
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENOMÉN Transformace 

 

Čtyřicáté druhé číslo sešitu 2 / 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

Rob Cameron .................….................... 3 ..................................... korespondent BBC 

Max Kašparů .......................….............. 19 .................................... psychiatr, teolog  

Tomáš Ježek  ........................................ 40 .................................... ekonom, bývalý politik  

Michal Semín …….................................. 59 .................................... ředitel Institutu sv. Josefa    

Petra Procházková PDY …….................. 70 ..................................... novinářka    

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Autoři fotografií: archiv R. Camerona, archiv M. Kašparů, archiv T. Ježek, archiv M. Semín, archiv P. Procházková 

Martin Soldát – tvůrce dialogů, spoluzakladatel společnosti IPPKID, působí na volné noze.  

Helena Kašová – jazyková redaktorka, ředitelka Československého dokumentačního střediska.  

Libuše Piherová – jazyková redaktorka, bývalá pracovnice Národní knihovny  

Ivana Pešková – jazyková redaktorka pro dialogy v lázeňském městě Poděbrady 

   Roman Joch – ředitel Občanského institutu, spoluzakladatel IPPKID, pedagog  

ISBN  

Realizátoři záměru Fenomén transformace  

 

 



 
 

3 
 

Dialog o transformaci s Robem Cameronem1,2: 

MS: Čím pro vás byl rok 1989? Jak jste se na něj díval z anglických ostrovů? Co to pro vás znamenalo 

jako pro Angličana? Bortil se jeden blok …  

RC: Jistě žádáte upřímnost. V listopadu roku 1989 mně bylo dvacet let. Byl jsem na vysoké škole 

v Coventry.  

MS: Jaký obor jste studoval?  

RC: Studoval jsem - a nyní přijde větší ostuda - politiku a dějiny. Musím si přiznat, že to, co se zde 

dělo, přišlo jako naprostý šok.  

MS: Blesk z čistého nebe?  

RC: Ano, také se musím přiznat, že jsem sice viděl záběry v roce 1989, ale ani jsem nevěděl, co se 

vlastně děje.  

MS: Pro vás střední Evropa viděná z Anglie byla vzdáleným Východem, tedy něčím velmi odlehlým?  

RC: Pochopitelně. Byl jsem za železnou oponou v roce 1983 či 1984. Bylo to v Rusku. Byla to Moskva a 

Leningrad.  

MS: V jistém ohledu jste zažil režim, kde vládli starci, kteří postupně umírali. Brežněv, Andropov, 

Černěnko …  

RC: Přesně tak, ti byli známi. V Praze jsem žádného politika neznal.  

MS: Byl zde Gustav Husák.  

RC: V Praze byli na návštěvě moji rodiče v roce 1973.  

MS: Vy jste měl vazby na Československo?  

RC: Ne.  

MS: Československo byla pro vás nepopsanou zemí?  

RC: Určitě. Zde byli moji rodiče na dovolené.  

MS: Odhodlali se vyjet do země, kde probíhala normalizace?  

RC: Přesně. Bylo to překvapivé. Já jsem znal jejich historky, byl jsem tehdy malý hoch … Do Čech jsem 

přijel až po revoluci.  

MS: Bylo to období, kdy Československo, později Česká republika začala zažívat transformační roky. 

Rád bych se zeptal, zdali se o východním bloku hovořilo jako společenství zemí, kde je komunistický 

                                                           
1
 Rob Cameron *1972, česko – anglický publicista, působí v mezinárodním vysílání Českého rozhlasu – Radio 

Praha http://www.radio.cz/en , je korespondentem BBC pro Českou republiku a střední Evropu. 
2
 První část dialogu byla natočena ve čtvrtek 14. března 2013 v dopoledních hodinách v prostorách Českého 

rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2, Vinohrady; druhá část dialogu byla natočena ve čtvrtek 18. března 2013 
v odpoledních hodinách v prostorách Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2, Vinohrady. 

http://www.radio.cz/en
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režim, který tam bude napořád, nebo tam byly známky, že s příchodem pana Gorbačova se režim 

začal postupně reformovat?   

RC: Zažil jsem to a pamatuji si na to dobře. Spíše než z vývoje politiky jsem měl strach z jaderné války. 

V té době jsem byl levicově orientován. Byl jsem členem CND – Campaign for Nuclear Disarmament. 

Účastnil jsem se pochodů proti Reaganovi.  

MS: To znamená, že politika uzbrojení východního bloku byla pro vás politikou škodlivou? 

RC: Byli jsme proti tomuto přístupu, ale o praktické politice v komunistickém bloku jsme příliš 

nevěděli. Nebyli jsme ani proti Americe, jelikož moje matka je Američanka, ale byli jsme přirozeně 

proti Reaganovi, Thatcherové, ale ani proti sovětskému bloku. Jako teenager jsem se účastnil 

pochodů proti přítomnosti jaderných zbraní v Británii. Například nyní víme, že společenství CND bylo 

hodně infiltrováno lidmi z KGB. Naše sdružení bylo vnímáno jako levicové hnutí, ovšem nebylo tak 

černobílé, jak se to vykládá.   

… Komunismus pohledem zvenčí …  

MS: Obraťme list. Jak jste se díval na možnosti komunistické ideologie? Vidíte v komunistické ideologii 

podnětné impulsy pro svět? Sám uvádíte, že jsem byl levicově orientován. Co pro vás jako pro člověka, 

který studoval a vyrůstal na Západě, idea komunismu znamená? Žil jste v Anglii, kde byl autor Karel 

Marx zvolen jednou z nejvýznačnějších osobností tisíciletí. Jak tam tato silně levicová ideologie, jež 

byla realizována v Sovětském svazu, rezonovala? Bylo by chybou ve vztahu ke komunismu 

opomenout, pár faktů, jež jsou spojeny s osmdesátými lety. Nesmíme ale zapomínat, že to byla právě 

Thatcherová, kdo řekl, že s Michailem Gorbačovem, představitelem komunistické země, se dá 

vyjednávat, spolupracovat. Byla tak prostředníkem pana Gorbačova k Ronaldu Reaganovi, jenž 

komunistické Rusko nazval „Říší zla“, kterou je nutné „eliminovat“.  

RC: Důležitou roli sehrál fakt, že jsem to mohl vidět na vlastní oči. Byl jsem v Moskvě, v Leningradu 

krátce před tím, než Gorbačov přebral otěže moci. Mé dojmy byly dojmy teenagera. Bylo to 

strašidelné, jaký tam byl nepořádek, nic nefungovalo.  

MS: Spatřoval jste rozklad společnosti, kde nebyly odpovídající motivace. Když máte trh, tak se člověk 

snaží dělat kroky, aby byl úspěšný.  

RC: Přesně.  

MS: Trh aktivizuje, kdežto plánované hospodářství? Vaši rodiče i vy jste poznal, že systém je 

nefunkční.  

RC: Nevím přesně, jestli jsem tomu tak jako „- náctiletý“ rozuměl. Spíše jsem to bral jako cosi 

bizardního, podivného, strašidelného. Pamatuji si do dnešních dnů, že jsem absolvoval desítky cest 

po Evropě. Pamatuji si, jak s námi jednali na hranicích. To bylo příšerné.  

MS: Ponižující? 

RC: Měl jsem strach. Bylo to impérium zla.  

MS: Soudíte, že jako student jste se s dichotomií říše zla – říše dobra setkával?  
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RC: Nevím, nemohu na to odpovědět. V počátku osmdesátých let minulého století jsem nestudoval 

historii a politiku, jako tomu bylo později.  

MS: Dobrá, lze říci, že pro vás komunismus, ačkoliv jste levicově orientován, není východiskem pro 

řešení společenských problémů?    

RC: Ano, jsem pro kapitalistický režim.  

MS: Komunistická ideologie byla odsouzena k porážce. Kapitalismus vyhrál z toho důvodu, že dokázal 

lépe uspokojit spotřebitele? Člověk dostal prostor k tomu, aby se realizoval.  

RC: V tomto ohledu ano.  

… Demokracie a kapitalismus …  

MS: Dobrá, pokročme dále. Jak uvažujete o demokracii a kapitalismu? Jste ze země, kde se oba dva 

systémy uplatnily a fungují, byť i kapitalismus zažívá krušné chvíle. 

RC: Dovolte mi, abych v upravené verzi citoval Jana Masaryka: 'Demokracie vítězí, ale dá to fušku.' 

MS: Jak jste se díval či se zpětně díváte na postupnou demokratizaci východního bloku, jelikož to byl 

pan Gorbačov, který hlásal glasnosť, perestrojku, tedy pozvolné úpravy režimu? Bohužel zde byli lidé, 

kteří to příliš nepochopili. Jak jste vnímal význam utváření demokracie? 

RC: Rozhodně je to velký progres. Zdaleka to není hotové. To není pouze o institucích, ale i o 

přístupu, respektu pro politického soupeře. To ale vyžaduje staletí, aby to fungovalo.  

MS: My jsme sice neměli tradici, ale měli zkušenost.  

RC: Ano, ale dvacet let. To je málo. Poté to bylo přerušeno.  

MS: Bylo to dvacet let, poté padesátiletá pauza a poté jsme začali budovat demokracii a kapitalismus. 

Jak je to viděno očima zahraničního pozorovatelem? Jaká rizika demokracie a kapitalismu u nás 

spatřujete? Zde je dobré zmínit Francise Fukuyamu, jenž přišel s tím, že „historie skončila“, a to ve 

smyslu, že již neexistuje jiný způsob společenského a hospodářského uspořádání.     

RC: Z dnešního pohledu je to mylné. Soudím, že Fukuyama musí litovat svého slavného citátu. Není 

stále vyhráno. Vezměte si například Venezuelu, …  

MS: … Čínu. Tam máte komunistický kapitalismus.  

RC: Přesně tak. To může být dalším modelem.  

MS: Je však otázkou, zdali vydrží. Když se člověk rozhlíží po tom světě, objevuje, že existuje cosi jako 

lidská práva. I tam můžeme pozorovat změny.  

RC: I zde je odlišný model. I v České republice nemáme čistou demokracii. Nutno říci, že pouze 

reflektuji to, co si Češi myslí. Již delší dobu si jsou jistí, že se zde v politice rozhoduje o nás bez nás a 

parlament je pouhá ozdoba. Stačí si vzpomenout na velké finanční skupiny jako PPF.  
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MS: Jistě znáte Karla Kryla, ten byl velmi zapáleným demokratem. Odešel z Československa v roce 

1968, v zahraničí pak pracoval pro věhlasnou stanici Rádio Svobodná Evropa. Byl tím, kdo o systému, 

na nějž jste poukázal, uvažoval jako o demokratuře. Jak to přeložit? Inu, je tam přítomna demokracie, 

ale také je tam jisté poručníkování, dominance vrchní třídy, tedy i držitelů kapitálu. Nemůžeme jasně 

a přesvědčivě říci, že se v našem systému vyskytují prvky diktatury, jako tomu bylo v minulém režimu. 

Náš systém přece obsahuje formální demokratické struktury, jako jsou svobodné volby, svobodná 

média, možnost shromažďování, funkce politických stran, ale přesto cosi chybí.  

RC: To je pravdou. 

MS: Říkal to Masaryk, nyní to opakuje také pan Jiří Pehe. Ano, máme demokracii, ale nemáme 

demokracii. Přicházel jste ze země, kde má demokracie tradici a je ukotvená. Jakou jste měl představu 

o obnově demokratického řádu v zemích na Východě? 

RC: Bylo to jako u většiny cizinců.  

MS: Nevnímal jste to jako skanzen?  

RC: Ani ne, ale všichni jsme se mýlili. Ony kosmetické změny jsme brali jako změny k lepšímu.  

… i nástup kapitalismu …  

RC: Zde jsou všechny příznaky kapitalismu, efektivity, globalizace.  

MS: Když se bortil východní blok, nebyla například otázka globalizace tak diskutovaná. Doktrína, jež 

byla aplikovaná, vycházela z dokumentu, který se nazýval Washingtonským konsensem. To znamená, 

že se mělo privatizovat, odstátnit, redukovat stát, liberalizovat. Zkrátka, dejme subjektům prostor, 

aby samy vykonávaly svou činnost, a prosperita se dostaví. V počátku byl dobrý optimismus.  

RC: Ano, ale my, cizinci, jsme tento optimismus nezažili jako Češi. Pozorovali jsme spíše povrchní věci, 

mírná zlepšení v chování. To jsme přijali jako důkaz, že společnost postupně zraje.  

MS: Na základě těchto drobných změn jste si mysleli, že zátěž komunismu se rychle setřese, jednoduše 

zmizí?  

RC: Asi tak.  

MS: Když člověk žije padesát let v režimu, který mu nedovolí svobodně se vyjadřovat, pojmenovávat 

pravdu, tak jej to poznamená.  

… Osobnosti jako reprezentanti České republiky …  

MS: V minulosti zde byla malá skupina lidí, kteří se proti tomu postavili a také tak dopadli. To 

znamená, že část z nich šla do exilu, poté byli lidé kolem Václava Havla vězněni. S jakými osobnostmi 

se zahraniční pozorovatel setkával? Takovou známou osobností byl Václav Havel.  

RC: Ano, to byla největší osobnost.  

MS: Nebo byli i jiní? Alexandr Dubček … Jací představitelé reprezentovali naši republiku a byli 

v zahraničí dostatečně známi?  
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RC: Opravdu pro mě to byl pan Václav Havel. V počátcích jsem zde nebyl jako novinář, ale jako učitel 

anglického jazyka. Musím se přiznat, že jsem měl minimální znalosti o politických poměrech. 

MS: K detailnějšímu pozorování politického dění …  

RC: … jsem se dostal později. To bylo kolem roku 1999.  

MS: To přicházíte do Českého rozhlasu?  

RC: Též do České tiskové kanceláře. Dříve jsem sice četl noviny, ale spíše anglické noviny jako The 

Prague Post. Vše jsem to vnímal skrze cizí média.  

… Recepce budování demokracie a kapitalismu …  

MS: Dá se říci, že politické věci jste nechal Čechům. Dobrá, ale jak na vás období raného kapitalismu a 

budování demokracie působilo? Říkal jste, že proměna v chování lidí bylo spíše povrchní. Co vás 

jakožto anglicky mluvícího pozorovatele českého dění zaujalo?  

RC: Především, jak jiná byla společnost.  

MS: Jaké rysy měl podle vás český člověk?  

RC: Velmi mně zarazila atmosféra v rodině mé tehdejší přítelkyně z Teplic. Byl tam přítomen 

neskutečný skepticismus k Havlovi, k vládě, k poměrům. Ne snad, že by byli levicoví …  

MS: Byla tam přítomna obava z vývoje?  

RC: Ne, již v roce 1993 byli otráveni z Václava Havla, z demokracie … Hovořím o lidech z rodiny, 

s nimiž jsem se mohl setkat. Neustále nadávali na prezidenta Havla, jak vše bylo v nepořádku, jak se 

nedodržují zákony, lidé si dělají, co chtějí.  

MS: Není zde disciplína?  

RC: Ano, dost se také smáli mému prohavlovskému entuziasmu.  

MS: Nutno říci, že to byl právě člověk, který otevíral Československu dveře v zahraničí.   

RC: To však byla velká ironie. Pro mě to byl velký šok. Asi to byly specifické případy.  

MS: Nebylo to také sociálním prostředí, v němž lidé vyrůstali?  

RC: Možná. Vůbec nebyli intelektuály.  

MS: Například Teplice v Čechách, to je severní část země, která trpí hospodářskou nevyspělostí a 

vysokou nezaměstnaností.  

RC: Zkrátka, nebyla to Praha …   

… Rozporné přijetí …  

MS: Soudíte, že nepochopení lidí například pro Václava Havla bylo způsobeno zátěží minulých let? 
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RC: Nevím. Dlouho jsem hledal příčinu tohoto stavu. Myslím si, že to souviselo i například se 

zacházením s romskou komunitou nebo s poválečným odsunem Němců.  

MS: Václav Havel byl jedním z těch, který když nastoupil do funkce, se jel omluvit Němcům za jejich 

odsunutí. Pro některé lidi to byl rudý hadr na býka.  

RC: Myslím si, že to bylo kvůli tomu. Spíše jsem měl pocit, že člověka, jehož jsem si do té doby tolik 

vážil, si budou vážit i jeho krajané.  

MS: Václav Havel byl člověk elity, byl člověk spojený s Chartou 77. Skrze tuto instituci a intelektuály na 

nás Západ nahlížel. Václav Havel byl tím, kdo otevíral dveře Československu a České republice 

v zahraničí …  

PR: Soudím, že váš náhled je to správný.  

… Demokracie v Čechách …  

MS: Vraťme se k demokratickému řádu. Rád bych se zeptal, co podle vás potřebuje česká 

demokracie?  Zřejmě bychom mohli říci, že jde o pochopení druhého člověka, nutnost být dostatečně 

empatický? Měla by zde být úcta k člověku, respekt k jeho názoru? 

RC: Toto však často v české společnosti chybí. Vidím to i na velmi lokální úrovni. Stačí, když člověk 

prochází ulicí kolem bytů zde na pražských Vinohradech, což je velmi bohatá měšťanská čtvrť. I tam 

jsou znaky naprosté absence, nepřítomnosti občanského …  

MS: … citu.  

RC: Je to i tím, že lidé nechají na chodníku exkrementy svých psů, nebo jak parkují. To vypovídá 

hodně o tom, jak lidé myslí nad druhého.  

MS: Právě demokracie potřebuje respekt k druhému. Otevřenost, kooperace je zásadní. Když neustále 

budu říkat, že to je moje a věci půjdou po mém, a co je vaše, mě nezajímá, je to pouhé pokračování 

minulosti, kterou jsme zde měli.  

RC: Naprosto … To je ale to, co českou společnost sužuje.  

MS: Je tam i uzavřenost?  

RC: Mnohé věci, které by lidi měly zajímat, je nezajímají. Co se děje na chodníku, není má 

odpovědnost, a proto to nebudu uklízet, protože za to nemohu. Mění se to, ale pomalu …  

MS: Veřejný prostor je zásadní pro demokracii, tam se utváří kultura diskuse … Soudíte, že právě to je 

tím pískem v soukolí demokratického řádu? Lidé poté říkají, že demokracie je nefunkční. Myslíte si, že 

to je jedna z hlavních příčin?   

RC: Myslím si, že Češi ztratili důvěru v to, že demokracie je základem lidského společenství.  

… Iluze o konečném stavu a čase …  

MS: Možná, je zde představa, že demokracie je konečný stav, ale přitom demokracie je proces.  
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RC: Je to organický celek a vyvíjí se.  

MS: Ano, a má své neduhy jako lidské tělo. Zřejmé narušení bylo způsobeno dvěma totalitami. Hojení 

bude asi trvat generace.  

RC: Říká se to. Nebude to otázka dvaceti let.  

MS: Někdo to tak vidí. Mohl jsem hovořit s doktorkou Helenou Beckerovou ze švýcarské Basileje, 

švýcarskou novinářskou s českými kořeny. Říkala, že za jednu generaci bychom mnohé mohli 

překonat. Můžeme říci, že sám zakladatel Československa požadoval 50 let vývoje, kdy díky stabilnímu 

vývoji bude naše demokracie větší a větší. Sám věřil ve společenský pokrok … Dnešní lidé jsou 

nedočkaví. Vše chceme hned a možná včera bylo pozdě. Je to též světem, který na nás útočí.  

… Blahobyt a demokracie …  

RC: Hodně lidí vidí úspěch svého života, společnosti skrze majetkové prizma, podle toho kolik má 

člověk „smartphonů“ či drahých aut. Úspěch znamená mít hezký dům a jiné požitky. Máte stejné 

zboží jako v Británii, Německu, Francii. Máme stejné obchody. Nyní Češi vlastně dospěli.  

MS: Lidé si spojili, že budou-li mít demokracii a možná kapitalistický řád, bude i to ostatní. 

Demokracie je postavena na víře v jednotlivce a lidé mají iluzi, že jim zajistí kýženou prosperitu bez 

velké námahy. 

RC: Prosperita není pouze hmotná a finanční.  

MS: Má i svůj duchovní rozměr, …  

RC: … i občanský rozměr.                

… Podoba idejí a transformace …  

MS: Hromadění statků vychází z toho, že tato společnost nebyla tak nasycená. Byl zde rozdíl mezi 

námi, Rakouskem či Německem. K materialistickému vidění světa přispěla u nás i podoba zavádění 

kapitalismu. V počátku jsme měli výchozí ideje, které do přeměny vložil Václav Havel. Pravda a láska 

jsou hodnotami, na nichž se dá stavět. Někteří představitelé, kteří byli v pozicích vzorů, se tomu 

vysmáli, zpochybnili to …  

RC: Nebylo to pouze v České republice, ale bylo to i jinde, jelikož i tam život ztrácí - neříkal bych 

duchovní, jelikož jsem ateista - vyšší rozměr.  

MS: Říkáte, že jste ateista, ale cítíte nutnost transcendentálních hodnot pro lidské konání a zdejší 

existenci? 

