideologicky. Mladí duchovní to vidí svým prizmatem bez zkušeností, které by 

byly dány dobou, v níž církve byly pronásledovány. Člověk musel věřit, jinak šel pryč. Takové 



 
 

76 
 

zkušenosti zde nejsou. Generace, která vyrostla v době, kdy vše se dalo říci, nebude k ekumenismu 

tak nakloněna jako generace, která si prošla svým utrpením. To skutečně bylo utrpení. Byli jsme 

vystaveni obrovskému tlaku, a to nejen my jako duchovní, ale celé rodiny, naše děti. Zkušenost schází 

a dle mého pohledu musí nastat nové hledání, které u těch mladých, nejmladších je. Oni se scházejí. 

Soudím, že je to nadějné, že existují lidé, kteří se teologii a duchovědám v této společnosti věnují. To 

je ta naděje.  

MS: Ani to nemohlo být lépe uzavřeno. Naděje zůstává a kéž by byla přítomna v životech nejen církve! 

 P.S.: 

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

 

ZK: Rád a velmi aktivně. Po vystoupení v TV pořadech – jak v Brně v den generální stávky, tak při sto 

dnech vlády národního smíření – dostával jsem pozvání do politických uskupení, jež se formovala, na 

schůze občanů v různých městech v Čechách, do ČSTV a k rozhovorům pro různé noviny; jeden čas 

jsem psal politické komentáře do Českého slova. Témata mých aktivit se vztahovala k etickým a 

náboženským stránkám demokracie, k otázkám církevním a teologickým. 

Když jsem dostal od jisté, mně zaměřením blízké politické strany vážnou otázku, zda přijmu jejich 

kandidaturu do Národního shromáždění, stál jsem před rozhodnutím. Z naší rodiny jsem měl 

povědomí, co znamená vstoupit do politiky profesionálně. Měl jsem sobě blízké politiky, o jejichž 

poctivosti a skromnosti jsem byl a zůstal přesvědčen a kteří by mně radili a podporovali. Ve svém 

teologickém postoji mám zakotveno, že politika patří k velmi významným „předposledním“ vztahům 

společenského života. To znamená, že jsou chvíle – mimořádné dějinné chvíle – kdy na politickém 

kolbišti platí „ten Pán velí se nebáti se záhubců tělesných, velí i život složiti, pro blaho svých bližních“. 

Zakusil jsem situace, takové chvíli blízké, dvakrát, třikrát během života. Chci tím vyjádřit, že rozumím 

těm, kteří se brání železem, když jsou napadeni, a jsou připraveni odstranit diktátora. Rok 1989 jsem 

chápal jako výzvu k práci na poli, k níž jsem se rozhodl při vstupu na teologickou fakultu v r. 1949, na 

poli církve a teologie. To se týká – má týkat – věcí posledních. Když jsem byl zvolen posledním 

děkanem Husovy československé fakulty bohoslovecké, stalo se mi jasným, že stojí přede mnou úkol, 

který musím vykonat osobně – reinkorporace teologie do univerzity a transformace teologického 

studia v moderním vědeckém a společenském kontextu. Zažil jsem bolesti, podrazy a pády, ale i 

vzlety a přijetí konceptu výuky na teologických fakultách, který dnes praktikují všechny teologické 

fakulty ČR. Spolu se mnou nesli tento úkol další kolegové a přátelé, ale nikdo z nich nemusel nést 

odpovědnost, jež mně byla uložena. To byla a je moje účast na obnově demokracie v naší zemi. Těší 

mě, že si to uvědomují spíše moji přátelé v cizině než u nás doma. 

 

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

 

ZK: Ano, s malým penízem – moc peněz nikdy teolog nemá -  a s velkým nadšením. Finanční profit 

žádný. Nelituji. Nesdílím ani nadšení ani odsouzení této hospodářské a spíše politické akce. Byl to 

dějinný proces, a dnešní úvahy „kdyby“, se míjejí s tehdejší realitou. 

 

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?          
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ZK: Nedomnívám se, že to bylo jediné a optimální řešení. Pracoval jsem ve skupině, jež hledala jiné 

možné politické uspořádání. Nevidím ani dnes jako kritický bod slovenský nacionalismus. 

Zúčastnil jsem se na Hradě oslavy 28. října – Rekviem za Československou republiku. Přiťukli jsme si 

na budoucnost jak s panem Čalfou, tak i s Čarnogurským. Dnes je přítomnost dobrá. Pokládám za 

nutné společně koordinovat politiku bezpečnostní (a vojenskou) a zahraniční. K totálnímu  

hospodářskému rozdělení nikdy nedošlo. Důvody jsou strategické – i v rámci Evropské unie. Slovákům 

přeji, že si svůj stát užívají. Našim politikům přeji, aby měli názorové oponenty, jež v Československu 

tvořili právě slovenští politikové, počínaje prezidentem Benešem a ministerským předsedou Hodžou. 

Takové opozice byla zdravá, patří k demokracii. Masarykovo stanovisko „demokracie je diskuse, 

demokracie je životní názor“ je základním východiskem politické kultury. Přál bych si, aby ožila víra - 

ano víra- že půjdeme k demokracii větší a stále větší (Washingtonská deklarace 1918). 

 

 

 

Dialog o transformaci s Václavem Michlem11,12: 

MS: Náš dialog bych začal subjektivním dotazem. Čím pro vás byl rok 1989? Jaká očekávání jste měl, 

jaké naděje jste s tímto rokem spojoval? Případně, jak se naděje naplnily?  

VM: Samozřejmě, že jsme všichni dlouho, celá desetiletí čekali na nějakou změnu, která nastane. 

Přece jen jsem ročník 1954. Mně v roce 1968, kdy bylo takzvané Pražské jaro, bylo 14 let. Dá se říci, 

že ve mně zanechalo poměrně hluboké kořeny, tamní stopu pociťuji. V mé pubertě, která 

následovala v normalizaci, jsem se bouřil. Neučil jsem se, schválně jsem něco nekonal.  

MS: Nosil jste máničky, ...  

VM: ... krátké kalhoty, dlouhé vlasy a vyhazovali nás ze škol. Toto je však historií. Přesto si myslím, že 

naděje, touha po volnosti, po změně v nás neustále byla i přes tvrdou normalizaci. V roce 1989 jsme 

si mysleli, že to je právě to pravé, a proto jsme se v tom aktivně angažovali.  

MS: Domníval jste se, že v roce 1989 přichází jistá obdoba roku 1968? 

VM: Přesně tak.  

MS: Spojovali jste to se svobodou, ...  

VM: ... s demokracií, s možností cestování, tedy se vším, co ke svobodě patří.  

MS: Čekal jste, že rok 1989 musí přijít? Bylo vám 35 let. 

VM: Vnímal jsem to jako ideální věk, kdy začít. Máte zkušenosti, ale jste stále mladý.  

MS: Shodou okolností proces změny rozpohybovali studenti. K minulému režimu jste se stavěl 

opozičně kromě toho estetického vzdoru?  

                                                           
11

 Václav Michl *1954, v roce 1991 zakladatel společnosti Thermoservis, která operuje v Nymburku, Lysé nad 
Labem, Milovicích.                    
12

 Dialog byl natočen v úterý 7. ledna 2014 odpoledne v restauraci hotelu Golfi, Na Kopečku 595, Poděbrady.  
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VM: Nebyl jsem takovým hrdinou. Byl jsem pasivním. Do žádné strany jsem nevstoupil. Když došlo 

k lámání chleba a někdo u nás z komunistů byl, odešel jsem. S nikým jsem se nehádal, nepral, 

poněvadž to nebyl můj styl, má povaha.  

MS: Zkrátka jste si držel svou linii.  

... Komunistický režim ...  

MS: Dovolil bych si přejít před rok 1989. Jak vnímáte komunistickou ideologii, režim, který byl na 

ideologii postaven? Jsou ti, kteří slovo ideologie nemají rádi. Kdybychom se podívali do Poděbrad, 

současný starosta doktor Langr slovo ideologie vnímá jako cosi negativního v tom ohledu, že nám 

zakrývá vidění světa. Sám minulému režimu sloužil. Věděl, že když se poklonkuje ideologii, společnost 

nefunguje.  

VM: Říkalo se tomu centralizovaná demokracie. Bylo to to, co mně vadilo. Jsem přesvědčen, že 

společenský režim má být postaven na osobních svobodách jednotlivých občanů a lidí vůbec. To 

přesně ideologie tlumila, brzdila a utlačovala je.  