RC: Ano, a proto bych hovořil o občanském duchu. Ten mně zde chybí v tom smyslu, že je to rozdíl ve 

srovnání s Francií a jinými vyspělými společnostmi.  

MS: Nebylo to právě způsobeno ideologií, která zde byla?  

RC: Ano. To není v genech.  
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MS: Dvacet let je sice krátká doba na osvojení hodnot, ale kdybychom měli autority, které upozorňují 

na nedostatky, šli bychom jiným směrem. Když je společensky úspěšný ten, kdo má, a je jedno, jestli 

to, co má, si prosadil ostrými lokty … Dalším negativem je propojení politiky a hospodářství. 

Demokracie již není utvářena lidmi, kteří jsou voleni. Ti, kdo jsou voleni, se stali z pohledu lidí pouhými 

pákami, přes které jsou řízeni kapitálem.  

… Vize neexistuje …  

RC: Myslím si, že zde opravdu chybí politické vizionářství, jeho nositelů je málo. Jsou mezi nimi lidé 

jako Klaus, ale myslíte si, že Nečas je politický vizionář? Osobně si myslím, že ne.  

MS: Máte pravdu. Vezměte si takového Havla. Ten byl součástí elitní společnosti, byl vizionář, ale 

přijali jej Češi za svého? Sám jste ukázal, že mnozí lidé mu nerozuměli, třebaže mluvil česky.  

… Politika …  

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte politické procesy ve společnosti, o níž se říká, že její demokracie 

je v krizi?  

RC: V krizi určitě je … Hlubší a hluší …  

MS: Je tam patrno odcizení vládnoucích a občanů?  

RC: S tím naprosto souhlasím.  

MS: Jak byste jako člověk zpovzdálí, z mezinárodního média charakterizoval českou demokratickou 

politiku? Dobrá, v devadesátých létech těmto lidem o něco šlo. Byli to lidí, kteří dostali moc, měli 

povědomí o obecném dobru, ale dnes politiku dělají lidé, kteří jsou velice utilitarističtí.  

RC: To je ten problém. Pro mnoho Čechů je politika prázdnou. Vizionáři nejsou. Převládá dojem, že 

všichni to dělají pouze pro zisk, pro sebe či rodinu. Není zde snaha o dosažení vyššího dobra.  

MS: Soudíte, že se to objevuje i v ostatních postkomunistických zemích?  

RC: Neznám je tak detailně, abych mohl jisté skutečnosti říci s jistotou. Rozhodně ona krize 

demokratické politiky je vidět všude. Zde je to markantnější. Kde jinde na světě má důvěru ve vládu 

kolem patnácti procent občanů? Jinde by vláda s takovou podporou nepřežila. Zde to jde dále, a lidé 

jsou nespokojeni. Zároveň nejdou do ulic.  

MS: Existuje například Holešovská výzva, ovšem to je již takové plácnutí do vody.  

RC: Tak tomu je. Nejsou zde masové demonstrace …  

… Podněty k vládnutí …  

MS: Máte takové iniciativy jako Rekonstrukce státu, což je spojené i s otázkou řešení problému 

korupce. Mnozí politici se snaží představovat nějaké vize, podporují iniciativy. Problém je, …  

RC: … že vizi neumí prodat, …  

MS: … anebo jsou pouhými řečníky. Za tím, co mají zájem realizovat, nestojí plnou svou vahou.  
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RC: Pěkným příkladem jsou důchody. Vláda má zájem je vyřešit.  

MS: Pro celou Evropu to je problém, jelikož Evropa stárne. Česká republika je jednou z nejvíce 

stárnoucích zemí Evropy.  

RC: Když vláda přišla s řešením v rámci druhého pilíře, …  

MS: … tak to nebylo pochopeno.  

RC: Pouze 20 tisíc lidí vstoupilo do pilíře. Jsem z těch, kteří uvažují, že bych vstoupil, jelikož jsem si tak 

chtěl vyřešit osobní důchodovou situaci.  

MS: Schopnost říci, schopnost prosadit, stát si za tím, co jsem řekl.  

RC: To je ale problém koaličního vládnutí. Problémy vznikají díky tomu, že nemáme většinový systém.  

MS: Ti, co mají představu, nemohou své představy prosadit v rámci politického procesu.  

RC: Jen se podívejte na TOP 09, Věci veřejné, ODS. Tam je nutné hledat kompromis.  

MS: Vládnutí je umění kompromisu. V současnosti z tohoto světa odešla žena, která s kompromisem 

měla obtíž. Mám na mysli Margaret Thatcherovou, byla ostatně jednou z inspirátorek našich politiků 

v devadesátých letech. Vracíme se k otázkám kompromisu, schopnosti přijmout druhého člověka, 

schopnosti racionálně zvážit jeho argumenty … Nutno říci, že se ale jedná o dlouhou cestu.  

… Nutnost optimismu …  

RC: Pořád vidím důvod k optimismu, důvod k pokroku. Pokud bych jej neviděl, nemohl bych zde být. 

Nejsme na Ukrajině ani v Turkmenistánu. Jsou zde dobří lidé, je zde potenciál.  

MS: Ano, řekl jste důležité slovo: „Je zde potenciál“. Je však nutné, aby byl naplňován, aby nebyl 

promarněn. Pokud je promarněn, poté u jednotlivců ve společnosti vznikají frustrace vedoucí 

k otázkám nad smyslem práce, kterou museli nespokojení členové společnosti vykonat. Proč bych se 

snažil? Přesto je výzva k optimismu důležitá.  

… Reformy …  

MS: Rád bych se zeptal na slovo, které se v politice a reportování o ní často uvádí. Reforma je slovem, 

jímž se zaklíná kdekdo. Je nutné reformovat, abychom splnili kritéria v Evropě, Maastrichtská a jiná … 

Musíme reformovat, aby naše veřejné finance byly v rovnováze, aby důchodový účet … Jak toto 

vnímáte v kontextu s tím, jak to vnímají lidé, kteří se dívají na Českou republiku skrz média, tedy i vaše 

příspěvky do BBC?  

RC: Myslím si, že dřív, než jsem zde začal referovat o politice, o životě společnosti, měla reforma pro 

mě vesměs pozitivní či alespoň neutrální význam. Kdo je snad proti reformám? Každý by snad chtěl 

reformovat buď sám sebe, či společnost.  

MS: Permanentní reforma jako způsob života? 

RC: Možná jsem se nakazil českou skepsí. Nyní slovo reforma vyvolává strach. Lidé se bojí reforem, 

jelikož reformy jsou více a více zkratkou ke škrtům.  
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MS: Někdo ale řekne, že si na dluh žít nemůžeme.  

RC: To je velká otázka pro širší debatu. Můžeme si žít na dluh. Je chybné si myslet, že si nemůžeme žít 

na dluh. Četl jsem zajímavý článek od renomovaného ekonoma, jenž popisuje, jak se může řešit 

světová ekonomická krize. Bylo to silně ambiciózní, ale na druhé straně velmi jednoduché. Článek se 

týkal definice dluhu, kdo komu dluží.  

MS: Někdo může říci, že žít na dluh je velká pošetilost. Když člověk nezaplatí, přijde exekutor. U státu 

je to zatím otazník. Zdravá selská úvaha, kupecké počty říkají, že strana ‚Má dáti‘ by se měla rovnat 

straně ‚Dal‘. Žít na dluh si v moderní době státy zvykly až v době sedmdesátých let minulého století a 

lidé je následovali. Dnes dluhem trpí celý západní svět, pouze se liší jeho výše.  

RC: Určitě.  

MS: Na druhou stranu, když politik začne hovořit o reformách, lidé si s nimi asociují škrty. Tak to 

bohužel je. Zkrátka, musí se dělat taková úsporná opatření, která mají hlavu a patu. 

RC: Neměla by být chaotická a neměla by být chybně prodaná jako druhý pilíř důchodové reformy.  

… Reforma důchodů …  

MS: Narazil jste na důchodovou reformu. O ní se u nás hovoří velmi dlouho, když si člověk prochází 

záznamy z médií, bude tomu už 10 let. Není ochota k celospolečenskému konsensu?  

RC: Není.  

MS: Neúspěch reformy je způsoben též tím, že lidé nedůvěřují tomu, co zde bylo v devadesátých letech 

budováno. Lidé v počátcích transformace měli slabé ponětí o „podnikání“ na kapitálových trzích, kde 

však došlo ke krádežím, a toto memento silně determinuje jejich přístup k budoucím reformám, 

třebaže jsou důležité. Je to jako bumerang, který se nám vrací v neprospěch nás všech.  

RC: Dnešní strach je též způsoben tím, jak se k záměru penzijní reformy postaví budoucí vláda.  

MS: Správně jste upozornil na jistou skutečnost. U nás se politika realizuje na principu „hot a čehý“. 

Ochota ke konsensu chybí. S čím přijde jeden, druhý to má snahu rozdupat, jelikož ten druhý si myslí, 

že pouze my máme pravdu. Lze soudit, že je to příklad uvažování, se kterým jsme se mohli potkat před 

rokem 1989? 

RC: Jistě …  

… Média …  

MS: Nyní bych přešel k vaší profesi, jste též novinář. Jak vnímáte úlohu médií, slov, s nimiž média 

pracují?  Člověk může říci, že před rokem 1989 byla média v náručí komunistické strany, nebyla snaha 

referovat o plné realitě, což ostatně vyvrcholilo změnami v roce 1989, a nejen jimi.  

RC: Jsem ve velice specifické situaci tím, že jsem korespondent, zpravodaj, který referuje o České 

republice pro svět, pro velké publikum. To znamená, že nemám odpovědnost vůči Čechům či české 

společnosti. Mám pouze odpovědnost vůči posluchačům, … 

MS: … vůči svému svědomí? 
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RC: Snažím se být objektivní a fair vůči zemi, kterou miluji. 

MS: To myslíte jak Českou republiku, tak Velkou Británii?  

RC: Spíše Českou republiku. Tím mám odpovědnost vzhledem k posluchačům BBC, kteří jsou na 

celém světě. Moje úloha je říkat pravdu objektivně, ale je to obtížné.  

MS: Dobrá, jaké zprávy si vybíráte k referování o České republice či případně o střední Evropě?            

RC: To se hodně změnilo během jedenácti let, co tu práci dělám. Média o tuto část světa ztratila 

zájem. Sice tomu tak nevěřím, ale střední Evropa je bezpečnou, bohatou částí světa.  

MS: Nejsou zde nepokoje, žijeme zde v blahobytu, …  

RC: … a to je problém.  

MS: I pro přispěvatele BBC platí to „divné“: Dobrá zpráva, špatná zpráva?  

RC: Naprosto. Je to strašný paradox. Zde je podle mého názoru jedno z nejhezčích, nejlepších míst 

k životu v Evropě, ale pro novináře je to jedno z nejhorších míst, jelikož se zde nic neděje.  

MS: Soudíte, aby Česká republika byla přitažlivá pro zahraniční média, jako je veřejnoprávní BBC, 

museli bychom zde mít Afghánistán?    

RC: To také nechceme. O tomto regionu musíme dělat nepolitická témata. O politice referuji pouze 

v období voleb, o otázce korupce …  

MS: Člověk se může zeptat, zdali to náhodou není škoda? 

RC: Je.  

MS: Když vyjdeme z vysílání vaší stanice, měla pořad The Europe Today, ale tento formát byl zrušen 

v roce 2011.  

RC: Ano, je to škoda.  

MS: Aby se Češi dostali do mezinárodního povědomí, je nutný skandál? 

RC: Když není na živu Havel a Klaus již není prezidentem.  

MS: Soudíte, že Česká republika není přitažlivá v očích médií z důvodu přílišného klidu a neexistence 

význačných a pro média přitažlivých osobností, které jste zmínil?  

RC: Ano …  

MS: Pro Čecha by to naopak mohlo být dobře.  

RC: Je to důvod k radosti, jelikož také nemáte obrovské sociální problémy.  

MS: Inu, říkáte, že kdo chce z cizinců vědět o České republice, zřejmě poslouchá stanici, kde také 

působíte, to znamená Český rozhlas 7.  
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… Veřejnoprávnost …  

MS: Jaký je podle vás význam veřejnoprávní služby v kontextu BBC a Českého rozhlasu? Jaký v tom 

vidíte rozdíl? Na jaké zprávy je kladen důraz? 

RC: Je to velice obtížné porovnávat, jelikož Český rozhlas 7 nabízí pohled České republiky pro svět. 

Moje referování o České republice v BBC není v pozici, že bych Českou republiku reprezentoval. Pro 

Český rozhlas 7 děláme zpravodajství, nemáme zájmy, ale v tomto médiu mám pocit, že trochu 

prezentujeme český pohled.  

MS: Je to hlas Čechů …  

RC: …ve světě.  Takto to bylo vnímáno.  

MS: Když není kanál v BBC, musí si lidé vybudovat kanál prostřednictvím Českého rozhlasu?  

RC: Pociťuji schizofrenii, když dělám pro obě instituce. To proto, že v BBC si musím pamatovat, že 

bych měl obhájit i český pohled a nebýt příliš kritický. V Českém rozhlasu bych měl být více kritický 

oproti Čechům, aby to bylo vyvážené.     

… Veřejnoprávnost a demokracie …  

MS: Je vhodné se zeptat, jakou roli podle vás hraje veřejnoprávnost pro demokracii?   

RC: V minulosti to byla obrovská role.  

MS: Člověk se může setkat s postojem, že pokud by v éteru byla pouze veřejnoprávní média, došlo by 

k programovému ochuzení. Prohloubila by se bulvarizace, došlo by k opomíjení témat, která jsou 

spojena s utvářením demokratického řádu.  

RC: Bohužel bulvarizace je všude na světě.  

MS: To znamená i na BBC?  

RC: Ano. Například BBC před patnácti lety nemělo žádné zpravodajství, které by dělal Justin Bieber či 

jiný americký zpěvák. A v současné době je více zábavy.  

MS: Ta vytlačuje politiku?  

RC: To máte stejné v sociálních médiích.  

MS: Vidíte to i v České televizi a v Českém rozhlasu?  

RC: Ve zpravodajství je zpráv z Hollywoodu méně. To však vidím a slyším na BBC.  

MS: Soudíte, že by bylo chybou, pokud by veřejnoprávní média byla postupně vytlačena privátními 

médii?  

RC: Ano. Veřejnoprávní média mají co říct.  

MS: Zkrátka, je to údržba demokracie.  
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RC: Tato média mají odpovědnost dát prostor minoritám. To znamená i Romům a jiným …  

MS: Privátní média jsou odpovědna svým inzerentům a vlastníkům.  

RC: To je něco úplně jiného než u veřejnoprávního média.  

MS: Je vhodné připomenout, že v Evropě je kladen důraz na veřejnoprávní model. V Americe důležitou 

roli hrají privátní média. Tam máte CNN, Fox News, CBS, NBC a jiné … 

… Noviny …   

MS: Ještě otevřu témat novin. Jak vnímáte novinový trh? Lidé, kteří pracují v médiích, tvrdí, že kvalita 

českého tisku je odlišná od toho, co je možné vidět u západních sousedů. Máme pouze takzvané čtyři 

seriózní celostátní deníky.  

RC: Vidím problém jinak. Vždy mě překvapilo, jak jsou tištěná média tenká, jak jsou „bezvýznamná“. 

Nyní se to změnilo i v Anglii. Například v Americe, The New York Times v neděli jsou cihlami. Zde …  

MS: … nedělní noviny raději nevycházejí, …  

RC: … snad kromě Blesku. I Lidové noviny jsou tenké.  

MS: Můžete říci, že takový Le Monde je též tenký? 

RC: Myslím si, že ten je rozsáhlejší.  

MS: Zkrátka to nejsou ty velké plachty tolik charakteristické pro světový tisk.  

RC: Řekl bych, že v novinách je málo informací a jsou povrchní. Na druhou stranu - tištěná média 

všude na světě zažívají největší krizi.  

MS: Zní jim umíráček?  

RC: Těžko říci. Na druhé straně je problém, když vše je on – line. Lidé čtou noviny na svých 

smartphonech, místo aby si je kupovali. Problém je, že novináři musí neustále něco psát. Kdo jim 

bude platit?  

MS: Bude se měnit forma. Nebude to na papíře, ale vše bude elektronické.  

RC: Problém je, že to ona elektronická forma je zdarma. Každý den čtu Lidové noviny, Novinky, 

IHNED, iDnes, Blesk … Dívám se také na Českou televizi, poslouchám Český rozhlas. Čtu i Aktuálně.cz, 

Respekt, Reflex. Málokdy něco platím. To však není model, který může přežít.   

MS: Buď do toho budou hovořit inzerenti, nebo u nás chybí mecenáš, který bude uvažovat takto: 

„Dobrá, přispěju vám, ale rozbory budou daleko větší. Člověk si říká, že je vlastně škoda, že dobu, v níž 

žijeme, odbýváme, poté je málo kvalitních artefaktů, které zůstávají.“ Druhý bude namítat, že stav 

novin je celosvětovým problémem.  

RC: Novináři budou, ale nevím, co noviny.  

MS: Jak jsme již uvedli, bude to mít jinou podobu.  
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RC: Na Slovensku je zavedeno zpoplatnění elektronických novin. Možná to je budoucnost.  

MS: Pokud ne, budou si noviny muset zajistit jiný způsob příjmů.  

… Minulost a vypořádávání se s ní …  

MS: Za prvé, ještě bych využil příležitosti, že jste nedávno, tedy v polovině dubna 2013, referoval také 

o instituci, jejíž úkol je prozkoumávat nedávnou českou minulost spojenou s totalitou. Jedná se o 

Ústav pro studium totalitních režimů. Za druhé, jak vnímáte přítomnost strany, která je součástí 

politického spektra, ale její minulost je zkoumaná právě touto institucí? Mnozí z občanů se po revoluci 

1989 domnívali, že komunistická strana jako taková zanikne. Je zde a hraje velkou roli.  

RC: Kdybych odpověděl od konce, nepochybuji o tom, že strana hraje velkou roli. Co se ústavu týče, 

role takové instituce je nezbytná. Několikrát jsem v něm byl na reportáže i z důvodu delšího 

dokument pro BBC. Z toho, co se nyní děje, jsem „absolutní jelen“. Některé lidi, kteří jsou v tom 

angažovaní, znám. Jeden den člověk říká něco, poté ale čtete něco jiného. 

MS: Nacházíte tam nekonzistenci?  

RC: Spíše nevím, komu bych měl věřit, zdali je to, jak říká premiér Nečas, puč, nebo jestli je to bouře 

ve sklenici vody. Je otázka, zdali by Petruška Šustrová dovolila, aby na ni někdo vyvinul politický tlak, 

třebaže říká, že je to naprostý nesmysl, že s tím politika nemá nic společného. Skutečně nevím.  

MS: O čem to svědčí? Je to palčivost historie, o níž má instituce pomoci bádat?  

RC: Řekl bych, že možná ty změny, které začaly v roce 1989, nejsou stále dokončené. Je to proces, 

který zde je, a lidé musí rozhodnout, jaký má ústav být, kdo by to měl mít pod kontrolou. Lidé 

v Senátu najmenovali lidi.  

MS: To jsou ti politici. Například Ústav soudobých dějin je součástí akademických institucí, a proč 

tento ústav není též součástí akademické obce?  

RC: Možná by bylo lepší to celé nechat historikům. Mělo by se to však také nechat otevřené lidem. To 

je jistě důležité.  

… Strana minulosti …  

MS: Vyjadřoval jste se k ústavu, ale nyní se obraťme ke straně nesoucí v názvu slovo komunistická. 

Jsme více jak 20 let po komunismu a stále je přítomna v politickém spektru. Slibovala „jistoty“, …  

RC: … také vězení.  

MS: Jak je to možné vysvětlit lidem?  

RC: To je těžké. Můžeme říci, že komunisté se omluvili za zločiny minulosti a že se profilovali jako 

moderní levicová strana.  

MS: Nezměnila se …  

RC: Jsou tam bohužel stejní lidé …  
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MS: Myslíte si, že když zahraniční návštěvník nebo člověk, jenž sem přijede, a nezná, oč běží, tomu 

bude rozumět?  

RC: Ani se mu to nesnažím vysvětlit. Pouze konstatuji, že komunistická strana existuje, že je 

populární, je třetí největší v průzkumech veřejného mínění. To asi znamená, že jsou lidé, kteří jsou 

tak nespokojení, že ji volí. Poté nechám na člověku, ať si udělá rozsudek o české společnosti. Levicová 

vlna v české společnosti je dlouhodobá. Bylo to zde už před válkou …  

MS: Ano, levice měla silné zastoupení.  

RC: Z mého pohledu jsou Češi levicově orientovaní. Určitě nejsou pravicově orientovaní, to ne. Hlavní 

část se nachází v levém středu.  

MS: Pravicové vnímání politiky prosadil u nás Václav Klaus.  

RC: Toto myšlení je však spíše v menšině.  

MS: Přihlášení se k pravicovému myšlení je způsobeno negativní zkušeností z totality. Z toho pohledu 

to byl logický krok, ale kroky pravicových politiků ženou vodu na mlýn levici, tedy i té nereformované 

komunistické. 

… Omyl …  

MS: Blížíme se k závěru. Jaká chyba se podle vás stala v minulosti, pokud se podíváte do více jak 

minulého dvacetiletí?  

RC: Je to těžké. Myslím si, že se Havel částečně rozhodl nezakázat KSČM.  

MS: Havel pomohl v politice k předání moci.  

RC: Částečný důvod, proč nezakázal komunisty, vycházel z českého pohledu, který je antikonfliktní, 

který nechce konflikt a chce vyřešit nesrovnalosti dialogem, jednáním.  

MS: Poté z toho vzešlo, co není ani ryba, ani rak.  

RC: V tom lze vidět problém. Možná, kdyby Češi uchopili příležitost, bylo by to jiné. 

MS: Zdůrazňujete tak řádné nevypořádání s minulostí. Zde se jasně neřeklo, že komunistický režim je 

zločinný. Pojmenovalo by se to, jistí lidé by měli být odsouzeni, někteří by neměli sentimenty, a českou 

společnost by to snad posunulo dále.   

RC: Tato linie nebyla jasná. Vzpomínám si, že jsem byl tlumočníkem u jednoho rozhovoru s Petrem 

Uhlem. Neustále mě opravoval, když jsem hovořil o Pražském jaru. Říkal: „To není Pražské jaro. To 

říkáte vy Pražské jaro. My Češi tomu říkáme obrodný proces.“ Když jsem hovořil o sametové revoluci, 

bylo mi řečeno, že pro něj to nebyla žádná revoluce, …  

MS: … že to bylo pouhé předání moci.  

RC: Někteří lidé vůbec nerozlišují, co bylo před a po, jak to rozlišuji já.  

MS: Zkrátka - lidé, kteří měli kontakty na minulý režim, se uchytili v nových podmínkách.  
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RC: Společnost se nemohla změnit přes noc do podoby západního demokratického společenství.  

MS: Dobrá, ale co budoucnost České republiky v Evropské unii a globalizovaném světě? Jde o to, že 

jsme vnímáni Bruselem jako kverulanti či potížisté.  

RC: Soudím, že v budoucnosti je hodně naděje. Češi se podle mého názoru musí …  

MS: … prosadit sami, svou prací. 

RC: Musí si uvědomit, že Čechy nezačínají v Praze a nekončí za Řípem. Když přijde uvědomění, že jsou 

součást Evropské unie, že to je to „My“, a ne, co nám říká Brusel …  

MS: Takto je to však prezentováno.  

RC: Ano, a částečně médii, politikou. Problém je, že prim Češi nikdy hrát nebudou.  

MS: Pokud se My a Oni přetransformuje v jednotné My, máme možnost mít větší sílu.  

RC: Je to podobné jako v Británii. Ta také nebude nikdy hrát důležitou roli a vždy bude mít problémy.  

MS: Nesmíme zapomínat, že Británie je trochu jiný případ. Je to ostrovní země, má bohatou 

londýnskou City. Je to tedy jiné postavení, než které má Česká republika. 

RC: Míří jiným směrem než zbytek Evropy. Pořád nevyřešili zásadní otázku, zda jsme součástí Evropy, 

nebo ne?  

MS: Možná, že tyto otázky si budeme klást i my.  

RC: Třeba …  

MS: Děkuji vám za kritické postoje.  

P.S.: 

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

 

RC: Bohužel nijak, nejsem politicky angažován, jsem spíše pozorovatel. 

 

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

 

RC: Ne.  

 

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

přispělo k eliminaci slovenského nacionalismu a vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a poté k opětovnému setkání zemí v Evropské unii. 

 

RC: Těžko říct. Ale určitě by Československo dneska mělo vetší vliv - podobně možná jako Polsko - 

kdyby nerozešlo.   
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Dialog o transformaci s Maxem Kašparů3,4:  

MS: Domnívám se, že pro popis společnosti a jejich proměn je vhodné použít příměr a analogie. Vy 

jste lékař a duchovní, a proto bych rád využil vaší profese. V jakém stavu se nacházel československý 

či český pacient? Co měl za neduhy v době, kdy se u nás připravovaly reformy  a přicházel rok 1989?  

MK: Než odpovíme na otázku, musíme se tázat, v jakém stavu byl náš „pacient“, než došlo k oné 

změně. Československý pacient byl ve stavu, kdy ztratil svou imunitu. Za socialismu šlo o to, aby 

člověk nereagoval a dalo se s ním patřičně manipulovat, aby byl bez sebevlády. Máme-li člověka jako 

pacienta, útočí na něj neustále nějaké alergie. On na to reaguje, protože má obranyschopnost. 

V socialismu šlo o to, aby obranyschopnost člověka čili obranyschopnost celé společnosti, byla 

snížena natolik, že nechť přijde jakýkoliv nesmysl z ústředního výboru strany, ať vymyslí jakoukoliv 

ptákovinu, bylo cílem, aby člověk byl naprosto imunní, aby se proti daným věcem nepostavil, aby 

nereagoval. To byl stav pacienta – člověka před rokem 1989. To byla celková anamnéza společnosti. 

Bylo zde sice pár jedinců, kteří si nenechali imunitu vzít a byli patřičně alergičtí na poměry, které 

tenkrát byly. (Alergenem byl komunismus). Především to byli chartisté, kteří se snažili nějakým 

způsobem pracovat proti režimu - ať veřejně, nebo skrytě. Sama Charta 77 to konala veřejně, avšak 

byly i jiné, skryté instituce. Byli to lidé, kterým šlo o to zachovat si schopnost reagovat na poměry 

doby.  

... Recepce minulosti ...  

MS: Člověku vyvstává na mysl otázka, jakými způsoby člověk žijící v komunismu mohl patřičně povstat 

a vlastně si chránit svou tvář, chránit svou imunitu? 

MK: Onu imunitu si člověk chránil tím, že se v nepříznivém prostoru lidé vzájemně podporovali.  

MS: Převážně to byly společenské vazby? 

MK: Ano, přesně tak. Lidé vytvořili různé skupiny, scházeli se kupříkladu pod hlavičkou kdečeho, a tak 

si v době komunismu posilovali imunitu, protože stát dělal vše pro to, abychom imunitu patřičně 

ztratili. My jako křesťané, chartisté či lidé z uměleckých kruhů, jako byla jazzová sekce, jsme se 

navzájem podporovali, abychom dokázali obstát, abychom si zachovali svou identitu. Velice dobré 

bylo, že fungoval rozhlas.  

MS: Myslíte rozhlasovou stanici Rádio Svobodná Evropa5 či Hlas Ameriky6?  

                                                           
3
 Max Kašparů *1950, lékař, psychiatr, teolog. Mezi jeho díla patří: Hovory o sobě (1990), Základy pastorální 

psychologie pro zpovědníky (2002), Hypnóza a pastorální kauza (2006) aj.    
4
 Dialog byl natočen v Poděbradech v lázeňském domě REX 23. srpna 2010 ve večerních hodinách.  

5
 Rádio Svobodná Evropa - rozhlasová stanice, která byla zřízena pro podporu svobodného šíření informací, 

které komunistický režim nedovoloval. Vysílala poté jako Rádio Svobodná Evropa – Rádio Svoboda do 
východního bloku. Zpočátku byla financována americkou CIA a pak americkým Kongresem. Komunističtí 
představitelé ji označovali jako „štvavou vysílačku“. Mezi představiteli stanice lze jmenovat osobnosti jako 
Pavel Tigrid, Ferdinand Peroutka, Julius Firt, Jaroslav Pecháček, Pavel Pecháček. Celá stanice byla v roce 1994 
přesídlena do Prahy. Česká redakce působila do roku 2002, kdy zanikla a její vysílání převzal Český rozhlas 6. 
Rozhlas jako takový nezanikl a vysílá do zemí, kde jsou potlačovaná lidská práva a kde je demokracie nefunkční. 
6
 Hlas Ameriky a jiné rozhlasy západního demokratického světa měly české vysílání. V českém jazyce bylo 

vysílání zahájeno v roce 1942 a ukončeno v roce 2004. Většina zahraničních vysílání ukončila své vysílání po 
roce 2000 jak z  ekonomických důvodů, tak i díky demokratickému vývoji v České republice.  



 
 

20 
 

MK: Ano, Svobodná Evropa a česká vysílání zahraničních médií, jako bylo BBC, Deutsche Welle, které 

nám vlastně hodně pomáhaly si přecitlivělost zachovat. Ano, to byla pomoc z venku a my jsme se díky 

tomu navzájem podporovali zevnitř. Lidé, kteří do tohoto nezapadli, nebyli imunní proti tlaku ve 

společnosti, jenž likvidoval člověka. A lidé imunitu z logiky věci ztráceli.  

MS: Hovoří-li člověk s pamětníky, zahraniční rozhlasové stanice měly pro kultivaci a zvyšování imunity 

velký význam. Možná je to idealistický postoj, ale často se táži, zda si cosi z toho vysílání lidé vzali do 

dnešních dnů, proč ztratili étos, proč lidé zapomněli na to, co jim tehdy bylo nabízeno? Mnozí z těch 

let ztratili paměť? Tážu se proto, že lidé v zahraničí se pokoušeli podpořit občanskou společnost, tedy 

ukázat, jak proti danému režimu postupovat. Kde se rozplynula ona angažovanost lidí? Kde je ochota 

jít proti režimu v současné době? Myslím si, že lidem, kteří poslouchali rozhlas, bylo vštěpováno, aby 

svou prací posouvali věci dopředu. V minulosti byli lidé navigováni v dobrém. Dnes? Jaký je odkaz oné 

doby, v níž se právě zahraniční média snažila posilovat to, co se v současnosti do jisté míry lidé též 

ztrácejí?  

MK: Abychom si rozuměli, rozhlas neměl funkci našeptavače k protirežimnímu odboji. Pouze 

informoval o situaci, která zde byla. Opakuji, rozhlas zde nehrál další politickou stranu, to mu 

nepříslušelo. Snažil se československému lidu sdělovat podstatné a pravdivé informace, k ničemu 

nenaváděl.  

... Operace nemocného pacienta ...  

MS: Nu, posuňme se: je rok 1989 a pacient byl převezen na operační sál. A jaký zásadní zákrok mu byl 

učiněn? Co mu bylo odoperováno, držíme-li se té lékařské paralely? V první fázi jsme usilovali o to, 

aby člověk zůstal naživu a postupem času se uzdravoval, aklimatizoval se na nové podmínky a 

spokojeně mohl žít a vytvářet hodnoty. 

MK: To nelze takto říci. Pacient, o němž je řeč, trpěl metastázemi. Tady šlo o nutnost odstranit hlavní 

mateřský nádor.  

MS: Kde začít, když nemoc byla po celém těle?  

MK: Pacient musel podstoupit jak operaci v roce 1989 - 1990, tak následnou chemoterapii. V tom 

smyslu, že metastázy byly rozlezlé do všech sektorů společnosti: školství, kultura, umění, 

hospodářství … Zkrátka, kam jste se podíval, tam byly komunistické metastázy. A nyní šlo o to, aby 

byla zvolená taková chemoterapii a radioterapie, aby se zastavil růst metastáz. Ty ale přetrvaly 

v jistém ohledu do dnešních dnů.  

MS: Až do dneška?  

MK: Ano, naštěstí nerostou, ale nevím, můžeme-li říci, že jsou pod kontrolou.  

MS: Ale důraz během léčby byl kladen na zlepšení sektoru hospodářství, to bylo jedním z ústředních 

bodů léčby. Co byste dělal vy jako lékař? Na toto téma jsme ale už hovořili …  

MK: Důraz na hospodářství a právo se klade stále, to ostatní se zanedbalo. Jinými slovy, můžeme 

tvrdit, že se opomenula kultivace člověka. Lékařům, kteří jsou de facto polistopadovými politiky, šlo 

hlavně o operaci nádoru a metastází, což je základní a mělo by to udržet pacienta při životě. Již se 

nedbalo na to, že český pacient má tu či onu proleženinu, že tu či onde má nějaký zánět. To vše se 
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považovalo za vedlejší věci. Hlavním bylo odstranění nádoru a zastavení růstu metastáz, což je 

reprezentováno tou hospodářskou oblastí. 

MS: To bychom mohli přeložit do formule, že základ je hospodářství a ostatní je nadstavba, užijeme-li 

marxistického pojmosloví.  

MK: Inu, pouze změna vlastnických struktur a prostředků … Ano, to byl přechod z centrálního 

plánování na tržní ekonomiku. To však byla pomyslná alfa a omega. To bylo to, proč se pacient dostal 

na operační sál a na následnou chemoterapii.  

MS: Ostatně ne nadarmo se zásah na pacientovi nazývá šoková terapie. Byla vyzkoušena nejen u nás, 

ale i v zemích východního bloku, kdy se prakticky ze dne na den ze socialistického podniku stává 

kapitalistický. Lze to, je to opravdu možné?  

MK: Možné to do určité míry je. Ostatně šoková terapie k tomu měla sloužit, nicméně z velkého šoku 

se teprve nyní vzpamatováváme, trvá to až do dnešních dnů a některé části společnosti se z něj 

nevzpamatovaly.  

MS: To jste ovšem velmi pesimistický.  

MK: Ne, Solženicyn7 říkal, a to bylo v době socialismu, že nás čeká dlouhá, dlouhá a dlouhá cesta, než 

dojde k tomu, že se zbavíme těch nebezpečných metastáz, které nyní již snad nerostou. Člověk se do 

jisté míry uzdravil, nicméně to bude ještě běh na předlouhou trať. Dvacet let je v životě člověka 

hodně, ale z pohledu dějin společnosti málo, a proto člověk musí mít trpělivost.  

MS: Ano, souhlasím, avšak vy vycházíte ze slov Rusa, a my Češi, či dříve Čechoslováci nejsme součástí 

velkého soukolí, jelikož procesy, které jsou v Rusku, jsou pomalé a občas člověk může nabýt pocit, že 

jdou opačným směrem, viděno prizmatem Západu. To je otázka jiného pacienta, ne českého, myslím. 

Pacient, o němž je nyní řeč, pochází ze střední Evropy, která má své tradice determinující naše chování 

a jednání, a jsou jiné ve vztahu k Rusku. Na druhou stranu si nemůžeme nevšimnout, co se děje za naší 

zahrádkou. Tamní děj se nás také více či méně týká. Hospodářství jsou propojená, a tak procesy, 

k nimž docházelo zde, ovlivňovaly hospodářství tam a naopak. Sluší se zmínit, že české hospodářství 

bylo napojeno na východní trhy, což znamenalo, že jsme byli součástí krevního oběhu východního 

bloku, jenž však byl rozrušen vlastním rozpadem.  

... Duše člověka a proměny ...  

MS: Jak podle vás byla ovlivněna duše člověka v kontextu proměn hospodářství a společnosti?    

MK: Zásadním způsobem. Víte, já bych to nesváděl pouze na období komunismu. Bohužel duše 

českého člověka byla poznamenána druhou světovou válkou, potom komunismem. To byly 

dohromady více jak 2, možná 3 generace, které žily v naprosto nezdravém prostředí zkaženém 

duchovně, mravně, morálně.  

                                                           
7
 Alexandr Solženicyn (1918 – 2008), ruský spisovatel, učitel a kritik totalitních poměrů. Byl vyhoštěn ze 

Sovětského svazu pro svou tvorbu. Tomu však předcházelo v roce 1968 vyloučení ze Svazu spisovatelů. Laureát 
Nobelovy ceny za literaturu z roku 1970. Nejslavnější díla: Souostroví Gulag (1973-1975), Jeden den Ivana 
Denisovče (1962). Po návratu do Ruska podal analýzu společnosti v knize Rusko v troskách (1999).       
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MS: Ano, co člověk může čekat od totalitního režimu? K tomu také přispělo, že režimy se často měnily.  

Byla zde první republika, poté nacismus, pak chvilka klidu a zase komunismus.  

MK: Ten klid ve dvacátém století byl velmi krátký a trval pouze 3 roky.  

MS: A nejen to. Společnost se již v té době otáčela k řízenému hospodářství.  

MK: Trochu jste se nadechl a byl jste nucen, či pacient byl nucen dýchat další jed v podobě 

komunismu. Také bylo zavedeno centrální hospodářství. Naše společnost je tak dlouhodobě 

ochuzena o několik ztracených generací, které zažívaly neblahé šoky. To, co jste nazval rychlými 

změnami politických systémů, jsou šoky.  

MS: Je dobré k tomu doplnit, že během totalitních režimů na člověka, našeho pacienta, působilo 

mnoho a mnoho negativních vlivů. Výsledkem toho bylo několik emigračních vln. Tito lidé nesnesli 

diktát nebo si vážili lidské svobody, jednoho z hlavních atributů lidské důstojnosti.  

MK: To bychom mohli přirovnat ke ztrátě krve. 

MS: Pouze ke ztrátě krve?  

MK: Ta krev je přece velice důležitá, zásobuje tělo živinami. Kolena máme pouze dvě, kdežto krev je 

v celém těle, a zde došlo k „odplavení“ poměrně vzácných lidí.  

MS: Nedošlo náhodou k úbytku mozkové hmoty? Nepřišlo pacientovo tělo o důležité 

neurotransmitery, kdybychom využili analogie mozku a látek v něm s krví a srdcem?  

MK: Nyní jde o to, že zde nebyl pouze nádor, že to nebyly pouze šoky, ale došlo ke ztrátě lidského 

potenciálu, což já přirovnávám ke krvi. Tento potenciál mohl obohatit tělo pacienta, ale kvůli režimu 

jsme o něj přišli. Odtekl do zahraničí, a proto je dobré zůstat u krve jako všudypřítomné látky 

v lidském organismu.  

... Otázka exilu a kontexty ...  

MS: Přijímám tento koncept. Avšak k nám se exulanti dostávali ve vysílání Svobodné Evropy, Hlasu 

Ameriky či jinak, byť v malém. Exulanti byli pomyslnými diplomaty bez pasu.  

MK: Je to sice pravda, ale je to z toho kvanta lidí neskutečně malé množství.  

MS: Je to podpora, která má svůj význam. Díky tomu se mohl realizovat pan Peroutka8, Tigrid9 aj.  

MK: Naši exulanti dělali sbírky na pomoc kde čemu. 

                                                           
8
 Ferdinand Peroutka (1895 – 1978), přední český novinář, jehož podporoval T. G. Masaryk. V první republice je 

spjat s týdeníkem Přítomnost, s Lidovými novinami. Po roce 1945 s týdeníkem Dnešek. Po roce 1948 odchází do 
exilu, kde v roce 1950 spoluzakládá a řídí rozhlasovou stanici Rádio Svobodná Evropa.  
9
 Pavel Tigrid (1917 – 2003), český novinář, politik. Zpočátku pracoval pro BBC v době II. světové války, poté 

dostal úkol řídit redakci Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Po neshodách s F. Peroutkou odchází z rozhlasu a 
zakládá Svědectví, revue českého exilu. Po příchodu z USA se usazuje ve Francii. Po roce 1989 přijímá post 
ministra kultury v Klausově vládě a působí jako spolupracovník V. Havla. Tigrid jako novinář šel ve stopách svých 
starších kolegů demokratické tradice, Peroutky a Čapka. Napsal knihy, které nejdříve vyšly v exilu: Politická 
emigrace v atomovém věku (1968), Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu (1988), Dnešek je 
váš, zítřek je náš (1990), Marx na Hradčanech (2001).   
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MS: Ano, půjdeme-li do historie, zjistíme, že exil je součástí naší historie třeba i za Rakouska Uherska. 

Bohužel velké vlny odchodů z naší země jsou spojeny s komunistickou totalitou, s roky 1948 a 1968. 

Ano, díky exilu jsme všude, byť mnozí se za nás, Čechy, žijící v původní vlasti stydí.  

MK: To byly doby velkého krvácení.  

MS: Ano, ale dalo se tomu nějak zabránit?  

MK: Nedalo. Ti lidé zde z pochopitelných důvodů nechtěli být, nemohli zde žít tak, jak si sami 

představovali, jinak by se udusili. Velmi zde trpěli. Když nad tím uvažujeme, zjistíme, že minimálně 

část odcházela z hmotných důvodů, z vypočítavosti, ti byli vyhnáni svou vypočítavostí. Ano, šli za 

lepším.  

MS: Ostatně, nyní je dobré připomenout třebas kauzu Mašínové10 a nedávno zesnulého Milana 

Paumera11. Někteří je obviňují, že šli za lepším takovým způsobem. Druzí je obdivují, neboť neváhali jít 

proti režimu - a nakonec odešli.  

MK: Byl to extrémní případ odchodu ze země, jenž je rozporuplný. 

... Zpět k pacientovi ...  

MS: Nu, ale vraťme se k pacientovi. Říkal jste, že uteklo mnoho krve.  

MK: Pokročme dále. Náš pacient se probouzí z narkózy. A důvody krvácení? Tedy roky 1948, 1968. 

Společnost ve dvacátém století vykrvácela dvakrát. Nyní jde o rok 1989 – 1990.  

MS: Co byste vy jako lékař ordinoval?  

MK: Nyní probíhá konzilium českých a slovenských lékařů, jinak by to ani v lékařství nešlo. Konzilium 

je u pacienta po zásadní operaci a tento sbor lékařů musí mít přirozeně šéflékaře.  