MS: Co bylo mimo ni, ... 

VM: ... bylo špatně. Přesně to mi vadilo. Musím upřímně říci, že nejsem velký teoretik.  

MS: I praktici jsou přece potřeba. Soudíte, že nějaká ideologická východiska jsou potřeba? 

VM: Raději říkejme zásady, které vycházejí také z rodiny. Závisí to na výchově, morálce. To však nemá 

nic společného s komunistickou ideologií. Ta byla postavena na úplně něčem jiném. Toto však bylo 

chybně.  

MS: Říkáte postavené na něčem jiném. Jak byste charakterizoval „to jiné“, z čeho vycházel minulý 

režim?  

VM: Princip komunismu byl postaven na direktivní bázi. Byl řízen nejen vlastní proces, ale i myšlení 

lidí. Dotklo se to školství, výchovy. Z mého hlediska to byl propracovaný systém.  

MS: Můžeme říci, že systém zde nebyl pro člověka, ale člověk pro systém? 

VM: Také s tím souhlasím.  

MS: Pokud člověk chtěl existovat v režimu, lidé se museli „ohnout“, nebo s režimem uzavřít smlouvu.  

VM: V podstatě ano. Předstírali jsme, že pracujeme, stát předstíral, že nás platí. Ani nevěřili, že to tak 

myslíme, byť jsme to dělali.  

... Otázka spravedlivé společnosti ...  

MS: Zřejmě jste se nedomníval, že režim chtěl vybudovat „spravedlivou společnost“. Můžeme říci, že 

v počátku padesátých let v to někteří lidé věřili, bylo to způsobeno druhou světovou válkou. Můžeme 

se tázat, kdo v to věřil v době normalizace?  
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VM: To, co říkáte je hodně důležité. Katastrofa z války lidi natolik utlumila, omráčila, že se zde 

komunismus uchytil. Stalo se to demokratickým způsobem. Kolikrát jsem vedl debatu s rodiči nebo 

generací prarodičů, že si komunisty zvolili, a proč si nyní stěžují.  

MS: Češi si je zvolili. Na Slovensku vyhrála Demokratická strana. Češi zde udělali zásadní krok. Jaký 

jiný faktor kromě druhé světové války mohl hrát svou roli? Je to naše touha po rovnostářské 

společnosti?  

VM: Když hovoříte v teoretické oblasti, příjemně se poslouchají východiska, že se lidé budou mít 

dobře. Problém je, že se návrhy nedají naplnit, uskutečnit. Nikdo východiska nepopřel, a proto se 

koncept musel vyzkoušet. Vyzkoušel se, a proces se již nedal vrátit. V tom jsme mohli vidět největší 

průšvih.  

... Budování režimu ...  

MS: U nás se budovalo od roku 1948, v Rusku se „budovalo“ od roku 1917, byť tam byl jistý časový 

posun z toho důvodu, že tam probíhala občanská válka ... 

VM: Tam byl přeskočen kapitalismus v tom dobrém slova smyslu, abychom si nemysleli, že 

kapitalismus pouze vykořisťoval. Tomu tak nebylo. Také se to stávalo, ale lidé toužili, aby se měli 

dobře. Zkrátka systém byl plně jinak nastaven. Rusko bych s námi nesrovnával.  

MS: Mně šlo o délku trvání systému. 

VM: Dobrá, ale je vhodné srovnávat ostatní státy jako Polsko, Maďarsko,  

MS: My jsme si dali gól do vlastní branky. Byli jsme zemí, která byla vyspělou, a režim se bohužel 

uchytil. Jsou lidé, kteří tvrdí: „Zažívali jsme vice útlum než rozvoj. To, co zde bylo před rokem 1948 

vytvořeno, bylo rozmělněno.“  

VM: Je třeba si uvědomit, že první republika trvala pouze 20 let, tedy jednu generaci. Pak přišla krutá 

rána II. světové války, kde jsme nebojovali.  

MS: Někteří z nás kolaborovali s nacisty.  

VM: Byla to velmi krátká doba. Nyní máme 25 let, což je již delší doba, než trvala první republika. 

Také jsme na rozcestí, musíme hledat něco nového. To jsme však přeskočili do současnosti. I tenkrát 

nám chyběla tradice, zkušenost demokracie první republiky. Kdybychom měli větší zkušenost s 

demokracií, komunismus by se zde neprosadil.   

MS: Ano, Byla to pouze generační zkušenost, ale Masaryk usiloval o padesát let.  

... Zpět k ideologii ...  

MS: Kdybychom se vrátili k minulému režimu, poděbradský zastupitel pan Jaroslav Votava řekl: „Ten, 

kdo podporuje komunistickou ideologii, podporuje systém, v němž někteří žijí na úkor jiných.“ Myslíte 

si, že se jedná o příliš vyostřenou tezi?  

VM: Takto bych to neformuloval. Doba socialismu před rokem 1989 poskytovala výhody pouze 

některým lidem. Nebylo to plně na úkor ostatních.  
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MS: Ti, kteří byli chudí, ...  

VM: ... měli ze změn nějaké zisky.  

MS: Možná bychom mohli využít analogii s Farmou zvířat. Všichni si byli rovni,…  

VM: ... ale někteří si byli rovnější.  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal na uspořádání společnosti. Můžeme říci, že schopní lidí, kteří se chtěli 

realizovat, „museli“ vstoupit do strany. Přemýšliví měli zájem systém reformovat, ale ideologové, kteří 

se drželi skálopevně dogmatiky, jim v tom bránili. Lidé mohou říci: „Ano, minulý režim pokřivil 

společenskou hierarchii. Výše se dostávali méně schopní a na vrchol neschopní, kteří se stali 

všehoschopnými.“ 

VM: Spíše jsem to vnímal tak, že lidé byli ctižádostiví. Ti se tam škrábali.  

MS: Zkrátka, chtěli kariéru za každou cenu.  

VM: Tuto cestu jsem neuznával. Pohrdal jsem lidmi, kteří touto cestou šli. Bohužel jsme museli žít 

jinak, než jsme si přáli. Dnes je to podobné. Každý nemůže dělat, co chce. Někdy musíte vzít práci, 

abyste uživil rodinu. Tak to na světě je. Do strany vstupovali kariéristé a populisté, kteří se tam 

uchytávali a chtěli jít výš a výš. Na to režim doplatil.  

... Pozitiva režimu ...  

MS: Z toho, co říkáte, vše a priori „špatné“ nebylo. Zmínil byste oblast, která byla slušná, rozvinutá? 

Člověk se může setkat s postojem, že například správa zemědělství byla na slušné úrovni.  

VM: Když se na to dívám s odstupem 25 let, je kladů minulého režimu čím dál tím méně. 

Samozřejmě, zde byly sociální jistoty.  

MS: Žebráci nebyli na ulici.  

VM: To je otázkou ... 

MS: Byli „eliminováni“?  

VM: Pochopitelně, pokřivení režimu bylo daleko více, než je tomu dnes.  

MS: Můžeme říci, že režim během dvou generací spíše promarňoval šance jednotlivých lidí? 

VM: Takto bych to neviděl. Byl jsem mladý. Co bych za to dnes dal, kdybych se mohl vrátit potom, co 

mám hodně zkušeností ze života.  Zkrátka byli jsme mladí, užili jsme si život, měli jsme radost s dětmi 

a z dětí. Měl jsem plno bezvadných kamarádů, kteří též nebyli v KSČ. Užili jsme si život, jak jsme žili. 

Zkrátka si nestěžuji. Samozřejmě jsem se nenaučil anglicky, jelikož jsem nechodil na anglický jazyk. 

Zjistil jsem, že to nemá cenu.  

MS: Společnost byla orientovaná na Východ.  

VM: V tomto ohledu to považuji za promarněnou příležitost, že jsem se nevěnoval škole. 
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... Disent ...  

MS: Dobrá, nebyl jste tím, kdo přímo vzdoroval režimu. Zajímal jste se o disidenty? Člověk, který je 

proti režimu, hledá možnosti, jak se nestát „průměrným“ občanem.  

VM: S nimi jsem se nestýkal, ale věděl jsem o nich. V některých věcech jsem s nimi souhlasil, 

v některých jsem s nimi nesouhlasil. Nesouhlasil jsem v tom smyslu, že jsem nechtěl tolik vzdorovat. 