MS: Tím byl asi Václav Klaus, či jiní?  

MK: Ano, tento ekonom a politik se po roce 1989 stal šéflékařem, jenž bude léčit nemocného 

pacienta na oddělení jednotky intenzivní péče. 

MS: Kdo byl, prosím vás, v jeho konziliu?  

 

 

                                                           
10

 Mašínové a komunistický odpor - na otázku Mašínů, tedy činů skupiny lidí, kde byli zastoupeni Josef a Ctirad 
Mašínovi, je možné nahlížet jako na otázku vypořádání se s vlastní minulostí. V Čechách toto téma stále 
rozděluje veřejnost. Jsou lidé, kteří je považují za vrahy, jsou lidé, kteří je považují za hrdiny. Některými 
představiteli v politice byli navrhováni na státní vyznamenání. Jejich vztah k současnému státu byl 
problematický, jelikož zde existuje komunistická strana a struktury, které jsou spojeny s minulým režimem.    
11

 Milan Paumer (1931 – 2010), člen skupiny Mašínů. Seznámil se s nimi v Poděbradech. Paumer nemá nikoho 
na svědomí, pouze asistoval, řídil vozy během jednotlivých akcí. Po příchodu do Západního Berlína se stává 
vojákem a po odchodu do civilu se věnuje podnikání. Vlast v duchovním slova smyslu nikdy neopustil. Vrací se 
po roce 1989 a následně se sem stěhuje. Jezdí po školách, aby vyprávěl svůj příběh. Ke konci života se zasazuje 
o vybudování pomníků Třem králům, lidem z 2. světové války, a účastní se diskusí o vyrovnání se s minulostí.   
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... Přišla církev pozdě? ...  

MK: V něm byli ekonomové a polistopadoví politici. Já jsem dokonce ve svém článku psal, že tam byla 

i církev. Pro ni je typické, že chodí pozdě.  

MS: Proč jste do svých řad tak kritický?  

MK: Nu, to je již dané. Stačí, pokud se podíváte do historie, církev měla v minulosti obrovskou šanci.  

MS: Že by svět byl o něco rychlejší, než ona koná?  

MK: Podívejte se, církev měla obrovskou šanci v minulosti, třeba v oblasti sociální politiky, nicméně ji 

předběhl Karel Marx12 se svým učením. Poté se lidé vzpamatovali a byla publikována encyklika 

týkající se sociální práce, ale po Marxovi, když již lidé věděli, že Marx přišel se sociální otázkou a 

otázkou dělnickou, se církev probudila a řekla, že Marx nás v něčem předběhl.  

MS: Inu, teologie a sociální nauka chybně reagovala na filozofii …  

MK: Podívejte se na oblast sociální. Církev měla být opravdu rychlejší než námi zmíněný Marx. Tak 

tomu bylo někdy i v přírodních vědách. Přišel Darwin13 a pak se pánové preláti probudili a uvědomili 

si, že bychom se asi měli začít také věnovat vědě. Pak přišel Freud14. To jsou tři pokořitelé křesťanství. 

Freud přišel s psychologií, psychoanalýzou. A páni se počali teprve probouzet. Vidíte, člověk, to je 

duše – tělo. Tam je také psyché. Jak to vypadá? Psychologie je u teologů stále málo zastoupená, je 

popelkou, třebaže je to etablovaná věda. To je zkušenost s významem církve ve společnosti a do jisté 

míry se to vztahuje i na transformaci.  

MS: Je to překvapivé a jistě se tato skutečnost promítla do přístupu při přeměně společnosti.  

MK: Neustále jsme pozadu. Neustále církev pokulhává. Ale abychom se vrátili po tomto historickém a 

teoretickém exkurzu k tématu proměny společnosti. Můžeme tvrdit, že církev nebyla v onom 

konziliárním týmu zastoupena. Neměla slovo vůbec či jen minimální. Byla tam spíše do počtu, aby byli 

všichni zastoupeni, což se nakonec projevilo tím, že pokud přiletí nějaká delegace, přivítají ji 

prezident, politikové a někde tam stojí i pan kardinál, arcibiskup, aby dělali křoví. Tak je to s tím. 

                                                           
12

 Karel Marx (1818 – 1883), německý materialistický filozof, Hegelův následovník, jenž se proti němu kriticky 
postavil. Rozhodl se změnit tvář světa: „Do dnešních dnů myslitelé pouze o světě hovořili, nyní je nutné jej 
změnit“. Idea, která silně ovlivnila následná desetiletí. Své myšlení spoluvytvářel s B. Engelsem, jenž jej jako 
továrník podporoval. Mezi jeho hlavní díla patří Kapitál (1867 -) , Teze o Feuerbachovi (1852), Komunistický 
manifest (1848), Svatá rodina (1844). Proti Marxovi vystupoval i T. G. Masaryk, jenž jeho teze podrobil kritice 
v Sociální otázce.      
13

 Charles Darwin (1809 – 1882), anglický spisovatel a přírodovědec, byť původně měl být lékařem. Darwin je 
otcem konceptu evoluce. Díky tomu se objevila hypotéza, že člověk pochází i z nižších primátů. Své dílo vystavěl 
na sledování. Existuje hypotéza, že Darwin četl Bohatství národů od A. Smitha, které jej inspirovalo k jeho 
dílům, mezi něž se řadí O vzniku druhů přírodním výběrem (1859), O původu člověka (1871) aj. Jeho učení bylo 
zneužito tvůrci eugeniky v Hitlerově Německu.   
14

 Sigmund Freud (1856 – 1939), rakouský psychiatr, jenž se profesně zabýval léčením hysterií a neuróz. Je 
zakladatelem psychoanalýzy, která měla objevit procesy v lidském nevědomí, jež člověk při běžné reflexi světa 
vytěsňuje. Jednotícím prvkem pro Freuda je lidská sexualita a svou koncepcí šokoval svět. Má svébytné pojetí 
snu a lidského ega, které vztahuje k pudové stránce. Velkým kritikem Freuda je Friedrich A. von Hayek, jenž ho 
považoval za ničitele kultury. Nepůsobil pouze v oblasti lékařství, ale zasahoval i do jiných oborů. Díla: Nárys 
vědecké psychologie (1895), Výklad snů (1900), Tři úvahy o sexuální teorii (1905), Totem a tabu (1913), 
Budoucnost jedné iluze (1927), Nespokojenost v kultuře (1930), v níž vystupoval i proti náboženství.        
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MS: Snad jen výjimka, když přiletí papež, je velebný pán z církve blíže. Rozumím vaší námitce, že církev 

není brána jako rovnocenný partner, ale do jisté míry si to zaviňuje sama. Když se podíváme na 

konzilium, můžeme říci, že lidé z církve měli být důraznější při prosazování své vize a měli nabídnout 

ne snad přímo alternativu, ale doplnění čistě ekonomického názoru na svět. 

MK: Ano, přesně tak jsem to myslel.  

... Přešlapování a rozchod se Slovenskem ...  

MS: Ale šéflékař uspěl a následně si dokázal obhájit ještě svou pozici v následných volbách, což 

legitimizovalo jeho stanoviska, názory, koncepty a kurz transformace. Posléze došlo k přešlapování, 

nicméně to se již píše historie České republiky.  

MK: Následně došlo k amputaci.  

MS: Dokonce?  

MK: Ano, pane kolego, v roce 1992 se rozpadá Československo. A to můžeme nazvat amputací 

končetiny. Ta velmi zasáhne to vaše tělo. Po operaci nádoru a stabilizaci metastáz došlo k amputaci 

Slovenska.  

MS: Nu, člověk to může přejít pár slovy. Sám jsem byl mladý hoch, bral jsem rozum, i když jsem to 

registroval. Neměl jsem však hlasovací právo, ani bych je v případě rozpadu nedostal, neboť na 

rozdělení se dohodly politické elity.  

MK: Ano, nehlasovalo se o tom. Řekl bych, že to bylo uděláno bez velké přítomnosti lidí, neb je to 

výsledek aktivit Mečiara15 a Klause16.  

MS: To s vámi souhlasím, avšak byly i jiné alternativy. Z našeho pohledu zvítězil pragmatismus. 

Slovensko bylo méně vyspělé -  a ať si jde, pokud o to usiluje.  

MK: To je otázka pohledu na vyspělost. Vy zde prezentujete ekonomický pohled. Pro mě jako lékaře a 

teologa je Slovensko daleko vyspělejší z hlediska mravního, morálního a etického než Čechy. Dívám 

se na to optikou své profese, a proto tvrdím, že Slovensko bylo vyspělejší. Vy jako ekonom máte 

pravdu, že i za první republiky bylo zaostalejší.  

 

 

 

                                                           
15

 Vladimír Mečiar (1942), právník, slovenský politik, premiér 1990 – 1991, 1992 – 1994 a 1994 – 1998. 
Zpočátku nominován VPN, kterou opouští, a poté zakládá Hnutí za svobodné Slovensko. Toto uskupení podnítí 
silné národní pnutí, které vede až k rozpadu společného státu.   
16

 V. Klaus (1941), přední politik, je s ním spojena hlavní ekonomická transformace. V letech 2003 – 2013 
prezident České republiky. Původně ekonom, což mu zvýhodnilo pozici během rozhodování o transformaci 
Československa, později České republiky. Je vnímán jako politický antipod Václava Havla, s nímž vede diskuse o 
otázkách úlohy občanské společnosti, angažovanosti ap. Díky svému charismatu dokázal prosadit svůj záměr, 
který se poté ukázal jako koncept s mnoha nedostatky. Mezi hlavní knihy patří: O tvář zítřka (1991), Rok málo, 
či mnoho v dějinách země (1993), Mezi minulostí a budoucností (1996), Obhajoba zapomenutých myšlenek 
(1997), Co je europeismus (2006) ad. 
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... Směřování Slovenska a kontexty ...  

MS: Na druhou stranu, nyní nás Slovensko předběhlo. Například přijali společnou evropskou měnu, to 

se týká nedávné minulosti. Z hlediska výkonnosti stále náš východní soused pokulhává. Byl tam zbrojní 

průmysl a nyní se tam montují automobily.  

MK: Za minulého režimu se tam rozvíjel zbrojní průmysl, aby byla zaměstnanost.  

MS: Také tam byl těžký průmysl, stačí uvést Košice. To bylo způsobeno tím, že v minulosti se na 

Slovensko investovalo.  Ten vztah se dá přirovnat ke vztahu západního a východního Německa po 

sjednocení. Tam také byl finanční transfer a investice do zaostalejších částí. Ano, když se člověk 

prochází historií, sehrál důležitou roli bývalý pan president Husák17, jenž byl Slovákem a dlouhou dobu 

dělal prezidenta socialistického Československa. Ano, prezident, jenž se podílel na vzniku nádoru ve 

společnosti, který měl být odstraněn rychlým zákrokem týmu lékařů.  

MK: Nu, již máme za sebou šok, již za sebou máme chemoterapii a radioterapii a nyní jsme u 

amputace, která byla nečekaná. To vše bylo provedeno v celkem krátké době.  

MS: Ano, jsou to operace, které jsme přetrpěli, a nyní se zřejmě učíme chodit. Vše musí být patřičně 

uděláno tak, aby se nevloudila nákaza, která by mohla vést k sepsi. Také je nutné zajistit harmonický 

oběh, aby každá část těla byla správě vyživována. Je vhodné se zeptat, zda byla ta amputace 

zvládnuta? Byly části orgánů dostatečně prokrveny?  

MK: Abych se přiznal, tak mě to mrzí. Ale asi nic jiného nezbývalo, jelikož na Slovensku existuje silný 

nacionalismus, a to v Čechách není. My bychom těžko řešili problémy Slováků s Maďary, … 

MS: … řeší se do dnešních dnů. 

MK: Je to podobné, jako se řeší problémy Čechů s Němci a Poláky. To napětí je zde cítit. Napětí, které 

je mezi Budapeští a Bratislavou, kde je Národní strana. Je to žhavé téma. Jistě vzpomínáte na výstup 

Slováků a Maďarů na hraničním mostě v roce 2009. To by se zde určitě nestalo. Když přijede Edmund 

Stoiber18 či kancléřka Angela Merkelová19, jsou přivítáni a nevybublají nějaké excesy. V tomto ohledu 

nejsme nacionalisté jako východní sousedé, třebaže ne každý jim je.  

MS: Lépe se snad snášíme s Němci a Poláky, kteří také trpěli?  

MK: Politicky vycházíme. Žijeme zde ve vzájemném porozumění, což je dobré.  

                                                           
17

 Gustav Husák (1913 – 1991), československý politik, doktor práv, účastník Slovenského národního povstání. 
Jako student vstupuje do komunistické strany. Zpočátku byl úspěšným politikem, ale poté v 50. letech byl 
vězněn a následně byl v roce 1960 za prezidenta Novotného amnestován. Víru v komunismus neopustil. Jeho 
druhá kariéra začíná s Pražským jarem, kde se ukazuje jako stoupenec reforem a přední stoupenec federalizace 
státu. Klíčová je invaze, kde se Husák ukazuje jako osoba, která je nakloněna politice Moskvy. Stává se 
generálním tajemníkem ÚV KSČ. V roce 1975 se stává prezidentem. Odstupuje v prosinci 1989, kdy jej 
nahrazuje V. Havel.    
18

 Edmund Stoiber *1941, německý politik spojený se stranou CSU. V letech 1993 – 2007 působil jako bavorský 
premiér. Uvažovalo se o něm jako o nástupci G. Schrödra v roce 2002, ale Schröder byl znovu zvolen. V roce 
2005 zvítězila A. Merkelová. Během jeho působení v úřadu se z Bavorska stala nejvíce prosperující spolková 
země.   
19

 Angela Merkelová *1954, německá politička, původním polováním fyzička. Je reprezentantkou strany CDU. 
Aktivně se zapojuje do politiky po roce 1990. V roce 2005 vyhrává předčasné volby a stává se kancléřkou.  
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MS: Domníváte se, že z tohoto pohledu byla amputace dobrá? Alespoň nemusíme řešit cizí 

nacionalistické tendence a národní pnutí?  

MK: Já si myslím, že bych to vyjádřil poměrem 51 ku 49 ve prospěch rozdělení.  

... Zpět ke zdravotnímu stavu pacienta ...  

MS: Dle vás mělo rozdělení silnou legitimitu. Ale obraťme list a podívejme se, jak se vyvíjel zdravotní 

stav našeho pacienta. Co se, podle vás, zvolilo za léčbu, pokud podstoupil amputaci a velký chirurgický 

zásah. Jak spolupracovalo konzilium a co šéflékař?  

MK: Ten byl vyměněn a nastalo to, že pacient nedostal protézu.  

MS: Ó, náš pacient kulhá … a nemůže se řádně pohybovat?  

MK: Musel se naučit znovu chodit.  

MS: To je dlouhodobý proces. Musel mít pomocníky, stejně jako se chodí učit malé dítě? 

MK: Pak nastala doba rehabilitace. Žádná jiná oblast se nedostala ke slovu než ekonomie, neb to byla 

profese šéflékaře. Stále jsou to ekonomové nebo právníci. Zástupcem šéflékaře byl právník. 

MS: Já se domnívám, že ale na Hradě nebyl ekonom, ale byl to spisovatel, jenž se snažil svými výstupy 

dát šéflékaři jasný pohled, zřetelnou reflexi kroků, které ne vždy byly správné.  

MK: Nu dobrá, ale je nutné vzít v úvahu dvě věci. Za prvé jsou to povahové vlastnosti Václava Klause 

a jeho ekonomické znalosti, o kterých nepochybuji, že jsou dobré. A najednou proti němu stojí 

podle jeho pohledu kulisák.  

MS: Tak příkře vidíte diferenci obou lidí?  

MK: Já to říkám v tak polarizované podobě z toho důvodu, neboť Havel20 nemohl být konkurentem v  

oblasti ekonomie. Naprosto ne.  

MS: Souhlasím s vámi, ale s výhradou.  

MK: On proti němu mohl  stát v oblasti myšlenkové, kulturní, etické … Ale to přece nebylo bráno 

v potaz. 

MS: Společnost to ale zajímalo, byla „připravena“ na koncepty směřování.  

MK: Co je to společnost? Co to pro ni znamená, když si postaví do čela ekonoma, byť na Hradě byl 

někdo s odlišným vnímáním světa. Zkrátka, ti pánové si obtížně rozuměli. Na toto téma jsem 

zaznamenal v médiích slušný dokument. Týkalo se to prvního šéflékaře, ale nerad bych mu vkládal do 

úst tvrzení, která neřekl. Byl snad ještě ministrem financí a kdosi z těch konziliárních lékařů mu tam 

                                                           
20

 V. Havel (1936 - 2011), významná autorita ve světě divadelním, disidentském. V letech 1989 – 2003 prezident 
Československa a později České republiky. Jeho dramata byla spíše uváděna v zahraničí. Je možné uvést 
především Zahradní slavnost, Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Largo desolato, Pokoušení, Asanace. 
Kromě her psal také eseje, z nichž nejslavnější Moc bezmocných je velkým příspěvkem do českého i světového 
myšlení 2. poloviny 20. století. Havlovou snahou bylo bojovat za zachování lidské identity a žití v pravdě.  
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namítl, že by společnost potřebovala také morální oživení, nejen to ekonomické. On se na to vyjádřil 

v tom smyslu, že morálku ve společnosti přinese rozvinutý trh.  

... Marxistické chápání světa v transformaci ...  

MS: To je silné tvrzení. Cítím v tom ozvěny nedávné ideologie o základně a nadstavbě, to se vracíme 

zpět k Marxovi. Možná je to vulgarizované Klausovo tvrzení. Snad proto byla profesorem Tomášem 

Halíkem21 reforma nazvána marxismem naruby. Vše vznikne, až bude fungovat trh. Je to iluzorní, 

obzvláště pokud se lidé naučili za minulého režimu rozkrádat.  

MK: Já jej necituji přesně, ale mám z toho podobný dojem do dnešních dnů. Našeho šéflékaře 

nezajímaly otázky mravu, morálky.  

MS: Tyto otázky jsou skryté a křehké, avšak silně ovlivňují fungování společnosti a hospodářství.    

MK: Byla idea, že když se nastaví jisté zákony, jistá kritéria, že se bude podle nich postupovat.  

MS: Jak se může společnost rychle proměnit, když vyrostla na socialistickém právu? Jistěže můžeme 

přijmout zákony a nařízení ze zahraničí, ale bude to společností přijímáno? Bude to legitimní? 

Dostaneme se dříve na západní standard?    

MK: Víte, já se domnívám, že zde máme kapitalismus sui generis.  

MS: Zmínil jste právo. K jaké části pacientova těla byste jej přiřadil?  

MK: Já bych je přirovnal k páteři. Ta nese celou bytost, na ni se upevňují další věci. Jestliže páteř je 

křivá, tedy logicky i právo je křivé. A nyní můžeme analogicky v přirovnáních rozvíjet vše ostatní.  

MS: Co když v Čechách dochází k neustálým proměnám práva. Novely, novelizace novel … Jaké to má 

důsledky pro naši páteř? Neznačí to, že pořád zasahujeme do jednotlivých obratlů tvořících celek? Je 

dle vás možné, aby pacient v rekonvalescenci, jenž trochu kulhá, a jsou mu vyměňovány části těla, 

přežil z dlouhodobého hlediska? 

MK: On přežije, protože se dá přežít i na invalidním vozíku, třebaže kvalita života je poté zásadně 

změněna.  

MS: Ano, souhlasím s  vámi. Je to jiná kvalita, avšak my usilujeme o postupný růst a zapojení se do 

společnosti, abychom žili plnohodnotný život. 

MK: Nesmíme zapomínat, že kvalita života je jiná. 

MS: To říkáte tak s klidně a blazeovaně?  

                                                           
21

 Tomáš Halík *1948, český katolický kněz a religionista. Během minulého režimu vystudoval psychologii, byl 
tajně vysvěcen na kněze, působil jako klinický psychoterapeut. Již před rokem 1989 se zapojil do diskusí o 
směřování společnosti, což mohl více uplatnit ve svobodném systému. Halík byl spolupracovníkem V. Havla, 
zvláště jeho projektu FORUM 2000.  Je signatářem hnutí Impuls 99, které mělo zájem kultivovat politiku. Je 
příznivcem občanské společnosti. Sám považuje za nutnost se stavět proti omylům, které přináší politický život. 
Je častým hostem na zahraničních univerzitách, jako je Oxford či Cambridge, Pittsburgh. Mezi jeho dílo lze 
zařadit: Co je bez chvění, není pevné (2002), Oslovit Zachea (2003), Vzýván a nevzýván (2004) aj.     
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MK: Já jsem prostě rezignoval. Jako osoba to nezměním. Mohu se pouze dívat, jak to jde, a říkat si, 

kam to asi dospěje.  

... Pacient přežil, ale má velké potíže ...  

MS: Z těchto vašich posledních slov můžeme říci, že náš pacient má po terapii vážné potíže. Sice přežil, 

ale … Můžeme to přirovnat k vegetativnímu stavu? Cosi do sebe přijímá, je udržována fyzická stránka.  