Možná jsem byl i pohodlný. Osobně jsem se snažil režimu vyhnout. To je asi nejvhodnější slovo, které 

to nejvíce vystihuje. S disidenty jsem se nestýkal, jelikož disidenti byli aktivní.  

MS: Jak jste říkal, byl jste vůči režimu pasivní. Ano, kdo je aktivní, jeho činnost má dopad na celou 

rodinu. Takový člověk ztratí práci. Proč je zmiňuji? Byli to právě disidenti, kdo pomohl k hladkému 

přechodu z totality do demokracie, byť byli postupem času vytěsňováni. Můžeme říci, že v polovině 

devadesátých let se do čela dostávají lidé, kteří jsou v dobrém slova smyslu pragmatiky. Nahlížíte na 

disidenty jako na skupinu, která měla důležitou dějinotvornou sílu?  

VM: Jistě. Nebýt jich, možná by se o nás nevědělo ve světě. Byli článkem, který spojuje. Oni dovedli 

zakřičet na náměstí a my jsme jim tleskali.  

... Exil ...  

MS: Mladý člověk, který vidí možnost kariéry, měl snahu odejít. Vy jste se touto cestou nevydal. Jak se 

stavíte k lidem, kteří opustili tuto zemi? Někteří odešli, aby mohli sloužit zemi v zahraničí. Někteří také 

odešli proto, aby se oddělili od svého předchozího života ...  

VM: Pamatuji, že podobné nápady jsme měli také. Když jsem měl rodinu, děti, a já jsem měl rodinu 

poměrně brzy, bylo to poměrně složitější. Zkrátka touto cestou jsem nešel. 

MS: Člověk opouští své rodiče ...  

VM: Mám však kamarády, kteří emigrovali, a i v rodině někoho takového máme. Komunikovali jsme 

s nimi, pomáhali jsme jim, ale sám jsem se k emigraci neodhodlal.  

... Stav společnosti ...  

MS: Nyní bych otevřel téma budování demokratické řádu a kapitalismu. Než se k tomu dostaneme, 

zeptal bych se, jak jste viděl společnost, tedy i hospodářství, kulturu v roce 1989? Jak jste recipoval 

situaci? Lidé, kteří psali program Občanského fóra, ji charakterizovali příznačným slovem krize. 

Jednalo se o krizi v politice, v hospodářství, v ekologii, v životním prostředí? 

VM: Všude, kam jste se podíval, byl nějaký problém. Buď byl schovávaný, nebo utlumovaný, či se 

dělalo, že neexistuje. Zkrátka problémy byla společnost prosáklá.  

MS: Souhlasíte i s diagnózou, kterou řekl i Milouš Jakeš na Červeném Hrádku, když stranu přirovnal ke 

„kůlu v plotě“? Jinými slovy, strana uvízla v bažině a nedokázala dostatečně reflektovat stav, který ve 

společnosti je a co společnost potřebuje.   

VM: Ona to nedokázala udělat. Byla to mylná představa. Předně bylo nutné, aby se vzdala vedoucí 

úlohy, aby ji zanechala, jelikož to není možné. Komunisté tento požadavek nechápali, a proto u ní 

chtěli zůstat.  
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MS: Jsou lidé, kteří myslí, že rok 1968 byl slibným. Ostatně sám jste naznačil sympatie k němu.  

VM: V roce 1968 se pouze řeklo, jak by to mohlo být, ale nedalo se to realizovat. Když to mělo být 

realizováno, přišli sem Rusové. Z dnešního pohledu to byla idealizovaná představa. V roce 1989 to 

zde krystalizovalo a díky Václavu Havlovi se události vyvíjely správným směrem, jakým si žádala 

většina, byť někteří o mezích, kam jsme došli, ani neuvažovali. Po revoluci a otevření hranic, kdy jsme 

vyrazili na Západ těmi starými škodovkami, karosami nás zpočátku vítali, ale za rok tomu tak nebylo, 

neboť jsme jim vadili, ...  

MS: ... protože někteří z nás také kradli.  

VM: Bohužel, ale to k tomu asi patřilo. Když jsme z toho trochu vystřízlivěli, začali jsme hledat 

ekonomické nástroje, jak se mít lépe. To je doba, o které bychom se mohli zmínit víc, jak to vše začalo 

a jaká byla startovní čára.  

... Co chceme, a co ne? ...  

MS: Sluší se říci, že lidé věděli, co nechtějí. Byl to režim, který způsobil, že západ a jih byl oddělen 

ostnatým drátem. Lidé říkali, že tak to nechtějí, neboť nám to brání v cestování. Lidé jasně řekli pryč 

s výsadní úlohou komunistické strany. Kriticky uvažující člověk se bude tázat, co jsme vlastně chtěli? 

Usilovali jsme skutečně o demokracii? Chtěli jsme opravdu kapitalistický režim? Nebylo to náhodou 

tak, že by stačilo, kdybychom měli stejné obchody naplněné zbožím, jako mají na Západě, přičemž 

režim by byl mírně pozměněn?  

VM: Jsem přesvědčen, že by to nešlo, jelikož jsme viděli, že se chceme mít stejně, jako se mají na 

Západě. Tam se měli tak proto, že mají systém, jaký mají.  

MS: Ano, systém požadující efektivitu, kreativitu.  

VM: Kapitalismus tam byl. Nepřímo jsme se tak zachovat museli. Když se nad tím zamýšlím, prvotní 

bylo, že se chceme mít jako oni. Samozřejmě, že chceme občanská práva, akademické svobody, jako 

mají všichni. To by „nebylo“ problematické, otevřely se hranice a bylo to možné. Nyní jsme museli 

budovat ekonomiku, přetvořit celý řád na západní typ. Říkejme tomu kapitalistický řád, ale k tomu je 

nutné též obnovit demokracii.  

MS: Demokracii jsme do jisté míry měli mezi lety 1918 – 1938. Kapitalistický řád zde byl déle. Byl zde 

z Rakouska – Uherska do roku 1938. Od roku 1939 se o kapitalistickém řádu hovořit nedalo, jak 

během druhé světové války, tak v období komunistického režimu.  

... Demokracie ...  

MS: Postupně bych šel k otázce demokratického uspořádání. Jak si pracovně definujete demokracii? 

Když jsem mohl hovořit s lidmi, líbí se mi stručná, výstižná definice brněnského esejisty Pavla Švandy, 

což je pravicově smýšlející intelektuál, jenž přispíval do revue Politika. On k ní přistupuje prostě: 

Demokracie je systém, kde věci vycházejí najevo, kde se ukazuje pravý stav věcí. Člověk je schopen je 

nahlédnout a podle toho jednat. Minulý režim věci přetíral na jiné barvy. Souhlasíte s tím?  

VM: Ano, demokracie umožňuje otevřenost a pravdivost. Zřejmě můžeme užít jednoduchou holou 

větu. Tam nejsou pouze osobní svobody, jsou tam i povinnosti. Změnit myšlení je složité. 35 let jsem 
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zažil v minulém režimu. Byl jsem pokřivován, i sám se přistihnu, že cosi tam mám, že mám návyk, 

který ovlivňuje mé myšlení. Říká mi, že mám tak a tak jednat, ale přitom to není správné. Co jiní lidé, 

kteří byli starší a prožili v něm celý život? Tyto návyky je složité změnit. Museli jsme postupovat 

jistými kroky. Přesto si myslím, že cíl byl jednoduchý. Podívejme se, jak to v Německu či obecně na 

Západě mají, příliš nevymýšlejme nové, pojďme to tak udělat.  

MS: Říkáte, že jde o import společenského systému? 

VM: Myslím si, že jsme mohli zkrátit spoustu věcí. Vlastním poznáním se k tomu sice dopracujeme, 

ale uplynou generace. Nejsme podle mého názoru rozdílnější, než jsou národy na Západě. Ony 

k tomu dospěly od roku 1945.  

MS: Ano, ale jejich historie nezačíná koncem druhé světové války, ale například Němci měli 

Bismarcka. Německo bylo vyspělou zemí, byť bohužel mělo pana Hitlera, který způsobil pád.  

VM: Měli podobnou ideologií, která nás potkala v roce 1948. 

MS: Možná s jiným ideologickým znaménkem. Zdůrazňujete skutečnost, že lidé nebyli dostatečně 

učeni k pravdě. Byli schopni lhát a obelhávat sami sebe. V tom můžeme spatřit také jeden z problémů, 

proč demokracie u nás není funkční.  

VM: Bojujeme s tím do dnešních dnů. Možná to bude trvat jednu generaci. 

MS: Vysmejčit nepořádek v našich duších, vysmejčit jej od nánosů minulosti není lehké především pro 

starší generaci.  

... Demokracie a dialog ...  

MS: Co například význam dialogu? Když člověk hovoří s druhým a sundá ideologickou zbroj, může říci, 

že právě demokracie je podporována upřímným dialogem, kdy jeden dokáže naslouchat druhému a 

bude mít schopnost vážit argumenty svého protějšku. 

VM: Pamatuji si, jak jsme v roce 1989 po tom volali. Přesně tak, jak jste to říkal, jsme to formulovali. 

Pamatuji si a vím, že druhá strana jej nechtěla. Obávám, že lidé byli pohlceni společností. Neochota 

komunikace se projevuje ve všech společenských vrstvách, ve všech politických stranách. Dříve zde 

byla jedna hráz, a nyní je rozmělněná po celé společnosti. Vidíte, například nyní spolu vedeme dialog. 

Takto by to asi mělo být, každý by si měl na dialog udělat hodinu. Bohužel to závisí na čase. Dnes jej 

lidé nechtějí vést. Dnes lidé přijdou do hospody, systém zkritizují a zase odejdou. Doma řeknou, ať mi 

lidé trhnou nohou. Lidé nadávají, ale tento způsob komunikace není dialogem, je to pouze nadávání. 

Společnost se posunula. Z mého pohledu by bylo dobré se vrátit k východiskům roku 1989 a k 

dialogu. Problém je, že se neposloucháme ani v politické straně. Každý hovoří o něčem jiném.  

MS: Je nutné, abychom měli jasně definované obsahy slov, co pod tím lidé myslí. Na tuto skutečnost 

upozorňoval již zmiňovaný George Orwell. Válka je mír, mír je válka. Toto je z románu 1984. Zmínil 

jste rok 1989. Atmosféra ve společnosti byla dána jedinečnou situací, lidé jako by byli proměněni. 

Následně se postupy vrátily do stejných kolejí. Lidé nedokázali rychle přetrhnout závislost na 

minulosti. Bohužel, takový je člověk.  

VM: Souhlasím s vámi.  
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MS: Zmínil jste, že se dialog nevede v politické straně. To však vede též ke skutečnosti, že lidé 

politickým představitelům, na nichž spočívá demokratická politika, nevěří.  

VM: To je však momentálně největší problém. Přeskočili jsme 25 let. Dnes nikdo nikomu nevěří. 

Situaci způsobuje zanedbaný dialog. 

... Aktivní občanství ...     

MS: Sluš se říci, že krize, kterou jste zmínil, je spojena s tím, že si člověk v devadesátých letech 

neosvojil aktivní občanství. Jinými slovy, není zde ochota být v nějaké politické straně, která je 

součástí demokratického systému, nebo v iniciativě občanské společnosti. Zkrátka demokracie bez 

aktivního člověka není možná.  

VM: To je též další problém. Nejsou spolky, obtížně se drží tradice. Lidí je v tomto hledu málo. 

Zkrátka nejsou lidé. Platí to i ve sportu, ve všem.  

MS: Nacházíte pro to nějaké vysvětlení?  

VM: Problém je, že tyto skutečnosti nepřicházejí z rodiny. Sociální vazby jsou přetrhané. Není možné 

říci, že budeme mít nějakou tradici. Jistý přístup musí jít celým životem. Nemůžete jako padesátiletý 

žádat od sebe velkou změnu.  

MS: Zde je problém, že lidé stranictví i působení ve veřejném prostoru vnímají jako neuvědomění si 

toho, že jsme součástí lidu, který by sobě měl vládnout. Neměla by vystupovat polarita „My“ a „Oni“, 

ale pouze „My“. To však máme jako návyk z minulosti, proč bych se vlastně staral? Nevnímáte to také 

tak?  

VM: Na počátku jsem se zmiňoval o pasivitě, pochopitelně jsem nebyl sám. Pasivních lidí jako já byla 

většina. Možná máte pravdu, že pasivita je pohrobkem minulé doby. Netýká se to všech. Ti, komu se 

otevřely nové prostory, se realizují. Někteří řeknou, že je to stejné, jak to bylo, a proto zapadli do 

pasivity. Je asi obtížné nastartovat tyto lidi nějakou další revolucí. Možná je aktivizovat dalším 

přístupem, otevíráním dialogů. Je však otázkou, zdali o to mají patřičný zájem, zdali nás do dialogu 

pustí, jestli se neobrnili. Jistě je zajímavé téma, co dál, ale fakt je, že se některé věci nepovedly při 

přechodu na kapitalismus a demokracii. 

... Efektivita demokracie ...  

MS: Člověk se též může tázat, jestli demokracie, kterou máme, je dostatečně efektivní systém? Proč 

kladu tuto otázku? Sám jste říkal, že patříme do západní civilizace. Někdo řekne: „Vždyť máme 

demokracii, ale pořád se přešlapuje. Věci nejdou kupředu.“ Mnozí z nás mohou volat: „Demokracie je 

nefunkční, chceme změnu.“ Najednou z této poptávky vzejde nějaký nový vůdce a bude demokratické 

zřízení proměňovat na autokracii.  

VM: Vím, kam míříte. Proboha, tam se snad nedostaneme. I přes své chyby je demokracie nejlepší, co 

lidstvo vymyslelo. Když půjde do tuhého, tuto skutečnost si uvědomíme a zformujeme se. Dnes tato 

doba tomu nepřeje.  
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... Politika a kapitalismus ...  

MS: Spontánně jsme přešli k politice. Pokud bychom měli hovořit o politice, můžeme říci, že byla 

spjata s postavením politických stran Národní fronty. Problém, který se nás dotýká, je, že lidé, které 

jsme si zvolili, aby nám sloužili, slouží sobě. Nemyslíte si?    

VM: Rozumím vám. Tyto lidi jsme si zvolili. Proč jsme si je volili? Není to náhodou naše chyba, že jsme 

si je volili? Nyní se dotýkáme základů demokracie. Když jsme je zvolili, musíme je vytrpět, poučit se 

z toho a zvolit je jinak. Ano, čtyři roky je dlouhá doba. Lidé dnes chtějí vše rychle, „nemají“ čas. 

Můžeme to změnit až za 4 roky.  

MS: Jde též o to, že mnozí z nás měli velká očekávání. Stačí se podívat na vyjádření některých 

představitelů. Václav Klaus v druhé polovině trvání své první vlády tvrdil, že transformace je 

ukončena, alespoň tak to bylo prezentováno v médiích. Základní makroekonomické kroky byly 

udělány, stav je stabilizovaný a operace přináší výsledky. V roce 1996 byla v ODS oslava politiky: 

„Dokázali jsme, že to dokážeme.“ Překročili jsme Rubikon. Taková vyjádření byla chybná a iluzorní. 

Kde vy vidíte základní nedostatky vládnutí? Lidem se politika, která je dělána, nelíbí. Můžeme říci: 

„Ano, vždy budou lidé, kteří budou proti jakékoliv politice: Brblal, brblá a bude brblat.“ Kde vidíte 

zdroje nálady proti politikům?  

VM: Samozřejmě, že plno lidí mělo větší očekávání, než bylo možné ve skutečnosti. Faktem je, že 

v letech 1991 - 1993 byl největší přesun majetku od bitvy na Bílé hoře. Znamená to, že se vše 

zprivatizovalo, přešlo to do soukromých rukou, jelikož soukromé vlastnictví patří k atributům 

kapitalismu. Tím, že to bude v soukromých rukou, bude to efektivnější, výkonnější, výhodnější pro 

celou společnost, a nejedná se pouze lidí, kteří kapitál vlastní. Představitelé transformaci mysleli 

právě v tomto duchu. Víte, domnívám se, že drtivá většina lidí postupovala podle pravidel. Řádně to 

zprivatizovala, zaplatila, provozovala, a proto řádně jednotlivé podniky fungovaly. Samozřejmě, že 

jsou desítky případů, které se jednoduše nepovedly, kde došlo k selhání lidského faktoru. Jednoduše 

se to nepovedlo. Jsou z toho průšvihy, které se neustále opakují. Podívejte se, každý si do své smrti 

bude pamatovat, že kuponová privatizace se rovná Viktor Kožený. Již si nikdo nebude pamatovat, že 

nějaký Franta Vonásek také koupil fabriku, která do dnešních dnů funguje a je perfektní společností. 