MK: Biologicky přežívá?  

MS: Ano, tak jsem to myslel, byť je to zřejmě vyhrocené.  

MK: Nebyl bych takový skeptik. Snad to není tak špatné. To vůbec ne. Když jsme u té páteře, 

uprostřed páteřního kanálku je …  

MS: … mícha, která je propojena s mozkem.  

MK: Ano, to jsou ty ekonomické věci. To bych přirovnal k tomu trustu myšlení.  

MS: Neměla by mícha symbolizovat spíše duchovní stránku?  

MK: Duchovní bych přirovnal k srdci člověka.  

MS: To pravé poznáte skrze srdce … Blaise Pascal22…  

MK: Nebo víte co, obrátil bych to jinak. Centrální nervový systém je uprostřed páteře. Je zařízen 

k tomu, aby člověk cítil a ucítil dotek či bolest a tak. Zkrátka, vše v tom organismu se dotkne 

ekonomických otázek. Čili ekonomika je citlivá na změny, a proto bych ji přirovnal k centrálnímu 

nervovému systému, tedy míše a mozku.  

MS: Má to logiku. Pokud se promění páteř, pak se to dotkne i hospodářství.  

MK: Proto právo a ekonomie jedno jsou.  

MS: Již rakouský ekonom F. A. von Hayek23 si přál, aby ekonomie a právo byly jedno, aby se tyto obory 

neoddělovaly, ale aby byly při sobě. Zkrátka, nic nového pod sluncem a vy to potvrzujete. A co srdce?  

MK: To jsou věci kulturní. Je to otázka společenského naladění. Dnes se tomu říká vznešeným slovem 

paradigma.  

MS: Přeložíme-li to do českého jazyka, je to vzor a souvisí to s konceptem vědy T. Kuhna24.  

                                                           
22

 Blaise Pascal (1623 -1662), francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog. Ve své době se snažil sestrojit 
počítací stroj. Je znám tzv. Pascalův trojúhelník a ve fyzice Pascalův zákon o chování tlaku. Významné jsou jeho 
eseje Myšlenky, které původně byly pouhými poznámkami k jednotlivým tématům.  
23

 Friedrich August von Hayek (1899-1992), rakouský ekonom, který v roce 1974 obdržel Nobelovu cenu za 
ekonomii za svůj příspěvek k hospodářským cyklům, které byly vysvětleny na monetární bázi. Velmi mu pomohl 
v onom zkoumání jeho učitel a přítel L. von Mises. Mezi jeho základní knihy lze počítat Monetární teorie a 
obchodní cyklus, Ceny a produkce, Cesta do nevolnictví, Řád smyslovosti, Ústava svobody, Právo, zákonodárství 
a svoboda, Odstátnění peněz, Fatální omyl. Knihy se vyznačují popisem řádu v různých sférách bytí. 
24 Thomas Kuhn (1922 – 1996), historik a teoretik vědy. Zabýval se kvantovou teorií, astronomií. Své postoje 

shrnul do vlivné knihy Struktura vědeckých revolucí 1962. Definoval v ní otázku normální vědy, zlomu ve vědě a 
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... Význam duchovní oblasti pro člověka ...  

MK: Víte, k čemu bych já přirovnal duchovní oblast v těle? Duchovní oblast v těle, milý pane, jsou 

vitamíny.  

MS: Zvláštní popis.  

MK: Nesmí jich být mnoho, ale musí tam být. Církev tedy nemusí být nějakými velkými orgány, jako 

jsou plíce, játra, ledviny. Ježíš říká, aby ona byla kvasem. To neznamená být mnoho.     

MS: Ježíš říká, aby lidé věřící byli solí země … Když se přesolí jídlo, není to obvykle k jídlu.  

MK: Jakmile tam není duchovní dimenze, je to obvykle jídlo bez chuti soli. Já bych to přirovnal asi tak: 

jestliže nemáte vitamín C, kterého je v těle na miligramy, přesto budete nemocen. Zkrátka i těch 

duchovních hodnot, i té církve nemusí být mnoho, stejně jako výše uvedeného vitamínu či soli. Jde o 

miligramy, avšak musí tam být.  

MS: Bez jejich přítomnosti ztrácíme imunitu?      

MK: Ano, nicméně když jej mít nebudete, budou vám hrozit záněty, infekce a nemoci. Co se týče 

kultury, já bych otázku kultury přirovnal k srdci. To je pravá a levá komora. Církev – duchovno bych 

dal k oblastem vitamínu v našem těle. Stačí jich být velmi málo, aby naše tělo patřičně fungovalo. 

Nebo bych to ještě vychýlil … Aktivoval bych žlázy s vnitřní sekrecí. Ani těch hormonů v našem těle 

není mnoho. Stačí pár kapek a žena má nitroděložní stahy. V organismu člověka se to rychle projeví - 

a to platí i pro společenské jevy.   

MS: Rozumím, kam směřujete. Není nutné mnoho, ale cíleně a efektivně. Jak ale léčit srdce, když se 

podíváte na proměny krajiny během dvaceti let? Nemáte náhodou pocit, že lidské srdce počne bít na 

základě těchto podnětů nezdravě rychle? Člověku vyvstane otázka: co vše dokáži snést?  

MK: To je ono. Je to způsobeno tím, že naše srdce je orgán - a zde jsme opětovně u ekonomiky, 

pomyslný centrální nervový systém. Srdce je napojeno na centrální nervový systém přes „nervus 

vargus“, tedy bloudivý nerv. Naše srdce má jistou normální frekvenci, ale když se leknu, tak mi počne 

srdce bít více. Inu, je to propojeno a dá se to vystihnout tezí, že vše souvisí se vším. To platí jak pro 

tělo, tak pro společnost. A jestliže je zde operace nádoru, poté léčení metastáz, ozařování, 

nedostatek vitamínů, je to vidět.  

... Kladné stránky transformace ...  

MS: Nesmíme zapomenout na amputaci a kulhavou chůzi, je dobré se ještě vrátit. Myslíte si, že Češi a 

Slováci by si společně vedli dobře? Ta amputace není příliš znát. To tvrdím proto, že jsme se sešli ve 

spojené Evropě.  

                                                                                                                                                                                     
vzniku paradigmatu. Vědecké poznání tedy nesměřuje k nějaké jediné Pravdě o světě, netýká se žádné 
„objektivní reality“ – nezávislé skutečnosti, všem společné, vždy zde již jsoucí. Věda jako každá lidská činnost 
má svůj kulturní, dějinný, instituční, sociální a psychologický rozměr. I vědecké poznatky jsou proto historicky 
podmíněny: vyjadřují ducha dané epochy, mění se s dobou i s okolnostmi. Další tituly: Kopernikánské revoluce 
(1957), Černé těleso a kvantová diskontinuita (1987). Je označován za stoupence relativismu.  
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MK: Víte, to bych nechal. To je hypotetická otázka coby, kdyby. Na to já, žel, neumím odpovědět, 

neboť to bychom museli být dnes Československem, abychom to mohli řádně a kvalifikovaně 

posuzovat. Nicméně bychom zase nevěděli, jaké je to být samostatným českým státem.  

MS: Souhlasím s vámi. Je dobré se držet reality a příliš nespekulovat. Kladně hodnotím, že jsme se 

sešli ve spojené Evropské unii, na hranicích mezi Českou republikou a Slovenskem nejsou celnice. Češi 

a Slováci žijí pohromadě. Díky možnosti univerzitního studia existuje v obou zemích čilý ruch.  

MK: Víte, je zde takový paradox. Na jedné straně se sjednocujeme v Evropě, na druhé se oddělujeme 

a atomizujeme v různých úrovních, nejen státních. Zejména se atomizujeme v rodinách, to je malé 

společenství, ale pak je zde Balkán.  

... Otázka Evropské unie a výzvy ...  

MS: Dá se říci, že nám hrozí další nebezpečí? Již nejsme sami, již zde není český pacient, ale stali jsme 

se součástí Evropské unie.  

MK: K tomu bych se raději nevyjadřoval, jelikož jsem spíše euroskeptik.  

MS: To znamená, že nacházíte sympatie pro myšlenky Václava Klause?  

MK: Tak daleko ne, nicméně nechávám si raději odstup. Nejsem a nemohu být součástí obdivovatelů 

Evropské unie, protože žiji v prostředí, kde lidé díky Evropské unii musí vybíjet stáda dobytka a musí 

se končit s hospodářstvím, do kterého investovali milióny. Dali tomu čas, práci, zdraví … To vše končí, 

protože najednou přijde diktát z vyšších míst. Já jisté věci chápu jako bruselskou diktaturu.  

MS: To znamená, že náš pacient se stal zajatcem vyšších sil, které sám neumí ovládat? Dá se říci, že 

součástí onoho konzilia jsou lidé z nadnárodních institucí, jako jsou Evropská unie či finanční kruhy?  

MK: Já bych v tomto případě neřekl, že je to lékař či jistý rehabilitační pracovník, jenž má úmysl 

zrehabilitovat naši zemi. Stali jsme se součástí vyššího celku jednoduše tím, že jsme napojeni na 

krevní oběh jiných pacientů, či lépe občanů, kteří nemusí být označeni jako nemocní.  

MS: To znamená, že co se stane s lidmi ve Španělsku či Portugalsku, bude mít dozvuky i u nás?  

MK: Ano, díky oběhu … Je těžké se vyvázat.  

MS: Jsme zranitelnější. Je obtížné si představit, že bychom si již hráli na vlastním písečku. Když se 

stane něco nám, bude nám pomoženo třebas portugalskou krví, pokud si krev neodložíme sami v 

režimu auto-transfuze?  

MK: Když nám jdou dotace z Bruselu, můžeme na to nahlížet jako na transfuzi, tedy jako na novou 

krev, která nám má pomoci v odstraňování hospodářských nešvarů. Obtíž je, kdyby nám počali 

diktovat. Náznaky již vidíme. Považoval bych to za omezování vlastní suverenity.  

MS: Vy vnímáte to, že Brusel nám přikazuje kolik cukru, kolik mléka, jaké maso?  

MK: Jsme pořád u neekonomických věcí. Já se obávám jednoho, a to je zglajchšaltování tradic 

každého národa. Já jsem pro konkurenci přístupů k světu, k životu. Přece máme jistou tradici 

myšlenkovou, kulturní, hodnotovou. Jinou tradici mají Italové, ... 
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MS: … ti jsou krevnatí. Úplně jinou mají seveřané.  

MK: Asi by bylo dobré, kdyby Evropská unie byla patřičně citlivá k těmto skutečnostem. Nebude říkat, 

že toto a toto se bude moci, a toto a toto již ne ... třeba v oblasti náboženské …  

MS: Zde vzniká otázka, co z nás bude? Zatím jsme jako pacient, který rehabilituje.  

MK: Budeme mít v krvi krev okolních zemí, jelikož jsme napojeni na okolní země, s nimiž utváříme 

Evropskou unii, která je velkým krevním oběhem.  

MS: Nebude to v Evropě kolidovat? Lidé nemají „různé krve“ … Cožpak by se utvořila „mezinárodní 

krevní skupina“? 

MK: To je otázka pro proroka.  

MS: Souhlasím s vámi. Budoucnost je otevřená, užijeme-li slov K. R. Poppera25. Ale vraťme se od 

budoucnosti k pacientovi, který rehabilituje.  

MK: Náš pacient zvyšuje postupně svou zátěž a je pod vedením supervizora, super šéfa. Spíše bych to 

zhodnotil, že je v etapě přizpůsobování se.  

MS: Postupně si osahává svět a dělá to, co je mu dovoleno.  

MK: My jsme přece malý stát na to, abychom někde měli slovo, abychom mohli říci své. Francouzi a 

Němci ve srovnání s námi jsou na jiném místě. Ti utvářejí klub s názvem Evropská unie.  

MS: Jak je to s prosazováním vlastních zájmů? Pacient má také svá práva. Lze je podle vás hájit u 

země, jako jsme my? Česká republika není tak malá. Je to snad o stylu a přístupu v jednání? 

Kupříkladu Slovinsko je pětkrát menší než Česká republika, pokud to bude bráno dle počtu obyvatel.  

MK: Nu, ale co prosadí taková to malá země? Ta není příliš slyšet, a když se hovoří o Evropské unii, 

povětšinou vystupují Němci, Francouzi, Angličané.  

MS: Je to drobný hlas v Bruselu? 

MK: Ano, právě proto, že je to drobné, neznamená to při srovnání s těmi velkými nic.  

MS: Dá se říci, že rehabilitující pacient, k němuž jste Českou republiku přirovnal, je určen 

rehabilitantem k pohybu? 

MK: Ano, pracovník jej učí žít ne v těch starých poměrech, ale v nových, aby se neztratil.  

MS: Tedy jej učí samostatnosti, aby člověk byl s to mít pevné místo ve společnosti stejně jako lidé na 

západ od našich hranic.  

MK: Pozor, pacient je napojen na krevní oběh, je na něm závislý. To bychom museli z Unie vystoupit.  

                                                           
25

 P. R. Popper (1902 – 1994), anglický filozof vědy rakouského původu. Představitel kritického racionalismu. 
Jeho hlavním výstupem vědeckého zkoumání je teze o vyvratitelnost teorií, které si člověk o světě utváří – 
princip falzifikovatelnosti. Přijímá omezenost lidského rozumu, toleranci i její meze a nemožnost předvídat 
budoucnost, na čemž byly založeny totalitní teorie, jako je marxismus aj. Důležitými díly je Logika vědeckého 
zkoumání (1934), Bída historicismu (1936), Otevřená společnost a její nepřátelé (1945). 
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MS: Jaká to prekérní záležitost. Svoboda byla ztracena? Co takovému rehabilitujícímu pacientovi 

zbývá? Nebude muset chodit na krevní transfuze?  

MK: Pacient je napojen na krevní oběh, tedy hospodářství je integrováno. Je tam stejná krevní 

skupina.   

MS: Domnívám se, že se musí správně pohybovat, aby žil alespoň trochu hodnotný život.  

MK: Vše bylo pojato jako metafora … I pohyb je tam začleněn.  

MS: Ostatně Evropa zažívá takové problémy, o kterých tvůrci záměru neměli ani tušení. A pochybnost 

je více než nutná. Souhlasím s vámi ohledně hloubky integrace, ale vše mělo být konstituováno tak, 

aby to bylo životaschopné, což se během dialogu ukázalo jako chybné. Některé věci v Evropě příliš 

životaschopné nejsou, to jste sám řekl. Ne každý zde má stejnou krevní skupinu, byť se to může 

zpočátku tak jevit. Je rozdíl mezi severem a jihem Evropy, to bychom si neměli přestat uvědomovat.  

... Páteř ...  

MS: Nyní bych se opět podíval na právo a páteř. To se utváří v Praze, v Bruselu, ve Štrasburku a na 

jiných místech. Nemyslíte si, že dochází ke zmatení v právu a k deformaci páteře? Zde je otázka, jak 

správně formovat páteř, aby celé tělo bylo funkční?  

MK: Máte pravdu, je tam zmatek. Nejsem odborník, ale četl jsem, že o osudu této země parlament, 

senát, vláda, prezident rozhodují asi z dvaceti procent.  

MS: To je smutné zjištění a ukazuje to, že nejsme suverénní stát.  

MK: Osmdesát procent norem je do České republiky dovezeno.  

MS: Když si to vztáhneme na krevní oběh, můžeme s jistou nadsázkou říci, že se více či méně stáváme 

vazaly té či oné země či uskupení zemí.    

MK: Ano, to je výsledkem skutečnosti, že jsme napojeni na jiné země. 

MS: Je dobré si položit otázku, byť je kacířská: Nešlo by to náhodou jiným způsobem? Snad existují 

možnosti hospodářské existence? Šlo by dle vás Unii opustit a přetrhnout onen krevní oběh, abychom 

byli soběstační, když 80 procent rozhodnutí je k nám dovezeno?  

MK: To ví ekonom, jestli bychom byli soběstační, kdybychom byli takový trucpodnik Evropské unie. 

MS: Existuje subjekt, který není součástí krevního oběhu, je to Švýcarsko. Na druhou stranu je nutné 

říci dvě skutečnosti. Švýcarsko je obchodně závislé na okolním vyspělém světě a je jistě iluzorní, že 

bychom se stali Švýcary střední Evropy.   

MK: Ano, nicméně malé Švýcarsko má trochu jiné postavení vůči světu.  

MS: Sluší se říci, že jsme byli součástí Rakouska – Uherska, což byla měnová a hospodářské unie.  

MK: Švýcary nepostihla válka jako nás a mají jiné parametry hospodářství. Mají tradici. Analogie se 

zemí helvetského kříže není možná ani politicky, ani ekonomicky.  
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... Elity a transformace ...  

MS: Není možné se v dialogu nad nedávnou minulostí a jejími problémy nezmínit o elitách. Diskutovali 

jsme trochu problém spisovatele z Hradu a šéflékaře s ekonomickým vzděláním ze Strakovy akademie.  

MK: Inu, elity. To je srdeční záležitost. Posunuli jsme se do oblasti kultury. Abych se přiznal, já to 

slovo nemám rád, to jsme u marxistického pojmu - nadstavby. Srdce je tedy orgánem nadstavby. To 

tepe, a dnes si všimněte, že kultura musí být podporována, jelikož si na sebe nevydělá. 

... Otázka kultury jako části duchovní sféry ...  

MS: Zmínil jste skutečnost dotování kultury. Trh do kultury nepatří?  

MK: Zde skutečně trh neplatí. Je to stejná námitka hospodářských filozofů, kteří se táží, proč by církev 

měla být placena státem. Měla by si na sebe vydělat.  

MS: Lidé si myslí, že možná má lukrativní stavby a pozemky.  

MK: Ať jim to vrátí, ať stát vrátí to, co sebral. To bych bral, ale když k tomu není patřičná vůle … Když 

jim to vynáší, stát má výtěžek z těch pozemků, a církvi dává pouze desetinu. Stát jednoduše platí 

církev z církevního majetku.  

MS: Vidíte, zmínil jste, že církev je placena státem, ale je zvláštní, že církevní hodnostáři jsou 

odměňováni dle zákona, který byl schválen zločineckým režimem 1948 – 1949.  

MK: Je to jedno, podle kterého zákona jsou placeni.  

MS: Je zde ale kontinuita? 

MK: Ať kontinuita … Mně jde o něco jiného. Když vám „hospodský filozof“ řekne, že by si církev měla 

na sebe vydělat, řeknu, prosím vás, tak to by si na sebe musela vydělat Česká filharmonie26, a pokud 

si nevydělá, můžeme ji zrušit. Musí si na sebe vydělat muzeum, a pokud si na sebe v tržbách 

nevydělá, jednoduše zkrachuje. Řekl jsem, že v tomto státě jsou instituce, které stát potřebuje, ale 

nejsou s to si na sebe vydělat. Zde už to myšlení pacienta není srdeční záležitostí, ale ekonomickou.  

MS: K jakému orgánu byste přirovnal sektor školství, který formuje a utváří lidi a míří k srdci?  

MK: Víte, to bych u pacienta přirovnal k smyslům.  

MS: To znamená vnímání, rozpoznávání, detekce, co je dobré a co je špatné, jestli doleva či doprava. 

V jisté nadsázce celá naše společensko – hospodářsko – kulturní proměna je vedena směrem 

pravicovým, či se o ní pouze hovořilo, že je pravicová. To proto, abychom se oddělili od socialistického.  

MK: Škola učí naše děti vidět, učí je slyšet, učí je cítit, učí je vnímání okolního světa. Zkrátka, je vede 

k tomu, aby rozuměly světu jako celku. Tomuto světu rozumíme přes smysly.  

MS: A co rozum?  

                                                           
26

 Česká filharmonie byla založena roku 1895 a prvním šéfdirigentem byl Antonín Dvořák (1841 – 1904). 
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MK: Vše souvisí se vším. Smysly souvisí se srdcem a s mozkem. A souvisí s těmi podpůrnými složkami, 

jako jsou vitamíny. Proto školství do tohoto mechanismu zapadá a je přirozeně napojeno na ostatní.  

... Unikátnost operace ...  

MS: Ano, můžeme tomu rozumět také tak, že my a náš transformační přechod byl ve své podstatě 

neskutečnou a komplikovanou změnou, jakou nikdy náš organismus nezažil. Jinými slovy to byla 

unikátní operace. A pamatujeme podle vás takovéto zásahy v naší historii?  

MK: Víte, ukažme si to na srdce. Možná za deset let by lékaři řekli, že operatér mohl pracovat jiným 

způsobem, ale operatér neměl jiné možnosti než ty, které měl. Čili ekonomové, kteří prováděli 

transformaci v roce 1989 -1991, neznali jiné možnosti. A my nyní s velkým odstupem řekneme, že 

pánové lékaři a i pan šéflékař to měli dělat jinak. Po bitvě je každý generál.  

MS: To, co nyní říkáte, vede člověka k úvaze, že není dobré příliš kritizovat postupy, které byly spjaty 

s dobou, kdy byla prováděna operace pacienta. Nabádáte k opatrnosti v posuzování procesů?  