O tomto úspěchu se raději mluvit nebude. Tímto způsobem se to nabalovalo a nabalovalo. Jednalo se 

o lidské chyby jak politiků, tak ostatních. Jsem přesvědčen, že tam došlo k nějaké korupci. Tímto 

procesem prošly nejen všechny postkomunistické země, ale i Německo, Itálie. Jsem přesvědčen, že to 

není to hlavní.  

... Obnova kapitalismu ...  

MS: Kdybychom udělali jistý střih do politiky. Jejím předmětem bylo ustavení kapitalismu. Jistě jste 

jeho obnovení přivítal. Je čímsi, co je běžné.  

VM: Je standardem. Jednoduše k tomu patří. Vnímal jsem to, že to tak bude.  

MS: Jsou země, které mají modifikovaný kapitalistický řád, to je například Čína. Na druhou stranu 

můžeme říci, že nejsme v Číně.  

VM: Jedná se o úplně jinou společnost.  
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MS: Tam demokracie a kapitalismus nejsou propojeny. Jsme možná, zaplať Bůh, součástí západní 

civilizace. Sám jste říkal, že někteří lidé si s kapitalismem spojují negativní konotace.  

VM: Pořád to u nás z komunismu trochu přetrvává. Kapitalisté byli vykořisťovatelé, nepřátelé. Proto 

si myslím, že je rozumnější říkat podnikatelé, podnikatelské prostředí, kde všichni mají stejné 

možnosti, mohou soutěžit atd.  

MS: Sluší se říci, že Václav Havel nebyl nakloněn kapitalismu nebo obnovení tržního hospodářství. 

Nakonec jej prosadil Václav Klaus a jeho lidé. Ti viděli, že se jedná o jedinou cestu. Když byste měl říci, 

co podle vás bylo zásadní v rámci obnovy? Říkal jste privatizaci zvláštnostmi. Privatizace se rovná 

kuponová privatizace, ta se rovná Viktor Kožený. Nakonec to vše vyústí v krádež.  

VM: Myslím si, že to byla jediná rozumná cesta. Jiné státy šly trochu jinou cestou. Kuponová 

privatizace neproběhla v Maďarsku, tam se to prodávalo zahraničním společnostem. Jen se 

podívejme, do jaké krize se dostali?  

MS: Reformní kroky v této zemi byli donuceni Maďaři dělat později.  

VM: Pouze bych rád řekl, že příklady postupných přístupů také narazily na obtíže. Vždy muselo dojít 

k nějakým problémům. Kuponovou privatizaci ale také nechválím, že by byla všelékem. Takto to bylo 

nastaveno.    

MS: Měli bychom říci, že transformace se neskládala z kuponové privatizace. Byly zde prodeje do 

zahraničních rukou, jako je Škoda Mladá Boleslav a jiné.  

VM: Dnes se na jisté skutečnosti díváme úplně jinak. V té době byl velký strach, aby se podniky 

neprodaly do zahraničních rukou. To byl velký strašák, aby nás Němci nevykoupili.  

MS: Z ekonomického pohledu to bylo racionální, ale politicky neprůchodné.  

VM: Také říkáme, jak se vytunelovaly banky. Pamatuji dobu, kdy bankéř, který byl v Komerční bance 

nebo jiných ústavech, byl takzvaný „třídní nepřítel“. Okamžitě se na něj poukazovalo v médiích, že 

nechce podporovat soukromé podnikání, že dochází k brzdění obnovy kapitalismu. To byl jeden 

z důvodů, proč se „všem“ daly úvěry a všem se půjčovalo, což z dnešního pohledu je velká hloupost.  

MS: Jednalo se o unikátní čas. Během času se dělaly logické chyby, a proto se dávaly peníze na 

projekty, které neměly ekonomickou racionalitu, ... 

VM: ... a proto se peníze nenávratně ztratily.  

MS: Jednalo se o období takzvaného bankovního socialismu. Bylo to půjčování společnostem, které 

vlastnily investiční společnosti státních bank, a tím se vytvořil bludný kruh. Lze o tom hovořit jako o 

„nutné“ dani za transformaci?  

VM: Takto to někteří ekonomové nazvali a jsem stejného názoru.  

... Ignorance skutečností ...  

MS: Když se budoval kapitalismus, nemyslíte si, že někteří autoři reforem zavírali oči. Pardonovaly se 

výroky, které do jisté míry vzbudily nedůvěru.  
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VM: Svého času si pamatuji na doktora Dušana Třísku, který byl duchovní otec kuponové privatizace. 

Vznosně se tomu říkalo „deetatizace“. Na toto téma byly uspořádány semináře v roce 1991. 

Teoreticky to bylo pěkně sepsané, mohlo by to i fungovat, ale bohužel se zapomnělo na lidský faktor, 

zvláště český. Jsem přesvědčen, že z ekonomického hlediska to bylo lépe připravené než po právní 

stránce. Znamená to, že chyběly zákony. Ty však běžely za tím. Bohužel se vždy nesrovnalosti zjistily, 

až když došlo k nějakému maléru. Stačí se podívat na novely různých zákonů.  

MS: Jako podnikatel víte, že český právní řád je nedokonalý. Jeho nedokonalost je způsobena tím, že 

když je schválen zákon, připravuje se jeho novela, o stabilitě práva se nedá hovořit. Můžete 

namítnout, že se jedná o daň za unikátní proces?  

VM: Vždy jsem se přikláněl k názoru, že, že jsme jisté normy měly okopírovat, a ne hledat českou 

cestu. Z toho pohledu to připomínalo rok 1968. Následně se průšvihy začaly nabalovat. Svět byl 

z hlediska procesu složitější a složitější. Znovu se vrátím a rád bych zdůraznil, že drtivá většina lidí 

hrála fair hru a ničeho podstatného se nedopustila. Bohužel byli tací, kteří proměně vtiskli negativní 

znamení.  

MS: Ano, když do bílé barvy dáte pár kapek černé, začne vám šednout. Lidé svět vidí černobíle a dobré 

věci, které se povedly, mohou zapadnout. Sám ale zdůrazňujete, že důležité bylo při obnovování 

kapitalismu, respektive tržní ekonomiky institucionální prostředí, rychle se měnící zákony, ale i omyly 

v rámci chybného privatizačního rozhodnutí. Jen si vzpomeňme na společnosti jako Poldi Kladno, ČKD, 

Škoda Plzeň.  

VM: Ano, jednalo se o takzvaném „rodinném stříbru“. Hledaly se na to specifické paragrafy, kličky, jak 

to ochránit, jak to vylepšit. Sám jsem se kolem toho nepohyboval, byl jsem podnikatel.  

MS: Nebyl jste velkokapitalista.  

VM: Mám spíše zkušenosti z regionálního prostředí. Jsem přesvědčen, že většina lidí byla slušných. 

Snažili se nějakým způsobem prosadit.  

... Riziko kapitálu ...  

MS: Ještě bych se zeptal, zdali si myslíte, že kapitál neohrožuje demokracii. Mám mnoho prostředků a 

mohu si „koupit politika“. Druhá skutečnost týkající se jej je, že kapitál je globální, kdežto 

demokratická politika většinou lokální.         

VM: Každý politik potřebuje peníze na volby. Tímto zjištěním jsem vám odpověděl. Jednoduše 

propojenost tam je. Ve společnosti musíme nalézt mantinely, brzdy, nebo to ve společnosti „ošetřit“ 

tak, aby to bylo zneužitelné co nejméně.  

MS: Toho se zneužívá, ... 

VM: ... ale neumím to přesně definovat.  

MS: Jde o to, aby politici nebyli loutkou vlastníků kapitálu, který je například sponzoruje atd.  

VM: Přesně nevím, jak tomu zabránit. Jsem přesvědčen, že právě u velkých politických stran by to 

neměl být problém. Čím je politická strana větší, tím bude manipulace složitější a horší. Z mého 

pohledu jsou horší menší strany, které najednou vzniknou. Je pravděpodobnější, aby tam 
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provázanost lidí s byznysem byla větší. I v tomto případě bych zkušenost raději hledal v západním 

světě. Pořád se od nich máme co učit, nevymýšlet u nás další cestu. V Itálii také mají zkušenosti 

s Berlusconim. Možná, kdybychom se více zajímali, jak to tam je.  