MK: Souhlasím s vámi, tedy jednat musíme velmi opatrně. Kritizovat bychom měli, nicméně musíme 

si též být vědomi problémů a kontextů. Neměli bychom je zavrhovat.  

... Kritičnost přístupu a kontexty ...  

MS: Domníváte se, že když se lidé snaží hodnotit celý přerod, mnohdy především odsuzují či zavrhují? 

Takový poznatek z toho může mít pozorovatel. 

MK: Jak kdo. Kdo šlape po penězích, nezavrhuje, kdo to má tak tak od výplaty k výplatě, jistě 

z přirozenosti věcí zavrhuje.  

MS: Vy tam ale dáváte ekonomické hodnocení - kdo má hodně … Jsou lidé, kteří mohou mít málo, ale 

váží si svobody a možnosti seberealizace.  

MK: Ano, jsou lidé, kteří vzpomínají mnohdy nostalgicky na období socialismu. Není jich v této zemi 

málo, neboť tehdy měli sociální jistoty.  

MS: Závisí na člověku a přístupu k sociální realitě, avšak také na schopnosti zasazovat věci do širšího 

kontextu. Lidem, kteří podporují komunisty a stýskají si, asi svoboda příliš neříká. 

MK: Jestliže před revolucí člověk pracoval jako dělník, mohl po revoluci získat v restituci dům a rozjet 

výrobu a dnes je velkouzenářem a má dvě auta. Takovému člověku bude transformace připadat jako 

dobrá, slušná. Klaus jako šéflékař to udělal správně, neboť jsem tím získal. Kdežto lidé, kteří jsou bez 

práce támhle ve sklárnách na Vysočině, říkají z logiky věci, že to dopadlo špatně. A chyba byla 

v samém počátku ekonomické transformace. Podle mé paměti to byl Zeman27, jenž říkal, že při 
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 Miloš Zeman *1944, prognostik, český levicový politik, předseda vlády v letech 1998 – 2002.  Od roku 2013 
prezidentem České republiky. Zpočátku byl součástí Občanského fóra, poté vstupuje do České strany sociálně 
demokratické, kterou vyvádí z čísel nevolitelnosti až do Strakovy akademie. Je stoupencem státního aktivismu 
starého Keynesova stylu. Během jeho působení v roli premiéra počíná mít tato země problém se zadlužováním, 
který trvá až do současnosti. Zeman považoval ekonomickou transformaci za chybnou a kuponovou privatizaci 
za podvod století. Po roce 2002 se z politiky stáhl, i když byl neúspěšně prosazován ČSSD na Pražský hrad. Žije 
na Vysočině. Z jeho titulů můžeme uvést: Naše posttotalitní krize a její možná východiska, Jak jsem se v politice 
mýlil. 
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špatné transformaci bylo rozkradeno asi 600 či 700 miliard korun. To je ten účet za hospodářskou 

proměnu. Také uvedl, že kdyby to prováděl on či Valtr Komárek28, dopadlo by to úplně jinak.  

MS: Ano, miliarda sem, miliarda tam. Těmi se střílí jako koulemi granátů. Mnoho jsme ztratili. Cílem 

poznání je skutečná povaha věcí, a proto se domnívám, že házení cifer, kolik se ztratilo, mnohdy 

odvádí od cíle, který jsem uvedl. Možná skutečný účet za proměnu hospodářskou, sociální, politickou 

bude větší a budeme si na něj asi muset počkat déle.  

MK: Problém je v tom, že lidé netíhnout k objektivitě. Figuruje v nich subjekt, protože  

MS: … jisté věci vnímají z vlastní zkušenosti.  

MK: Ano, mají subjektivní vnímání.  

MS: Vědec, který se zabývá jistým tématem, se snaží rozplést všechny subjektivní nánosy a jít k jádru 

věci. Při hodnocení třeba transformačního procesů to jde velmi obtížně. Přirovnal bych to k chůzi po 

tenkém ledě. Jsou lidé, kteří to zažili. Jiný vhled do toho budou mít ti, kteří budou řadit tuto dobu 

podobně, jako my dnes řadíme daleko proti proudu času středověk.  

... Zpět k pacientovi ...  

MS: Ale zpět od metodologického expozé k našemu pacientovi, jenž rehabilituje dvacet let po operaci, 

ozařování a chemoterapii. Jak vypadá, v jaké je kondici?  

MK: Kulhá, ano, kulhá, jelikož těch zásahů bylo během krátké doby mnoho. Kdyby jeden zásah přišel 

v roce 1989 a jeden letos 2010, vypadalo by to jinak.  

MS: Vzniká otázka, kam bychom se dostali tou gradualistickou metodou?  

MK: To by se pacient rozdýchal a vzpamatoval z toho prvního zákroku.  

MS: Nevedlo by to náhodou k jeho brzkému konci, a to z důvodu dlouhých odkladů reforem?  

MK: Víte, to je velmi obtížné říci, jelikož my neznáme druhý model. Nežijeme v laboratoři, žijeme 

v reálném světě a propočítávat, co by se stalo kdyby, nejde. Jsou zde faktory, které jsou proměnné a 

neproměnné. Jestliže je cosi dané a my jsme třebas v něčem závislí na druhých státech, co nám 

zbývá? Jakou se půjdeme řídit filozofií? Musíme to přijmout, jelikož je to pro nás nevyhnutelné. To je 

třeba obranný systém NATO. Svět je plný hrozeb a z toho vyplývá, že tam musíme být zakotveni, 

jelikož se jednoduše s naší armádou sami neubráníme. Je dobré být ve společenství a nekonat pouze 

na vlastní pěst. Díky tomu jsme přítomni i v jiných částech světa.   

MS: Nemůžeme zkrátka říci ne, byť ve Švýcarsku je to jinak, ovšem Švýcarsko je něco jiného.       

MK: Řekl bych, že ta země je takové cizí těleso v Evropě. 

                                                           
28

 Walter Komárek (1930 - 2013), český ekonom, politik. Byl členem KSČ. Během své kariéry 1964 – 1967 dělal 
poradce na Kubě Che Guevarovi. V osmdesátých letech stál za vznikem Prognostického ústavu, který měl 
utvořit strategii transformace hospodářství a společnosti. V ústavu pracovali pozdější význační politici jako 
Václav Klaus, Tomáš Ježek, Vladimír Dlouhý. Miloš Zeman. Rok 1989 jej vynesl do vládních pater, avšak své 
posty v pozdějších letech neobhájil. Komárek byl stoupencem gradualismu a kritikem šokové terapie. Mezi jeho 
knihy patří Prognóza a program (1990), Ohrožená revoluce (1991), Kronika zoufalství a naděje (2004 - 2005).   
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MS: Kde by pak mělo mít své místo?  

MK: Víte, to se liší. Je to jako Rakousko, to je též neutrální stát. Já bych to přirovnal k výjimečnému 

ostrovu …  

MS: Ano, Švýcarsko je zvláštní stát. Nejen že je malé, ale také tam mají své čtyři úřední jazyky. Zpět 

k českému pacientovi. Jste sám lékař, co byste pacientovi doporučoval a jaké léky byste mu předepsal, 

pokud byste měl hlas v konziliu či byste byl šéflékařem?  

MK: Kdybych měl patřičné pravomoci, zaujal bych pozici jistého filozofa - a nyní to bude znít tak 

trochu mimo realitu. Teď se mi nevybavuje, kdo to přesně byl, abych to nevložil do úst někomu 

jinému, znělo to asi tak: položili mu otázku, co by udělal, kdyby měl na světě absolutní vládu. A nyní 

očekávali reakci, že řekne, udělal bych revoluci, udělal bych to a to … On však řekl, že by se snažil 

vrátit slovům svůj význam.  

MS: To zní velmi ambiciózně a odvážně.  

MK: Já bych se snažil vrátit tomuto národu vše, co ztratil. Smysl  - a to je to, co ztratil po těch 

operacích včetně rehabilitace - pro rozlišení dobra a zla. To mě ve společnosti velice trápí. Rozlišení 

pravdy a lži. To se stírá, to rozeznání krásy a ošklivosti. Tak bych to řešil já. Systém politiky, tedy 

demokracie, systém hospodářství, tedy kapitalismus, bych nechal, ale začal bych českého pacienta 

rehabilitovat tím způsobem, že bych mu dal smysl pro dobro a zlo, krásu a ošklivost. To bych udělal 

jako šéflékař.  

MS: To je úkol, který by měl konat každý občan den co den.  

MK: Ano, vysoce teoreticky. Nicméně úzce prakticky - kdo se o to stará, pokud by to člověka 

zatěžovalo? 

MS: To by mohlo znamenat, že vaše léčba společenských neduhů by mohla být rychle odmítnuta? 

MK: Ona by byla odmítnuta dřív, než by vůbec byla zahájena.                         

MS: Až tak jsme se dopracovali po letech proměn?  

MK: No jistě. Jestliže by na to člověk měl vnitřní barometr, senzor pro takové rozlišování, nastala by 

pak zásadní proměna společnosti.  

... Otázka politického kapitálu a kontexty ... 

MS: Možná by transformace proběhla velmi rychle, kdyby to fungovalo. Nicméně se domnívám, že v 

revolučních dnech, či spíše v měsících, kdy pacient prožil operaci, podstoupil ozdravnou kúru a byl 

převezen na jednotku intenzivní péče, byla velká ochota k reformám. Tam jsme mohli hovořit o 

politickém kapitálu, jenž se rychle vyčerpal.  

MK: Myslím si, že to bylo takové opojení svobodou a změnou. Český národ byl opojen a v pravém 

slova smyslu opilý. Inu, protože jsme najednou mohli svobodně mluvit, jezdit do zahraničí, mohli jsme 

myslet, mohli jsme se scházet … Jako bychom mohli cokoliv. Cinkali jsme klíči. Vzpomínám na 

Bratislavu, tam byla Veřejnosti proti násilí, to bylo totéž jako Občanské fórum. Náměstí Svobody bylo 
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v tu dobu plné jásajícího davu. A tam Milan Kňažko29 říkal: „ Prosím vás, je to strašné, že v této době 

se stalo, co vám nyní musím nahlásit. Někomu z nás někdo ukradl peněženku.“  

MS: A reakce u davu byla jaká?  

MK: Reakce byla taková, že celé náměstí počalo sbírat a vybralo asi čtvrt milionu, které poté dali 

tomu člověku. On byl poškozen, a ostatní byli nadšení a radostní, protože na něj vybírali. 

MS: Jistě zvláštní okamžik, a divil bych se, jestli by to bylo možné dnes.  

MK: My jsme zkrátka byli nadšeni, objímali jsme se. Byli jsme na sebe strašně hodní, a to nebylo nic 

jiného než opojení. A to bychom v lékařském příměru mohli označit za narkózu, v níž poté proběhla i 

operace pacienta, zásadní zákrok. 

MS: Ta, jak sám uvádíte, netrvala dlouho.  

MK: Máte pravdu. Netrvala, protože jsme z ní nejdříve vystřízlivěli. Byli to různí spekulanti, kteří se 

museli obohatit na cizí účet. Pochopitelně takoví lidé měli „čuch“ na věci. Byli to především ředitelé 

socialistických podniků, každý měl svého ředitele, jenž byl členem komunistické strany. Ten měl 

napojení jak na dodavatele, tak na odběratele již za socialismu. Přišla revoluce, zahodili stranickou 

legitimaci a počali podnikat ve svém oboru a s těmi dodavateli a odběrateli z minula. Tito lidé 

vystřízlivěli velmi brzy a rychle se zorientovali ve zmatku, který nastal.  

MS: Domnívám se, že tato skupina lidí byla bez srdce a bez zábran.  

MK: Nu, dobrá, ale co je komu do toho … To je obchod. Oni se dle definic chovali tržně. To je správné, 

že? Chovat se tržně a hlavně bez přívlastků, to dodávám a na tom si trvám. Trh bez přívlastků. To 

přece prosazovala jistá politická strana, která prováděla transformaci. Pro mě trh bez přívlastků 

znamená trh bez solidarity, bez ohledu na okolí, v němž podnikám bez ohledu na to, kdo to odnese. 

MS: Bez dodržování zákonů a nařízení. Z té strany přece vyšel šéflékař?  

MK: Právě o té straně je hovor. Přesně ta politická strana hlásala trh bez přívlastků.  

MS: Není od věci se pozastavit nad otázkou profilu lidí, kteří si v současnosti stěžují na poměry. Trochu 

jsme se toho již dotkli. Je nutné, aby se vzchopili, začali řádně pracovat, nebo se odhodlali ke studiu, či 

šli do zahraničí na zkušenou?  

MK: Podívejte se, řeč jistého politika, který říkal, že jsme všichni byli na stejné startovní čáře, je sice 

pravda, je ale rozdíl, jestli na ni postavíte dvacetiletého člověka a vedle něj osmdesátiletou paní či 

pána a malé dítě. Je to sice strašně krásné, že jsme všichni byli na startovní čáře 17. listopadu 1989. 

Otázka je, kdo kam doběhne. Musíme počítat s tím, že jsou zde lidé, kteří nemají zájem si zvýšit 

kvalifikaci tím, že budou studovat. To je naprostý nesmysl, jelikož každý člověk na to jednoduše mít 

nemůže. A to je kupříkladu otázka romská. Víte, stačí si otevřít noviny a přečíst si, že taková Itálie 

vyváží přistěhovalce bez náhrady a bez hospodářské výpomoci. Nicolas Sarkozy30 udělal totéž ve 
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 Milan Kňažko *1945, filmový a divadelní herec, politik. Organizátor mítinků v Bratislavě. Krátce byl ministrem 
zahraničí Slovenské republiky. Za federace poslancem Sněmovny lidu. Zpočátku zakládal Veřejnost proti násilí, 
poté přestoupil do strany Vl. Mečiara HZDS. V letech 1994 – 1998 ministr kultury. 
30

 Nicolas Sarkozy *1955, 23. francouzský prezident od roku 2007. Sám pochází z rodiny přistěhovalců. 
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Francii. To se stát u nás s jedním Romem, budou z toho Václav Havel, Petr Uhl31, Džamila Stehlíková32, 

Michael Kocáb33 a jiní z toho velmi nešťastní. Najednou si ty velké země mohou dovolit s Romy takto 

nakládat. My jako malá země si to dovolit nesmíme, protože jsme zkrátka humanisté, jelikož bychom 

měli nedobré renomé v zahraničí, třebaže bychom nebyli stíhaní. Malý stát si jednoduše vypuzení 

dovolit nesmí. Nyní jsme u Romů. Já bych jim řekl, prosím vás, studujte, zvyšte si kvalifikaci, buďte 

bakaláři, buďte magistry. Nu, co s tím, pokud ti lidé na to nemají? Nemají na to zázemí, především 

doma. Nemají na to výchovou. Mají jistý navyklý způsob života, jenž je zcela odlišný od toho, kterým 

žije třeba rodina vysokoškoláka.  

MS: Hovoříte o kulturních a sociálních návycích? 

MK: Nemají zázemí, nemají návyky a nyní se jim řekne: studuj, máš zde příležitost. Je otázka, zdali má 

stejnou příležitost jako syn z jiné společenské vrstvy, třeba z rodiny intelektuála, jenž žije jinak, má 

jiné zázemí a vyznává jiné hodnoty. A dostáváme se opět k jádru věci. To je marxismus naruby, kdy 

pořád máme teorii stejných žaludků, dnes my máme teorií stejných možností. Dnes všichni mají 

stejné možnosti … Všichni mají možnosti stejné, to je sice pravda, ale když na to nemám, musí se 

společnost o ty lidi patřičně postarat. Mně se líbí to, že tam, kam můžeš, musíš jít sám. Nebudu zde 

hýčkat slabocha, nebudu podporovat lenocha a neudělám z lenosti nárok na sociální dávky. Ty máš 

na to, abys pracoval, tak budeš pracovat, jinak ti nic nedám. A vše musíš pěkně odpracovat třeba na 

veřejných pracích. Pak budeš mít nárok na sociální dávku. Pokud člověk skutečně nemůže a 

společnost se o něj nepostará, přestane být lidskou společností, ale vezme na sebe podobu džungle.  

MS: Až tak daleko byste šel?  

MK: Ano, jelikož je to nedobrá dravost. Je to ukázka příliš dravého kapitalismu. A to dle mého 

pohledu není dobré.  

MS: Nu, ale co říci o zemi, která je takovým prototypem kapitalismu? Mám na mysli Spojené státy. 

V chápání sociálního rozměru se Evropa a Spojené státy liší. 

MK: Víte, kapitalismus se vyvíjel staletí. Nám byl v podstatě transplantován, pokud zůstaneme u toho 

pacienta.  

MS: Ale co bylo transplantováno, nemusí být původním tělem přijato. Někdo o to dlouho musí 

bojovat, až nový orgán plně zapadne mezi okolní. Jaké jsou výzvy pro našeho pacienta?  

MK: Přežít … Co jiného chceme?  

MS: To není příliš optimistické, ale přesto vám děkuji.  

                                                           
31

 Petr Uhl *1941, novinář, politik, disident, signatář Charty 77. Sám se považuje za trockistu. Po demonstraci na 
Národní třídě do éteru vypustil zprávu o mrtvém studentovi. V letech 1990 – 1992 byl generálním ředitelem 
ČTK, 1991 – 2001 redaktor Listů J. Pelikána. Nyní působí v levicovém deníku Právo.  
32

Džamila Stehlíková *1962, lékařka a politička za Stranu zelených. V letech 2007 – 2009 působila jako 
ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.  
33

 Michael Kocáb *1954, hudebník a politik. V minulosti člen kapely Pražský výběr. V roce 1989 s M. Horáčkem 
pořádá diskusní platformu Most, jež měla za úkol vést dialog s představiteli moci. Zapsal se do paměti lidí jako 
organizátor odsunu vojsk Sovětského svazu. V roce 1992 se snažil o uspořádání referenda o rozdělení ČSFR.  
V letech 2009 – 2010 působil za Stranu zelených jako ministr pro lidská práva a menšiny. Založil investiční 
společnost Trend, která byla v průběhu devadesátých let vytunelována.  
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Dialog o transformaci s Tomášem Ježkem34,35: 

MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Co jste od něj očekával a jak se očekávání naplnila?  

TJ: Věděl jsem už od šedesátých let, že změna, kterou přinese rok 1989, musí jednou nastat. Datum 

jsem samozřejmě nemohl znát.  

MS: Navrhoval bych, abychom začali otázkou hospodářské transformace. Věnoval jste se vztahu 

svobodného trhu a centrálního plánování, tedy otázkám, které zkoumala rakouská ekonomická škola. 

Nezaujatý pozorovatel by mohl říci, že díky centrálnímu plánování se některé společnosti mohly 

posunout výš … Ano, byl tam extenzivní rozvoj na rozdíl od kapitalistické společnosti. Váháte?  

TJ: Které společnosti máte na mysli? Naše určitě ne.  

MS: Asijské … Tam panuje idea, že jednotlivec je schopen oběti pro kolektiv.  

TJ: Abych se přiznal, ty jsem nestudoval a nerozumím jim.  

MS: Je to zkrátka fenomén, který se zde vyskytuje. Patříme do jiného civilizačního okruhu, kde je 

zdůrazněn jednotlivec, individuum?  

TJ: Jsme zkrátka křesťanská civilizace, kde … 

MS: … velkou roli při organizaci společnosti hraje trh.  

TJ: Pochopitelně.  

MS: Zde jde o to, že po roce 1945 byl trh „upozaděn“.  

TJ: Existovaly představy, že bude nahrazen či minimálně doplněn centrálním plánováním. To byla 

špatná, falešná myšlenka.  

MS: V teoretické rovině zde vedla bitvu rakouská ekonomická škola. Byl to spor mezi Friedrichem von 

Hayekem a Johnem M. Keynesem.  

TJ: Ano, to je význačný spor.  

MS: Nicméně z toho sporu si mnoho státníků poučení nevzalo.  

TJ: Jednoduše tomu nerozuměli.  

MS: To implikuje, že lidé v politice, ve veřejném prostoru by měli mít ekonomické vzdělání.  

TJ: Měl by ekonomii i rozumět. Rozhodně rozumět fungování financí, penězům.  

MS: Jsou lidé, kteří si myslí, že dokážou přesvědčit společnost a dát jí jistý řád. Může to být 

vyhodnoceno jako chybná cesta, protože to nakonec může vést k deformaci společnosti jako takové.  

                                                           
34

 Tomáš Ježek *1940, český ekonom, vysokoškolský pedagog, docent Vysoké školy ekonomické. Přednáší učení 
F. A. von Hayeka, před rokem 1989 pracoval v Ekonomickém ústavu a překládal díla liberálních myslitelů.    
35

 Dialog byl nahrán ve středu 10. listopadu 2010 odpoledne v prostorách kabinetu na VŠE, nám. W. Churchilla 
4, Žižkov, Praha 3, Žižkov.  
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TJ: S tím lze souhlasit.  

… Akademická půda …  

MS: Pokud hovoříme o společenských proměnách, bylo by chybné opomenout význam akademického 

zázemí. Zde byly dvě instituce: Prognostický ústav ČSAV a Ekonomický ústav ČSAV.  

TJ: V oboru společenských věd zde byly i jiné ústavy.  