MS: Sluší se říci, že si Češi v roce 2013 zvolili do jisté míry Berlusconiho. Jedná se o člověka, který 

ovládá jak české zemědělství, potravinářství, chemický průmysl, tak média. Jsou lidé, kteří řeknou, 

pokud si neprojdete faktickou zkušenost, nikam se nedostanete.  

VM: V roce 2008 jsem vstoupil do politiky z podnikání. Také jsem změnil názor. Také jsem měl heslo, 

jaké má pan Babiš: „Politiku budu řídit jako svou firmu.“ Ono se to jako firma nedá řídit. Z vlastní 

zkušenosti vám to mohu říci.  

... Zpět k politice ...  

VM: Vaše slova bych využit jako můstek k politice.  

MS: Jak se podle vás proměnila během dvacet let? Bylo zde nadšení, participace .... Některé politické 

strany se ke konci čtvrtstoletí přeměnily na podnikatelské subjekty.  

VM: Mám jistou představu o politice, která se shoduje s první republikou. Starostou byl nejbohatší 

člověk v obci. Byl jím největší sedlák.  

MS: Agrárníci měli Antonína Švehlu.  

VM: Tímto způsobem to u nás vznikalo. I z toho je nutné si vzít to dobré. Politika je v mých očích 

službou. Jestli to má někdo jako zaměstnání, někdo to má jako cestu ke zviditelnění, lidé to často 

odhalí. Pochopitelně na to nepřijdou během volební kampani. Lidé by si neměli nechat líbit „křivé 

jednání“.  

... Občanští demokraté ...  

MS: Jste součástí Občanské demokratické strany. Jedná se o stranu, kterou založil Václav Klaus, neboť 

se mu do ní podařilo transformovat Občanské fórum. Jednalo se o stranu, která reprezentovala 

pravicovou politiku, nebo alespoň měla takovou rétoriku, že tak koná. Jak s časovým odstupem 

vnímáte její vzestup a pád? Jeden byl v roce 1997. Jsme v Poděbradech a víme, že se v lázeňském 

městě formovaly takzvané poděbradské artikuly, které měly podtrhnout logiku pravicového smýšlení. 

Jedná se o stranu, která dominovala na pravici. Jednou se dokázala vzchopit, ale v nedávných volbách 

roku 2013 utrpěla porážku. A proč? Kvůli tomu, o čem jsme hovořili. Její představitelé byli propojeni 

s byznysem. Sám jste hovořil o nutnosti mezí. 

VM: Do politiky jsem vstoupil v roce 2008, že bych rád pomohl, jelikož ... 

MS: ... vám konvenuje spojení politika jako služba.  

VM: Viděl jsem, kam to spěje. Firmu jsem předal dětem. Snažil jsem se pomoci, ale také bych si rád 

užil života, poněvadž jsem člověk. ODS, ale politiku obecně jsem začal více vnímat, než jsem ji vnímal 

do současnosti. Když jsem si přečetl volební programy, vždy jsem volil ODS. Právě poděbradské 

artikuly deklarují pravicovost, ale i nutnost sociální soudržnosti.  Z mého pohledu to bylo vyvážené, 

ale najednou se o tom nikde nemluví. Program se však nenaplňuje, nemáme třeba levný stát. Jen se 

podívejte, co se s tím děje? Podívejte se, kolik zbytečných peněz se utratilo?  
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MS: Stát nám stále bytní, bytní ...  

VM: Mnoho věcí se udělalo špatně. Příkladem jsou S – karty. S tím přece jako občan nemohu 

souhlasit, i jako podnikatel, který otáčel peníze a hlavně jsem se díval, kde bych ušetřil. Díky tomu 

jsem měl zisk, a ne, že bych lidem zadržoval peníze. To se ale musí změnit a věřím, že se to změnit 

může. Musíme však vydržet. Jako ODS jsme volby prohráli, musíme se k tomu pokorně postavit. 

Nemá cenu pokřikovat a poukazovat na někoho. Musíme se v klidu připravit a začít dělat politiku. 

Měli bychom politickou ideologii – zásady vnést do života a do činností.  

MS: Čím to, že se politika začala dělat bez zásad? Něco je lidem naslibováno a pak se k tomu političtí 

představitelé nehlásí.  

VM: Jsou to populistické hlášky, kterým nerozumím, a není to můj styl. Takto bych to nedělal. Jsem 

pouhá matička či šroubek ve stroji. Politika bez zásad je špatná politika. Musíme mít zásady a za nimi 

si musíme stát. Je složité předstoupit před kolegu, podnikatele a říci mu: „Nezvýšíme vám daně.“ 

V minulém období jsme šli právě proti zásadám. Vůbec nevím, co mám říkat jednotlivým lidem. 

V jistém ohledu jsem vyprázdněný. Do nekonečna nemohu lidem opakovat, co se zde říkalo, a pak se 

nic nedělalo.  

MS: Říkali jsme, že demokracie je takové uspořádání, kde se zjevují věci ve své pravdě. Když klesá 

důvěra, ztrácíme ten nejcennější kapitál.  

VM: O ten jsme přišli - a to je problém.  

MS: Vy se nepohybujete ve vrcholné politice. Byl jste krajský zastupitel a městský zastupitel. Možná 

reforma bude přicházet zespodu.  

VM: Zatím to vždy tak bylo. Věřím, že to opět tak bude. Opět musíme získat nové lidi. To nelze dělat 

do nekonečna, stalo se to dvakrát, třikrát. Zde se musí nalézt pojistka, jistota, že k tomu 

nesklouzneme, že v čele nebudeme mít dalšího Topolánka.  

MS: Sám vidíte, jak se ke své mateřské straně obrátil zády. Sám je nespokojen s tím, že strana, již 

zakládal, je zčásti v rukou lidí, kteří v politice nevidí službu a jsou pouze převodovými pákami majitelů 

kapitálu.  

VM: Jsem vůči Václavu Klausovi kritický. Václav Klaus nese odpovědnost, jak situace dopadla. Též 

jsem si ve firmě musel vychovat nějakého nástupce. V rodině se též přebírá. Jsem přesvědčen, že i 

v politické straně by to také mělo fungovat. Jsem přesvědčen, že jeho sebestřednost sehrála své, 

uškodila.  

MS: Když se člověk podívá na „korunní prince“, jako byl pan Ivan Pilip, Ivan Langer. Mirek Topolánek 

se tam objevil náhodně. 

VM: Pouze šel kolem.  

MS: Konečně Petr Nečas, který s panem Topolánkem o předsednictví v roce 2002 soupeřil.  
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... Participace v politice ...  

MS: Když se zamyslíte, můžete říci, že nejsou lidé, kteří by byli ochotni participovat. V počátku změn se 

říkalo: „Strany jsou pro straníky, Občanské fórum pro všechny.“ Ano, psala se devadesátá léta. Když 

vkročíme do současnosti, nefunkčnost politických stran suplují aktivity občanských iniciativ.  

VM: Ukážu to na místním či okresním sdružení. Zkrátka, nejsou lidé, kteří by chtěli pracovat. Kdo by 

to mohl dělat, byl by přínosem, má svou firmu a je podnikatel. Toho si hledí a nemá na nic čas. 

Zkrátka, úspěšný člověk nemá čas.  

MS: Možná je práce pro něj smysluplnější.  

VM: Zkrátka, s lidmi je problém.  

MS: Kde je ale zakopán pes? Je to kvůli tomu, že si lidé neuvědomili povinnost účasti na věcech 

obecných? Málo se účastníme voleb, nejsme součástí politických stran. Za první republiky být 

v politické straně bylo cosi normálního.  

VM: To je přesně ono. Společenská angažovanost lidí u nás není. Lidé jsou zakuklení, naštvaní, na 

všechno nadávají. Taková je většina populace. Takto se lidé chovají. Je problém jednotlivé lidi 

angažovat a z toho vybrat nějakého vůdce.  

MS: Lidé, kteří přišli do politiky v devadesátých letech, měli nejen rozhled, ale i zásady. Právě člověk, 

jenž není v politice aktivní, si řekne: „Co já, který mám zásady, se budu v politice špinit?“  

VM: Ano, ale neustále si myslím, že například v ODS se může každý angažovat, může si své názory 

prosazovat. Když pro své názory získá většinu, souboj „vyhraje“. Není tomu tak jako u komunistů, u 

nichž to někdo řídil z politbyra, a ostatní tam dělali loutky. Je možné, aby se lidé mohli angažovat. 