MS: Sociologický ústav, …  

TJ: … Filosofický ústav …  

MS: Je dobré se zeptat, jak vidíte význam těchto intelektuálních center pro formulování východisek 

transformace? 

TJ: Soudím, že jsem to již někde napsal. Role Ekonomického ústavu, později Prognostického ústavu 

byla pro události těsně po listopadu roku 1989 klíčová, protože se tam a kolem těchto ústavů 

vytvořila skupina ekonomů. Ústavy udržovaly kontakty s dalšími lidmi, kteří docházeli na diskuse. 

Vytvořily společné vidění, chápání světa a tudíž i toho nového, žádoucího, který by měl nastat po 

politických změnách. Jejich role byla naprosto klíčová. Vždy jsem říkal a znovu to zdůrazňuji, že nic 

podobného zde nevzniklo mezi právníky. Bylo to k velké škodě celého vývoje. Rozhodně je dobré, že 

taková spontánní iniciativa vznikla mezi ekonomy. Sám považuji za začátek onoho období léta 

šedesátá, kdy ekonomové v Ekonomickém ústavu začali kriticky analyzovat reformu Oty Šika a 

pohlížet na ni kriticky. Byla snahou o spojení trhu a plánu. My jsme od počátku říkali, že to jednoduše 

není možné. Sám jsem o tom napsal disertační práci, která byla obhájena v roce 1969. To paradigma 

se utvářelo včetně toho, že klíčivou roli počal hrát rakouský pohled na věc. Člověk se tak mohl setkat 

s Misesovými argumenty o nemožnosti ekonomické kalkulace za socialismu.    

MS: To znamená jasný signál, že centrální řízení je chybné. Zkrátka, je nemožné, aby centrum „řídilo“ 

ekonomické procesy efektivně.  

TJ: Bylo nevhodné, aby centrum plánovalo chování hospodářských subjektů. To se začalo formulovat 

později. Ne, že by stát neměl dělat nic. Stát nemá být manažerem a vlastníkem podniků.  

MS: Implicitně říkáte, že je lepší, pokud vlastnictví bude v rukou konkurujících si subjektů a rozptýlené.  

TJ: Jde o jasně vymezená vlastnická práva.  

MS: Ota Šik odchází do Švýcarska a nerealizují se doporučení, která v rámci reforem pan Šik vyslovil.  

TJ: On byl odejit. Emigroval, tím pádem byl exkomunikován z komunistické strany. Jeho role ve 

Švýcarsku byla emigrantská.  

MS: Právě tam napsal Třetí cestu?  

TJ: Ano, ale zde to nemělo žádný vliv. Skupina lidí kolem něj, jimž jsme říkali „osmašedesátníci“, se 

pokusila znovu po listopadu získat vliv a vrátit se do politiky, do akademického světa a mít praktické 

slovo v hospodářské politice. Soustředili se v onom půlroce od ledna 1990 do června téhož roku 

kolem české vlády. Tam koncipovali svou představu o transformaci, ale neuspěli.  
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MS: Vy jste působil v Pithartově vládě, která následovala tu, v níž tato skupina působila?  

TJ: Ano, ale v době působení této skupiny jsem byl na federálním ministerstvu financí, kde se 

koncipovala zásadní reforma, které později převážila a zvítězila. Jedním z bodů reformy byla i 

kuponová privatizace, jejíž východiska se formulovala na federálním ministerstvu financí již v únoru 

1990.  

MS: Je dobré znovu zmínit Otu Šika. Tento ekonom přijíždí krátce po převratu a snaží se nabídnout své 

poznatky, ale je odmítnut.  

TJ: Nejen Ota Šik, ale i lidé kolem něj se snažili navázat na své koncepce ze šedesátých let.  

MS: Asi se tam objevovali lidé jako Kožušník, ... 

TJ: … Kouba, Komenda, Ota Turek. Byli to slušní lidé, ale nedokázali vyskočit ze své celoživotní role. 

Čeho v minulosti dosáhli, byl strop. Představovali si, že trh za socialismu by mohl fungovat.  

… Pohledy do Asie …  

MS: To byl právě velký omyl. Na druhou stranu - asijské země, které zažívají velký rozvoj, něco 

podobného dělají.  

TJ: Jak jsem uvedl, tam je to jiný svět. Analyzovat, co se vlastně stalo v Číně, je jistě podnětné. Lze 

tvrdit, že pod vedením komunistické strany Číny vznikl nejbrutálnější, nejbezohlednější, nejtvrdší 

kapitalismus.  

MS: Je zvláštní, že právě tato země vlastní velké procento dluhů vyspělého kapitalistického světa, 

speciálně USA. To jsme odbočili, byť to nemá být opomenuto. Inu, ekonomické systémy se stále 

potýkají a soupeří.  

TJ: Ano, Čína je velkým věřitelem Spojených států.  

MS: Pokud hovoříme o hospodářských systémech, jsou determinovány kulturou. Co je v Asii, nemohlo 

by z kulturních důvodů být u nás. Jsme jiní. Je nutné také zdůraznit, že jsou hospodářství, která mohou 

fungovat v systému, jenž je přísně totalitní, ale je jim dán prostor k užití tržních sil.  

TJ: Čína je v ekonomické oblasti, v podnikatelském sektoru velmi liberální.  

MS: Právě tam je strana, která …  

TJ: … to zaštiťuje, která to řídí, …  

MS: … byť důležitou roli hrají zahraniční investice.   

… Český prostor … 

MS: Vraťme se do Čech na akademickou půdu. Jak bylo řečeno, byly zde dvě instituce a lidé v nich 

hledali a nacházeli možná východiska pro reformu.  

TJ: Lidé se v nich spíš připravovali. Sami „dobrušovali“, rozvíjeli určitou vizi o hospodářském a 

politickém systému s tím, že nikdo nemohl říci, kdy se tato vize bude realizovat. Nevznikala najednou, 
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postupně se tvořila pod vlivem studia klíčových západních ekonomických prací. Velkou roli tam sehrál 

Samuelson, ale také rakouská škola. Postupně se vize vytvářela diskusemi nad problémy tehdejší 

doby. Takovým příkladem byla otázka rozestavěnosti, jež byla problémem československé 

ekonomiky. Diskutovalo se, jak vznikla, co se s tím dá dělat. Byla zde též nerealizovaná kupní síla. Byly 

to problémy, které se řešily jazykem té doby. Zároveň bylo snahou pojmenovat je jazykem standardní 

ekonomie.  

MS: Lidé, kteří pracovali v teoretické oblasti, mohli pro rozšíření svého obzoru navštěvovat zahraničí?  

TJ: Ne, bohužel ne.  

MS: To znamená, že tito lidé byli odkázání jen na četbu literatury, která byla dostupná?  

TJ: Doba byla paradoxní v tom, že uvnitř ústavů, o nichž jsme hovořili, tedy Ekonomického ústavu či 

Prognostického ústav, byla velká intelektuální svoboda. Nikdo tam nikoho neokřikoval, netrestal.  

MS: Ty jsi zde, zvol si téma, jemuž se budeš věnovat.  

TJ: Lidé byli placeni za to, že jediným uznatelným výstupem byly společné materiály určené 

ekonomickému oddělení ÚV KSČ. Dělal to Komárek a dělal to Ekonomický ústav. Produkovaly se tam 

souhrny výzkumů, nad nimiž se vedly diskuse, a vznikaly „vedlejší produkty“, které nakonec byly 

důležitější než ty „hlavní“.  

MS: Něco se ale komunistické straně předkládalo?  

TJ: I duch zpráv, které se jí předkládaly, v něm byl obsažen, a to, že tržní řešení jsou nevyhnutelná. 

Bylo to řečeno jazykem, který byl pro ně srozumitelný a akceptovatelný.  

MS: A co kolektiv pod vedením Josefa Zielence, jenž napsal krátkou studii Československo na rozcestí?   

TJ: To je další věc. Ten vznikl až na konci roku 1989. Skupina publikovala a produkovala nárys 

transformace, která používala standardní jazyk a měla snahu pojmenovávat problémy naplno, a to 

včetně projmu privatizace. To jsem tam vnesl já.  

MS: Pak zde byl kolektiv Valtra Komárka?  

TJ: To ano, ale jeho vize, či lépe řečeno jeho role byla centrálněplánovačská. Jeho představa byla, že 

má za úkol vymyslet žádoucí tvar celkového společenského výstupu jako produktu centrálního 

plánování, tedy tvar, k němuž by měla být upřena energie řízení. Byla řešena otázka, ke kterým 

produktům, k jakým proporcím by společnost měla směřovat. Tedy více železa, méně železa. Více 

zemědělství, méně zemědělství, více elektroniky, více služeb.  

MS: Absurdity z našeho pohledu. Jakým způsobem se tito lidé dívali na společnost?  

TJ: To byl pohled centrálního plánovače. Bylo to neustále stejné. Proto také v Prognostickém ústavu 

zaměstnávali specialisty na jednotlivá odvětví. Byli tam lidé, kteří rozuměli elektronice, 

automobilovému průmyslu, hutnictví, hornictví, Ti všichni tam seděli a pracovali. Produkovali 

výstupy, kolik se bude potřebovat hnědého, černého uhlí, elektřiny, automobilů. To byl centrálně - 

plánovačský pohled. Základní Komárkovo východisko bylo, že dnešní plánovači to dělají hloupě, …  
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MS: … my musíme nalézt správnou metodu.  

TJ: Ano, on to udělá lépe. Byl to však neustále pohled centrálního plánovače, zatímco znakem liberála 

je, že celkový výstup nevidí jako produkt něčího rozhodování, ale …  

MS: … jako výsledek spontánní aktivity.  

TJ: Spíše jako soutok obrovského množství soukromých rozhodnutí.  

MS: Možná jako soutok lokálních informací?  

TJ: Znakem centrálního plánování je, že soukromý výstup by měl být předmětem řízení. Takto von 

Hayek definoval socialismus.  

MS: Na Komárkově výstupu je také zajímavé, že to byla prognóza do roku 2000.  

TJ: Prognóza … Toto slovo bylo též špatně použito. To nebyla prognóza v tom pravém slova smyslu, 

byl to výrok o žádoucí struktuře výroby. 

MS: Žádoucí struktuře výroby - to zní tak namyšleně!  

TJ: Byla snaha popsat, jak by struktura výroby měla vypadat. Jak bude vypadat za předpokladu, že to 

budou pánové plánovači dělat dobře. 

MS: Tam je normativní prvek? 

TJ: Bez toho by se plánovač neobešel. Vize byla pořád centrálněplánovačská. Inspirací byl vývoj 

v tržních ekonomikách. Komárek zajel do Ameriky, viděl tam walkmany, a proto se do plánu 

zakomponovala výroba walkmanů.  

MS: Člověk, jenž to nezažil a je mlád, se musí smát …  

TJ: … a nemůže rozumět.  

MS: Možná je to též úsměvné?  

TJ: To ano. Bylo to pochopitelně „zabaleno“ do hávu prognózy, ale prognóza jako taková to nebyla. 

Rada plánovačů navrhovala, jak by výroba měla vypadat, jaká by měla být, jaké proporce by měla 

obsahovat, to bylo v minulém režimu nazýváno prognózou. Samotné slovo prognóza bylo chybně 

použito. Prognózovat mohu něco, co je nezávislé na mé vůli.  

MS: Ovšem komunistický režim byl plný takových to „prognóz“. Třeba, kdy socialistický blok 

předežene kapitalistický Západ. Také byly pětiletky. 

TJ: Nu, pětiletky se jako prognózy netvářily. Ty nepředstíraly, že prognózují „něco“. Pětiletky 

stanovily, jaký tvar bude mít souhrnný produkt za pět let. Žádná se ale nepodařila. Stanovila, že 

během pěti let se vyrobí tolik a tolik železa, tolik a tolik spotřebního zboží. 

MS: Komárkův projekt zkrachoval, jelikož nezahrnul trh.  

TJ: Neobsahoval. To bylo osvícené centrální plánování.  
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… Ozvěny ze zahraničí …   

MS: Svět a události šly jinou cestou, a proto nedošlo k naplnění záměru. Reformy se rozběhly na 

základě liberálního konceptu vytvořeného v roce 1990 a podíleli se na nich lidé právě z akademického 

prostředí. Do diskuse se zapojili exulanti, též Jan Švejnar.  

TJ: Ten u toho nebyl, my jsme o žádném Švejnarovi nevěděli.  

MS: To je zvláštní. V Kolodějích …  

TJ: … jsem jej viděl poprvé v životě. To se psal únor roku 1990. Něco tam prezentoval, nebyl tam 

pouze on, byli tam další emigranti.  

MS: Třeba Gabriel Eichler, …  

TJ: … Vaňous, byl tam též Bakala … Tenkrát jsme se s nimi seznámili. Poprvé jsme je viděli „živé“.  

MS: Soudíte, že se význam Jana Švejnara přeceňuje?  

TJ: Jistě, žádný nebyl. To vám říkám naprosto otevřeně.  

MS: Vám jako zástupci těch, kdo se zabývali teoretickou ekonomií, …  

TJ: … to jméno bylo naprosto neznámé.  

MS: To je zajímavé. Pamatujete si, jaké byly příspěvky jiných emigrantů?  

TJ: Ti lidé se různě zapojili do obchodu. Bakala založil investiční společnosti, seděl dlouhou dobu 

v burzovní komoře. Já jsem byl později předsedou burzovní komory. Bakala založil společnost Patria a 

krátce poté se profiloval jako významný investor, jenž měl zájem na rozvoji zdejší podnikové sféry.  

Poté zde byl Ondřej Jonáš, též člověk zabývající se investováním.  

MS: Jonášů bylo asi více, že?  

TJ: Ano, například Jiří Jonáš byl můj žák. To je generace těch mladých, kteří se učili a chodili na 

semináře, kde jsem vyučoval. Organizoval je Zieleniec, tam byl Jonáš, Kysilka, Češka, Tůma.  

MS: Byli to lidé, kteří tam …  

TJ: … dostali vzdělání. Vlastně je to již druhá post-listopadová generace, která v listopadu byla 

v učednické roli, a poté se velice rychle dostala do vedoucích pozic. Typicky to byl Pavel Kysilka, 

Zdeněk Tůma.  

MS: Nu, ale právě zmiňovaní skončili ve státních službách, jako v České národní bance.  

TJ: Někteří z nich. Konkrétně například Jiří Jonáš odešel do Washingtonu, …  

MS: … do Mezinárodního měnového fondu.  

TJ: Zkrátka to byla jedna generace, jedna skupina lidí.  

MS: Pokud vím, od exulantů se příliš očekávat nedalo.  



 
 

46 
 

… Trh a porady …  

TJ: Ne, dokonce jsem s nimi vedl spor. Někteří vystupovali v pozici extrémního liberalismu, například 

kritizovali, že jsme okamžitě nezavedli obchodování s kuponovými knížkami.  

MS: Jak by to bylo možné?  

TJ: To by nešlo. Tlačili nás a dokonce nás začali obviňovat, že jsme zpátečničtí socialisté a že by zde 

trh měl hrát větší roli. Pouze tlumočím jejich postoj. Chtěli nás poučovat o liberalismu z pozice 

nafoukaných frajerů, kteří znají Ameriku.  

MS: Nepřímo říkáte, že se s exulanty příliš spolupracovat nedalo?  

TJ: Já jsem měl rád Oldřicha Kýna, vážím si jej. To ano, ale přece jen dvacetiletá absence způsobila, že 

nerozuměli situaci v naší republice. To byli ti lepší. Pak zde bylo mnoho dalších, ne snad exulantů, ale 

poradců, západních ekonomů, byznysmenů, kteří byli z druhé ligy a přijeli sem. Vytušili příležitost, že 

zde mohou radit. Říkal jsem jim, že přistáli v Ruzyni a cestou z letiště si všimli, že nejsou v Bělehradě, 

ale v Praze.  

MS: Nechápali, byli dezorientovaní?  

TJ: Nerozuměli, kde jsou.  

MS: Ťukl jste i na problém mezinárodních institucí. Jsou tam lidé, kteří neznají místní reálie, jsou 

pouze ve Washingtonu, v Paříži a poté přijedou do země, podívají se …  

TJ: Tento postoj je též sporný. Pochopitelně, jsou recepty, které jsou univerzální, jednotné a musí 

tomu tak být. Takovým příkladem je, že úvěry nesmí růst příliš rychle. To můžete naslepo radit všude. 

Nyní jde o otázku technické …  

MS: … aplikace.  

TJ: Pochopitelně to musí být cílené na konkrétní situaci, která tam je. Hodně z nich to ví, byť ne 

všichni. Nesmíme zapomínat, že sem jezdí též „druhá liga“. Pokud sem posílá anglická, americká, 

francouzská banka své lidi, nepošle sem ty nejlepší. Jim stačí druhá liga. To bylo často vidět. Vždy to 

tak ale nebylo. Na ministerstvu jsem měl skupinu amerických poradců, kteří byli vynikající. Byli též 

vynikající proto, že americké univerzity produkují špičkové lidi.  

MS: Když jsme u těch poradců, jakého druhu jejich rady byly?  

TJ: Neradili žádný systém, jejich úkolem bylo kvalitně provádět řemeslo investičního bankéře. To 

znamená ohodnotit potenciálního uchazeče o majetek. My jsme řekli, že máme ty a ty společnosti, 

které se ucházejí o Čokoládovny, a oni řekli, že nejlepší z nich by bylo Nestlé. To byla jejich úloha, 

kterou plnili.  

MS: A také se tak stalo.  

TJ: Stejně jako Procter and Gamble a Rakona. Řekli, že Procter and Gamble je velká, spolehlivá, 

kapitálově silná společnost, svému obchodu rozumí. Má dobrý systém řízení. Tu berte. Myslím si, že 

se nikdy nezmýlili.  
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MS: Uvádíte příklady, u nichž došlo k privatizaci konkrétnímu zahraničnímu investorovi?  

TJ: To byl konkrétní úkol poradců. Nic jiného než právě toto.  

MS: Klausova vláda pak tímto způsobem nepostupovala, zkrátka zde nebyla ideová kontinuita?   

TJ: Ano, to je další věc. Klaus je „rozehnal“, nepoužil je. Poradci končili se mnou v červnu v roce 1992. 

Jejich roli nepřevzal, rozpustil je. Následně nastupuje česká cesta.  

… Slušné výsledky …  

MS: Domníváte se, že ty dva roky, co jste byl v úřadu, byly roky jak intenzivní práce, tak dobrých 

výsledků?  

TJ: Asi ano. Přímé zahraniční investice byly asi největší a při pohledu z dnešních dnů zafungovaly. 

Podniky i dnes prosperují. Na tom má velkou zásluhu Jan Vrba. Byl to on, kdo je vyhledával, vytipoval. 

S těmi zahraničními poradci jsme to později probírali.  

MS: Je zvláštní, jakým způsobem se rychle rozhodovalo. Jako vláda jste museli být dělným celkem.  

TJ: Ano, tak tomu skutečně bylo. Pithart mě jednou přistihl - a to je pravda pravdoucí - že jsem 

nevěděl, kdo v které politické straně je. Já to jednoduše nevěděl, mě to nezajímalo. Ta vláda 

nerozhodovala stranicky. První stranické hlasování bylo hlasování, zdali se má kuponová privatizace 

posunout z prvního ledna 1992 na pozdější termín. V tomto hlasování se poprvé projevila stranická 

preference. Jednalo se o lidi z Občanské demokratické strany, kteří hlasovali, že kuponová privatizace 

musí začít od prvního ledna 1992. Dnes se za to všichni hoši stydí. Byl to Jan Stráský, Karel Dyba a 

Milan Uhde, bylo jich celkem pět. Naštěstí prohráli. To proto, že ve vládě neměli většinu. Bylo to 

poprvé, a najednou se vědělo, kdo je z které strany. Do té doby to nebylo znát.  

… Politika a politické strany …  

MS: Bylo to tedy první stranické rozhodování. Byl jste politik. Dotkl jste se otázky politických stran. Jak 

se díváte na jejich význam? Dříve nebyla pluralita, dominovala jedna rudá strana, třebaže jí ostatní 

strany sekundovaly.  

TJ: Politická strana patří ke standardní infrastruktuře politického života. Jde o to, jak strany fungují a 

jakým lidem otevírají prostory.  

MS: Zde jde o to, že první roky bylo dominantní Občanské fórum.  

TJ: To se však začalo drolit, rozpadat. Například ODA – Občanská demokratická aliance - byla ještě 

před Občanským fórem. Do politického kolbiště vplula jako hotová politická strana. Sympatizovala 

s Občanským fórem. Občanská demokratická strana se vytvořila rozštěpením Občanského fóra …  

MS: … na ODS a Občanské hnutí, které neobhájilo svou politickou pozici jako následovník Občanského 

fóra …  

TJ: … a posléze zaniklo.  

MS: Shodou okolností právě tam byli lidé jako Dagmar Burešová, …  
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TJ: … ta byla skvělá, …  

MS: … Petr Pithart či Václav Žák, ale také mnoho jiných, kteří nechtěli jít cestou standardního 

stranictví, jak nabídl Václav Klaus.  