Lépe se mu angažuje v politické straně, nebo jeho hlas má větší váhu, než když bude v nějakém 

sdružení. To je však můj názor.  

MS: Vezměme si aktivitu „Rekonstrukce státu“. Dokument, který v ní byl vytvořen, odsouhlasila 

ústavní většina Poslanecké sněmovny. Politici jsou naváděni takovými iniciativami, aby konečně 

konali. Když hodnotíte své působení, neříkáte si pro sebe: „Vstoupil jsem do politiky, ale někdy cítím, 

že se pode mnou propadá zem. Člověk doslova uvízl v bažině?“  

VM: Takový pocit máte v jiných situacích. V tomto ohledu jsem neustálým optimistou. Pořád si 

myslím, že se situace nějakým způsobem vyjasní a těžké období se překlene. Jestli u nás nebudeme 

mít pravici, bude to škoda.  

MS: Je vhodné připomenout, že česká společnost je levicově orientovaná. 

VM: Dobrá, ať vyhrávají. V Americe se mají, protože tam mají dvě politické strany. Jednou vládne ta, 

a podruhé ta. Američané jsou pragmatičtí lidé. Ti si ze života dovedou vybrat to, co je správné.  

MS: Sluší se říci, že vámi zmíněná americká společnost má také silné elity. Obama je někdo jiný než 

Václav Klaus, vzdělanostně, ideově.  

VM: Rozumím vám. V Americe nastolení demokracie trvalo léta. Žádnou válku neprožili.  



 
 

91 
 

MS: Zapomínáte na válku Severu proti Jihu. Ustavení Spojených států je dáno rokem 1776. Z toho 

pohledu tam je dlouhá zkušenost s otevřenou společností. 

VM: Dával jsem příklad a pouze chci říci, že politické strany zde musí být. Kdyby se to mělo postavit 

na sdružení, politika se může „vytratit“. Jsem přesvědčen, že lidé na to přijdou. Nyní bych nechal 

nově zvolené vládě volný průběh.  

... Rozdělení politiky ...  

MS: Rád bych se zeptal, jestli vidíte rozdíl mezi národní politikou, krajskou a obecní? Jsou lidé, kteří 

řeknou, že obecní je o chodnících a městském osvětlení.  

VM: Ano, v tomto ohledu to není o politice, ...  

MS: ... ale o správě ...  

VM: ... obecního majetku. Myslím si však, že nějaká nit, která spojuje lidi, vždy musí být. Když tam 

není nit, ...  

MS: ... což jsou zásady… 

VM: Ty tam musí být. Jestliže je konstelace na zastupitelstvu tak, a podruhé onak, nemá to koncepci.  

... Vize pro společnost ...  

MS: Není náhodou problémem sdílená jak národní, tak i obecní vize, kde chceme za 10, 20, 30 let být?        

VM: Myslím si, že v cíli, kam chceme dojít, si rozumíme. Můžeme to i změřit a nastavit. Lišíme se však 

cestou, jakou k tomu dojdeme. V tom můžeme vidět problém. Každá politická strana nebo subjekt 

má odlišnou cestu.  

MS: Máte to jako cestu na horu. Také k ní můžete přistupovat z různých stran.  

VM: To je však předmětem soutěže.  

MS: Ano, soutěž je milá, ale když se hodně soutěží, člověku to může připadat jako „přešlapování“. 

Když to vezmeme na národní úrovni, stačí se podívat, kam jsme došli s reformami penzí. Hodně se 

hovořilo, a nakonec se někteří představitelé opozičních stran neshodli. Tak, jak to bylo provedeno, je 

to nemožné.  

VM: To vnímám jako obrovský průšvih. Měla by proběhnout diskuse napříč politickým spektrem, aby 

v tom byla shoda. Byla to chyba i vlády Petra Nečase, že měl ustoupit. Měl říci: „Pojďte, chlapi, jak to 

uděláme?“ Toto však není politika. To je pouze cíl, jak by měly věci vypadat.  

MS: Snad je dobré mít společně sdílenou vizi. Pokud by tomu tak bylo a političtí představitelé by se na 

tom dokázali domluvit, nemusela by vznikat občanská iniciativa Rekonstrukce státu.  

VM: Ano, s tím souhlasím.  
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... Hodnoty ...  

MS: Dobrá, ještě bych se podíval na význam hodnot podporujících fungování společenského a 

hospodářského řádu. Zmiňoval jste svobodu. Je to podle vás největší hodnota? Politici pravice ji 

zdůrazňují, přestavitelé levice naopak sociální spravedlnost, rovnost.  

VM: Samozřejmě se přikláním k pravici. Sám si myslím, že se každý má postarat sám o sebe. Tak jsem 

se k tomu stavěl od mládí, nikdo mi nic nedal. Vše jsem si musel vybudovat a vypracovat se. Jsem 

přesvědčen, že člověk by měl jít touto cestou. Je pravdou, že když je potřeba, pomohu slabým.  

MS: Zkrátka, aspekt solidarity. Někdo říká, že přílišná solidarita vede k tomu, že člověk zakrňuje.  

VM: Množství solidarity není tak převažující, že by to na lidi mělo nějaký velký dopad. Skutečně 

pomohu potřebným. Vychoval jsem děti. Myslím si, že vím, co by lidi motivovalo. To znamená, jak 

jsem motivoval děti, motivoval bych i lidi.  

MS: Co peníze, bohatství jako hodnota? Někdo si řekne, že právě s kapitalismem doženeme vyspělé 

země, neboť budeme snáze akumulovat bohatství. Nejedná se náhodou o ošidnou hodnotu? Když se 

člověk soustředí na akumulace bohatství, stranou jdou lidské vztahy.  

VM: Jsem přesvědčen, že se to v životě musí nějakým způsobem vyvážit. Priority si musí v sobě 

přebrat, musí si je sám vytvořit, uchopit je, a pokud možno se podle toho chovat. Pochopitelně, že 

peníze jsou dobré, potřebné, ...  

MS: ... ale někdy nedělají dobře vztahům.  

VM: Ano, ale když nejsou, také nedělají dobře vztahům. Toto je oboustranné. Základ každého 

podnikání je, že orientace jde na zisk, ...  

MS: ... ale také na dobrý pocit.  

VM: Pochopitelně, když máte zisk, máte i dobrý pocit. Jsem však přesvědčen, že se dnes poměřujeme 

spíše penězi než pocity. Je tomu tak, jsme konzumní společností. Z toho nevyjdeme.       

MS: Měli bychom mít snahu něčeho dosáhnout. Důraz na spotřebu je pošetilý. Když se podíváte do 

Švýcarska, jedná se o stát, jehož lidé pečují o bohatství a jejichž orientace není směřována na 

okamžitou spotřebu.  

VM: Zkrátka, o majetek je nutné se starat.  

MS: Člověk nemá patřičně urovnané hodnoty, je schopen peníze, které snadno získal, promarnit. Mně 

se líbí švýcarská hodinářská společnosti Patek Phillipe, kde na jedné z jejich reklam stojí: „Vytvoř si 

vlastní generaci“. Akcentují nutnost společenských pout. Díky tomu, že mám nějaké pouto k druhým 

lidem, jinak nakládám s penězi, hmotnými statky.  

VM: Zmínil jste Švýcarsko. Musím se přiznat, že jej nemusím, jelikož se jedná o trochu zvláštní stát. 

Vznikl jinak, ...  

MS: ... jedná se o konfederaci.  
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VM: Silné postavení mají kantony, jinak to funguje než v Evropě. Rozhodně bych se na Švýcarsko 

nezaměřoval. Nějakým způsobem musíme vybalancovat ekonomické hodnoty a hodnoty ducha. 

Jedná se o otázku společnosti, otázku výchovy v rodině. Opět se musíme vrátit k tomu, že patřičné 

hodnoty musí být zvnitřnělé. Když jen napíšu předpis, vyhlášku, záměr se neuskuteční.  

MS: Hovoří se o vžité skutečnosti.  

VM: Přesně tak! 

MS: Obnova hodnot musí být otázkou generací. Napsat zákon se dá lehce, ale vměstnat jej do našeho 

chování je obtížné. K tomu však musí být patřiční lidé, kteří stát vedou, elity upozorňující na jednání 

lidé ve společnosti.  

VM: Vidím v tom starostu na vesnici. Ti nám zde chybí. 

MS: Když vyjdu z poděbradské zkušenosti: Jsou zde lidé, kteří bojují o podobu Poděbrad, vystupují 

kultivovaně a nějaké výstupy můžeme vidět. Každé město má starostu, který je podobou premiéra. 

Zastupitelstvo je „parlamentem“, rada je „vládou“ města.  

... Podnikání v teplárenství ...  

MS: Navrhuji, abychom otočili list. Ještě bych se zeptal na vaše podnikání. Firmu jste rozjel v roce 

1992. Co bylo zásadním impulsem pro zahájení podnikání? V roce 2008 vstupujete do politiky. Aktivní 

budování společnosti vychází na 16 let ...  

VM: Začal bych od počátku. Myslím si, že jsem byl ve správnou dobu na správném místě. Jak jsem 

říkal, bylo mi 35 let. Otevřely se zde nějaké možnosti. Činnosti, které jsem dělal v byznysu, dělal jsem 

i za komunistů. Týkalo se to stavebních prací, například jsme dělali elektroinstalace, všelijaké topení. 

Díky tomu jsem měl zkušenosti, a nebyl jsem nikým vázán. Po roce 1989 jsem si založil firmu, nabral 

jsem k sobě nějaké lidi a podnikání jsem zahájil. Měl jsem štěstí, že se mi to povedlo. Možná pro vás 

je doba nepochopitelná. Tenkrát jste nepotřeboval peníze, neboť je neměl nikdo. Samozřejmě zde 

byli lidé, kteří peníze měli. Byli to veksláci, partajníci, ...  

MS: ... lidé z nomenklatury, ...  

VM: ... ředitelé a náměstci podniků. Byli pomalí, na tempo změn nestačili.  

MS: Myslíte si, že v tom jste měl velký náskok?  

VM: Byli jsme mladí, nebáli jsme se riskovat.  

MS: Takový pan Frolík byl též podnikavým člověkem, jeho společnost se propracovala na pozici 

světového lídra ve výrobě nemocničních lůžek a dělá dobré jméno naší společnosti.     

VM: Musím říci, že mnohé si již nepamatuji, a proto si některé věci musím vybavit.  Jedno je zřejmé, 

že jsem začal a celkem se mi dařilo. Stavěl jsem to na lidské důvěře. Nikdy jsem někomu nic nedlužil. 

Nebral jsem si žádné úvěry, které bych nesplatil. Snažil sem se procházet životem. Nějak se to 

nabalovalo, až z toho vzniklo to, co z toho vzniklo. Také si pamatuji, kdy jsem poprvé vydělal milion 

korun, neboť teprve pak jsem si koupil auto. Zase byli vrstevníci, kteří milion neměli, ale své auto měli 

na leasing. Řekl bych, že toto jsou konzervativní hodnoty. Ty jsem se snažil dodržovat.  
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MS: Lze říci, že Češi v devadesátých letech byli ochotni riskovat, vyzkoušet podnikání. Hodně k tomu 

pomohla malá privatizace. Lidé si koupili obchody ve městech, vesnicích a opravili je.  

VM: Tam byla možná chyba, že jsme lidem neřekli, že se jedná pouze o dočasnou chvíli, jelikož 

přijdou supermarkety, které je zlikvidují.  

MS: Lidé měli pocit, že rozhodují o vlastním majetku.  

VM: Lidé se chtěli učit - a to bylo velmi důležité. V roce 1989 se v lidech uvolnilo velké množství 

energie, byli ochotni dělat zdarma, po nocích, ale hlavně zdarma.  

MS: Čím to, že poté došlo ke změně? Nebyla náhodou zapříčiněna pocitem nespravedlnosti, který 

v člověku vznikl během transformace?  

VM: Měl jsem své starosti, své problémy, a proto jsem některé věci vnímal méně. Přes den jsem něco 

zařizoval a po nocích jsem dělal papíry, byla to standardní věc. Rodina mě moc neviděla.  

MS: Vaše podnikání bylo v jistém ohledu na úkor rodiny?  

VM: Samozřejmě. Nejmladšího syna jsem téměř neviděl. Jsem si toho vědom. Manželka, když je 

krize, mi to hned připomene: „Vždyť ses o děti téměř nestaral.“ Svým způsobem má pravdu. Jsem 

však přesvědčen, že jsem je zabezpečil jinak. Zkrátka, některé věci jsem vnímal jinak, než je vnímali ti, 

kteří měli čas a mohli odpoledne sedět v hospodě.  

MS: Jak nahlížíte na stát a podnikání? Zřejmě stát jako „noční hlídač“ a nízké daně vám budou 

konvenovat?  

VM: Když to myslíte tak, že by stát neměl podnikat, souhlasím s vámi. Stát dle mého pohledu by měl 

vytvářet rovné a transparentní podmínky, což se ne vždy plně děje. Neměl by škodit. Teoreticky se to 

hezky říká, ale prakticky je to složitější. Stát též musí vybrat peníze na služby, které od něho 

požadujeme.  

MS: To je zdravotnictví, sociální služby, školství, pečovatelství, otázka ...   

VM: ... rodiny. Dříve bylo běžné, že se rodina postarala o starší členy.  

MS: I dnes to funguje, ale týká se to Japonska. Bohužel jsme si na to navykli. Máme zde 

bismarckovský systém. Nežijeme však v jeho době, protože strom života v naší společnosti se od té 

Bismarckovy liší.  

VM: Ani to nešlo. Do kapitalismu jsme asi museli vstoupit citlivým způsobem.  

MS: Ano, ale citlivý způsob je ten, že stát stále v této oblasti „krvácí“. 

VM: Jak je vidět, ještě bude.  

... Poznatky z podnikání ...  

MS: Jaké poznatky byste řekl začínajícím podnikatelům?  
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VM: Já jsem to již zdůrazňoval: Měl jsem obrovskou výhod, že jsem nepotřeboval kapitál. Dnes je to 

problém, aby našli skulinu na trhu a do ní se začlenili. Je lepší na něčem stavět, je těžké začít od 

počátku.  

MS: Může podle vás stát pomoci novým podnikatelům?  

VM: Nemůže však pomoct všem. Jedná se o ukázkové prototypy, které jsou až na škodu. Na některé 

se dostat nemůže, na ně se nedostane. Jsou ale i ti, kteří toho chtějí zneužít. Jinými slovy, stát to chce 

dát pouze tomu, komu chce. Přesuny dotací jsou chybné, a když by měly být, tak co nejméně. Kdyby 

někdo chtěl začít v podnikání, jistě bych mu rád pomohl.  

... Omyly ... 

MS: Kdybyste se měl ohlédnout, jaký omyl byste zmínil během více jak 20 letech? Co se podle vás 

nemělo stát, a stalo se?  

VM: To je široké. Nemusela být válka v Jugoslávii.  

MS: Myslel jsem v rámci České republiky a její správy. 

VM: Některé věci se mohly dělat jinak, ale tuto diskusi nevidím jako produktivní. Osobně nevím, co 

by se mělo dělat jinak. Jsem praktik, který chce řešit otázky, jež se dají ovlivnit.  

MS: Jste orientován na přítomnost a budoucnost. Jakou pozici naší republiky vidíte v integrované 

Evropě a globalizovaném světě? Mnozí lidé vyčítají, že jsme pomyslnou „montovnou“ a jsme závislí na 

automobilovém průmyslu.  

VM: Zaplatili jsme nějakým způsobem transformační daň. Také jsme zaplatili daň za to, že jsme 

v Evropské unii nováčky. Západ se nebál sem protlačit zboží druhé kategorie. S pomocí zahraničního 

kapitálu zde vznikly montovny. Jsem přesvědčen, že dnes je možnost je přesunout dál a také se to 

dělá. Nepřál bych si, aby Česká republika byla montovnou v Evropě. Jsem přesvědčen, že osud 

montovny nás postupně mine, že se továrny přesunou dál. Problémem, který je zásadní, je podpora 

školství. Tam bych dal všechny peníze. Ford říkal, že dá poslední dolar do reklamy, dal bych poslední 

peníze do školství.  

MS: Kéž by tomu tak ve skutečnosti bylo!  