TJ: Byli tam výborní lidé, slušní lidé, ale bohužel neměli tu stranickou drzost.  

MS: Snad se předpokládá, že člověk, jenž působí v politice, ve veřejném životě, by měl být slušný? 

TJ: Měl by.  

MS: Je tam slyšet kondicionál?  

TJ: Ano.  

MS: Nelitujete svého působení? Nepodařilo se vám dosáhnout všeho?  

TJ: Podařilo se mi toho hodně, ale musel jsem za to také hodně zaplatit. Klaus mi své porážky nikdy 

nezapomněl.  

 … Otázka změny … 

MS: Vraťme se k oné proměně. Byl to snad Václav Klaus, jenž říkal, že trh generuje hodnoty, tím 

myslel nejen materiální hodnoty, ale i mrav?  

TJ: Nejsem si jist, zdali toto hlásal.      

 MS: Jak se stavíte k tezi: „Měníme systém, ne lidi …“? Lze vytvořit systém, aniž by nedošlo ke změně 

člověka v kontextu téměř padesátileté zátěže? Je tam akcent na evolučnost. Mnozí z lidí se domnívají, 

že ona proměna je na generace. Formální pravidla se dají přijmout rychle, ale jejich osvojení je během 

na dlouhou trať.                   

TJ: Lidi měnit nelze. Měnit lze jen pravidla chování, musí se ale důsledně vynucovat, musí to být 

osvědčená pravidla soukromého práva.    

MS: Co je dobré zmínit, je skutečnost, že česká ekonomika byla nejetatističtější.  

TJ: To byl velký problém jak z toho vyskočit. Nebyl zde žádný soukromý sektor. To byl právě problém, 

jenž se musel vyřešit. Tím řešením bylo rozhodnutí o vzdání se majetku, velmi odvážné, originální. 

Kus majetku se musí „rozdat“ lidem zdarma. To proto, že se nedá prodávat. Bylo to cosi jiného, než 

co se dělalo v západní Evropě – Francii, Británii. Lidé jednoduše měli kapitál. Majetek se musel rozdat. 

Jakmile se řeklo to A, zbylo těžké B, a jak dál? Tím se zrodila myšlenka kuponové privatizace.  

MS: Také byly jiné formy privatizace? 

TJ: Ano, byla malá privatizace. Ta měla naprosto jiné situační, dobové motivy a odůvodnění. To proto, 

že v červnu, červenci roku 1990 se začalo pociťovat, že je půl roku po revoluci, a ono pořád nic. Havel 

tenkrát řekl: Musíme vymyslet nějakou jednoduchou metodu, aby přinesla viditelné výsledky.  

MS: To proto, aby zmizela šeď?  



 
 

49 
 

TJ: Aby se počal rozvíjet soukromý sektor. On začal vznikat hned různými cestami, z nichž dvě 

probíhaly pod mým vedením. To se týká malé privatizace plus malé restituce. Oba dva zákony pochází 

z mé dílny. Tím pádem byly i finančně propojeny, což bylo dobré. Náhrady restitucí se financovaly 

z výnosů malé privatizace. Tím, že to bylo připraveno jedním perem, od jednoho stolu, mohly být i 

propojeny tak, aby dobře fungovaly. Podniky, které vznikaly na zelené louce, potřebovaly zárodek 

legislativy, která to umožňovala - obchodní zákoník, živnostenský zákoník. To vznikalo jinde a nebylo 

pod mým vedením.  

MS: Domníváte se, že práce, která na tom byla vykonána, byla kvalitní? Kolik následných novelizací 

vzniklo? Na druhou stranu, byl to turbulentní čas.  

TJ: Zde je neustále problém, že právníci necítili patřičnou odpovědnost za transformační proces. Byli 

pasivní a netvořili homogenní skupinu, která by to hnala dopředu. Nebyla to skupina spojená jedním 

paradigmatem jako ekonomové.  

MS: To byl jeden z hlavních důvodů, proč ekonomové hráli důležitou ba hlavní roli?         

TJ: Ano, nikdo jiný zde nebyl.  

MS: Nelze chápat v negativním smyslu výrok: „Ekonomové utekli před právníky“?  

… Podniky a stříbro …  

TJ: To je má věta, kterou jsem tenkrát řekl žertem. Řadu věcí jsem řekl žertem, a poté se to chytlo a 

postavilo proti mně samotnému. Stejně tak jsem vymyslel spojení „rodinné stříbro“. To bylo myšleno 

úplně jinak. Chytli se toho oponenti. To poslední, tedy rodinné stříbro, vzniklo jako defenzivní výrok. 

To proto, že se zde vyrojila xenofobie, že rozprodáváme majetek Němcům. Já jsem říkal: Nebojte se, 

rodinné stříbro zde zachováme. Druhý den nato jsem dostával dopisy od velvyslanců Německa, 

Francie, Spojených států, abych byl tak laskav a poskytl jim seznam rodinného stříbra. Vše proto, aby 

nešlápli vedle.  

MS: Obrátilo se to proti vám.  

TJ: Myslel jsem to pouze chlácholivě vůči kritikům: „Nebojte se, …  

MS: … zachováme zde to zásadní“.    

TJ: Nebyla to vůbec politika.  

MS: S odstupem desetiletí se můžeme zeptat, zdali nebyly nějaké podniky s majoritou státu, které se 

měly privatizovat daleko dříve? 

TJ: To, co dlouho zůstalo rukou státu, byly banky. Je to velká ostuda pravice, že klíčové instituce, jako 

jsou banky, privatizovali socialisté.  

MS: Také je tam otázka telekomunikací.  

TJ: ČEZ, Telecom.  

MS: Neznalý věcí by mohl říci, že ČEZ je státní do dnešních dnů.  
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TJ: Není, ale plete se to. ČEZ je soukromá společnost, je to subjekt soukromého práva, akciová 

společnosti, kotovaná na burze, v níž má stát majoritu. Není kvůli tomu státní.  

MS: Děkuji za vysvětlení. Lidé mají opravdu tendenci si to plést. 

TJ: Ano, dokonce i novináři si to pletou.  

MS: Dobrá. Zmínili jsme podniky s majoritou státu, to byl v devadesátých letech i případ bank.  

TJ: Ty byly zčásti privatizovány v kuponové privatizaci, kde si stát ponechal majoritu. Byly to 

soukromé subjekty. Banky byly subjekty soukromého práva. Akcie byly v držení mnoha lidí a subjektů, 

mezi nimiž byl i stát, jenž měl majoritu.  

MS: Jsem rád, že jste upozornil na tyto nuance, neboť i to lidé pletou. Na druhou stranu je vhodné 

uvést podniky, jež jsou shodou okolností státní do dnešních dnů. To jsou Lesy České republiky.  

TJ: To je jiný případ.  

MS: Také bychom neměli zapomenout na Budějovický Budvar.  

TJ: Ano, ale to je specialita. Tam je velký právní problém, jenž se týká značky.  

MS: Zajímavé je, že tento podnik prosperuje a dokáže i přes tyto právní pře, které vede se svým 

konkurentem na světových trzích, generovat zisk.  

TJ: Tyto podniky operují v tržním prostředí, vstupují do konkurence s jinými tržními subjekty. To vede 

dále ke strategii transformace. První snahou bylo vytvořit tržní prostředí, dostatečně velkou masu, 

která by oživila trh, a v jeho rámci i státní podniky mohou docela dobře fungovat.  

MS: Ano, ale je dobré zmínit, že význačnou roli hrála a hraje kvalita řízení.  

TJ: O tom nepochybuji.  

MS: Myslím, že tedy rozhoduje nejen herní prostředí, ale i lidé, kteří budou ochotni podstupovat riziko 

a řídit společnost.  

TJ: S tím se dá souhlasit.  

MS: Domníváte se, že společnosti, které měly nedostatek manažerů, byly řízeny neodpovědnými 

lidmi?  

TJ: Socialističtí manažeři byli lidé, kteří rozuměli systému centrálního plánování. Mnozí rychle přešli 

na nový styl řízení. Měli obrovskou výhodu, neboť znali výrobní proces.  

MS: Co třeba lidé, kteří byli spojeni se stranou a znali prostředí? Pěkným příkladem je třeba pan Junek 

a jeho Chemapol Group.  

TJ: Řada z nich využila svých starých konexí k tomu, aby se v tom novém prostředí adaptovala. Dělali 

věci, které nebyly slučitelné s fungováním slušného trhu. To je ale na další diskusi.     
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II. část dialogu o transformaci, a nejen o hospodářské politice s Tomášem Ježkem36: 

MS: V počátku našeho druhého dialogu se ještě vraťme směrem, který je vaší doménou. Jakou roli 

přisuzujete hospodářské politice během transformace? Jak moc byla nutná, jak důležité byly přijímané 

koncepce, které se snažily konsolidovat stav hospodářství? Jak rychle se stát dokázal stáhnout z řízení 

hospodářství a dát tak prostor aktivitám soukromých společností?  

TJ: Velmi rychle, prostě tak rychle, jak probíhala privatizace a jak se ustavil soukromý sektor.    

V devadesátých letech měla vláda před sebou gigantický historický úkol udělat transformaci. Včera 4. 

ledna 2011 jsem napsal článek pro Lidové noviny o liberalizaci cen. Popisuji to, co se stalo, jak to 

vypadalo, velice chválím tehdejší představitele hospodářské politiky. Zkrátka se to podařilo. Řekl 

bych, že to bylo výjimečné. Hospodářská politika má úkoly, jichž se zhostí hůře, nebo lépe. 

Hospodářská politika v devadesátých letech měla jasný úkol.  

MS: Slušně provést transformaci? 

TJ: Ano, soudím, že se jej zhostila slušně. Jsou oblasti, které zůstaly stranou, v nichž se muselo čekat, 

či byly odsunuty do druhého plánu. Další vlády na to neměly ani ducha, ani znalosti, ani energii. 

Některé oblasti zůstaly nedotčené, zanedbané. Mluvím o školství, o zdravotnictví, životním prostředí, 

byť to se celkem v pozdějších letech napravilo. Zejména školství a zdravotnictví zůstalo stranou.  

MS: Také reforma důchodového systému.  

TJ: Tomu hospodářská politika zůstala dlužná.  

MS: Jde o to, že lidé si pod pojmem hospodářská politika představí indikativní plánování.  

TJ: Ne, to rozhodně ne. Tak tomu nerozumím. Hovoříme o hospodářské politice ve svobodném 

hospodářství, tedy o úloze vlády.  

MS: Liberálně myslící občané by mohli říci, že vláda má zajišťovat funkčnost a vymahatelnost práva a 

kultivaci tohoto prostoru, aby tím byly vytvořeny vhodné podmínky pro ekonomickou aktivitu. 

TJ: Ano, stranou pozornosti je, že velkou slabinou byla nefunkčnost soudů, vymáhání práva, a to 

včetně funkce policie. Vysvětlení je poměrně snadné. Policie byla vycvičená za dlouhá desetiletí 

v potlačování lidských práv, a najednou zde měla úplně jinou funkci.  

MS: Ano, chytat zloděje, ovšem ten se během doby proměnil. 

TJ: Oni uměli chytat toho, kdo ukradl pytel cementu, na to byli cvičeni. Ve finanční kriminalitě se 

nevyznali, jednoduše to neuměli.  

MS: Miloš Zeman v době, když se v roce 1998 dostal do Strakovy akademie, usiloval o zřízení takové 

instituce, která by pátrala po finančních zločinech, ovšem to bylo sedm, osm let od zahájení 

hospodářské transformace.  

                                                           
36

 Dialog byl nahrán ve středu 5. ledna 2011 odpoledne v prostorách kabinetu na VŠE nám. W. Churchilla 4, 
Žižkov, Praha 3.  
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TJ: Takové speciální útvary zde jsou. Již jsou mnohem lepší, již to ti hoši umějí, ale jsou zde státní 

zastupitelství a finanční policie. Vím, že řada lidí z nich odešla. To proto, že byli znechuceni tím, že 

měli odložit spisy na všechny ty tuneláře, nebyla zde politická vůle k činu. To bylo zejména za pana 

Langera.  

MS: Nu, ovšem to je pozdní záležitost. Pan Langer sloužil od roku 2006 do roku 2009. Je dobré položit 

otázku, zdali očekávání veřejnosti nebylo příliš velké? Nejen v oblasti práva. 

TJ: Veřejnost byla zklamaná řadou evidentních proher. Padla celá řada bank, Agrobankou počínaje a 

IPB konče. Nikdo za to nešel do vězení. V případě IPB - nikdo nebyl zavřený.  

MS: Dokonce bude stát platit v rámci vyrovnání se soukromou společností.  

TJ: To veřejnost vidí a nachází v tom jasnou dysfunkci státu. Stát zde prostě těžce selhal.  

MS: Lze soudit, že tyto skutečnosti následně delegitimizují demokratický kapitalistický systém? Důvěra 

je podlomena? 

… Krize demokracie …  

TJ: To je zřejmé. Má to obrovsky devastující účinky na morálku, na chování lidí.  

MS: Opět jsme u výchovy a vzdělání. Zkrátka jsou to spojené nádoby. Zmínil jste skutečnost, že lidé, 

kteří šli do politiky a řídili tento stát v počátcích transformace, se postupně stáhli. V politice vydrželi 

pouze ti „silní“, a možná bezcharakterní, a od toho se odvíjí stav politiky a demokracie. 

TJ: Ano, zůstali tam političtí živnostníci, kteří v tom viděli pouhou obživu, a ne službu.  

MS: Nu, ale člověk, pokud usiluje čistě a pouze o svůj prospěch, může být společností odsouzen, pokud 

od něj společnost očekává, že bude sloužit obecnému blahu?  

TJ: Již se to stává. Takoví lidé, když je vyhodí dveřmi, nalezou tam oknem. Praha je takovým křiklavým 

případem.  

MS: Když se to děje, když stát je do jisté míry paralyzován, …   

TJ: Je to silný demotivující prvek, ...                        

MS: … a proto se musí slušní lidé spojit, aby upozornili, že je něco v nepořádku. Pokud člověk sleduje 

tyto skutečnosti, říká si, že je více jak 21 let od listopadu 1989, a my se postupně vracíme do starého 

režimu. Lidé se drží svých pozic, neslouží tomu, kvůli čemu byli zvoleni. Lidé mají pocit, že jejich slovo 

není slyšeno.   

… Perspektiva vládnutí … 

MS: Soudíte, že lidé budou ochotni jít se svou „kůží na trh“, říci své názory?  

TJ: Předpoklad k tomu je. Máme svobodu. V Rusku to je horší. V tom můžeme vidět jistou naději, že 

se to postupně začne kultivovat. Je to každopádně dlouhotrvající proces. Ne nadarmo Masaryk říkal, 

že Československo potřebuje oněch padesát let.  
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MS: Ralf Dahrendorf hovořil o šedesáti letech, než se mravní normy „usadí“ a stanou se nezbytnou 

součástí života společnosti. Jedna generace vyrostla a budeme muset čekat, ovšem rozhodně ne se 

založenýma rukama.  

TJ: Drobná, každodenní práce.  

MS: Člověk by se neměl nechat znechutit. Pokud se znepokojí, může odjet. Hranice jsou volné a nikdo 

mu nebrání.  

TJ: Otevřenost k dobrému dílu lidé vidí, všímají si, jak Němci a Rakušané mají pěkně vybílené baráky, 

v oknech pelargonie. To máme od nich. Příklad působí jako úžasná síla, kolik lidí si koupilo motorovou 

pilu, kolik trávníků se udržuje? To vše jsme odkoukali.  

MS: Vidíte, dobré věci, které jsou banální, nejsou medializovány. Dobré se bere jako cosi, co je běžné, 

co je samozřejmé. Zmínil jste noviny, média. Měl jsem možnost hovořit s Václavem Žákem, jenž tvrdí, 

že zdejší média selhala, protože šla na ruku lidem, kteří podporovali českou cestu transformace. 

Nebyla vytvořena kritická platforma, pouze se přijímaly odpovědi hlavních strůjců oné transformace. 

Souhlasíte s touto tezí?  

TJ: Ne všichni, ale hlavní skupina ano. Jsou novináři typu Jana Macháčka, jenž touto cestou nešel.  

MS: To je ale Respekt. Jak novinář referuje, souvisí i s tím, jaké má vzdělání, jaké měl učitele a také 

vzory. Když vy sám se podíváte, soudíte, že média nabídla dostatečnou reflexi oné doby?  

TJ: Kdo chtěl, našel si ji. Problém je, že lidem kolem se nabízejí plátky, které mají bulvární povahu a 

hodnotu. Kvalitní tisk se k některým lidem nedostane. Jednoduše mají pro rozhodování omezené 

pole. 

MS: V tom, že lidé nehledají odpovídající informace, je možné vidět intelektuální lenost. To celkově 

například nepomáhá porozumění, co je úkolem státu, jaká by měla být jeho hospodářská politika či 

konání.    

TJ: Společnost musí mít a potřebuje jednoznačně elitu.  

MS: Ano, ovšem pak budete nazván elitářem.  

TJ: To je jedno. Elita ve společnosti musí být.  

 MS: Je to cosi podobného, jako když měl izraelský lid Mojžíše, Abrahama. Elita následně udává tón.  

TJ: Na izraelském národě je nejvíce vidět vzdělání. Oni se vzdělávají, učí sebe i učí děti a strašně dbají 

na znalosti, na tradici. To nemá přirovnání. To je jejich síla, a proto jsou vyvoleným národem.  

MS: Máte pravdu. Národem majícím malé území, ale je po celém světě …  

TJ: … a udržuje se právě díky vzdělání.  

MS: V minulosti žili i zde s námi, …  

TJ: … kladli důraz na vzdělání, a proto také přežili.  
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MS: Ne nadarmo je velký Čech, Jan Ámos Komenský, nazýván učitelem národů. Na druhou stranu - za 

to musel patřičně trpět, a to se týká i realizace kroků v politice obecně. Nic není bez oběti.  

… Politika a politici …  

MS: Pokud se člověk zamýšlí nad otázkou proměny společnosti, nesmíme vynechat význam politiků.  

TJ: To není takový problém. Je otázkou, které politiky vůbec poslouchat. Sledovat se musí všichni, 

jelikož mají moc.  

MS: Sám jste byl politikem.  

TJ: Byl jsem nestandardním politikem, vzešli jsme z Občanského fóra. Do politiky jsem se dostal jiným 

mechanismem ve srovnání s tím, co je nyní.  

MS: Vás do politiky vyvezla revoluční vlna. V dobrém slova smyslu jste byl člověkem připraveným, jenž 

měl dobré ekonomické základy pro provádění hospodářské reformy?  

TJ: Ano.  

MS: Rád bych se zeptal, pokud se podíváte zpět, jaké kvality by měl mít člověk, jenž vstupuje do 

politiky?  

TJ: Především musí být člověkem vzdělaným. Adjektivum vzdělaný bych podtrhl třikrát. Musí mít 

obrovský rozhled. Ten se nedá prací získat pouze nyní, avšak musí se získávat v průběhu života. Politik 

na sobě musí neustále pracovat a zdokonalovat se.  

MS: Měl by podle vás znát ekonomii?  

TJ: Ekonomické vzdělání je výborné, ale až později. Ze začátku musí mít široké obecné vzdělání, mít 

přehled o největších světových myslitelích. K tomu potřebuje mít dobrého učitele, jenž řekne hlavně 

co nečíst.  

MS: Vám se to poštěstilo?  

TJ: Ano, měl jsem štěstí.  

MS: To jsou šedesátá léta?  

TJ: Tam je jeden velký paradox. Studoval jsem na jedenáctiletce, dnes by se řeklo na gymnáziu. To se 

psala padesátá léta, jenomže právě ta do budovy, kde jsem studoval, nevstoupila. Skutečně. 

V padesátých letech sloužili kantoři, kteří do jednoho vystudovali za první republiky, nesli její 

pomyslnou pečeť. Byli to obrovsky vzdělaní lidé, kteří v sobě měli morálku. Oni ji nekázali, oni tím 

působili. Například můj profesor francouzského jazyka, u něhož se ukázalo, že byl spolužákem mého 

tatínka. To byl člověk nesmírně vzdělaný, sečtělý a dokázal tím své žáky nakazit. Nemusel to být 

zrovna učitel francouzského jazyka. Byla to i fyzika. I profesor fyziky nám svou osobností spolu s 

fyzikou předával i kulturu myšlení, vyjadřování. To vše jsme se naučili na gymnáziu. Pokud člověk 

gymnázium propásne, prošvihne, těžko se to dohání. Jen si všimněte, když studujete dějiny 

šlechtických rodů, třeba Habsburky, že šlechtici byli trápeni od malička. Učili je stolovat, učili je vše, 

co daný šlechtic má mít.  
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MS: Takový člověk neměl pouze vzdělání, ale byl naučen vybranému chování a etiketě.  

TJ: Pokud mladý politik přijde do sněmovny a nemá to patřičné pozadí, nikdy se to již nenaučí. Když 

to vztáhnu do současnosti, může si přečíst, jak vypadá důchodová reforma v Chile, je sice pěkné, když 

to bude vědět, ale kultuře se nenaučí.  

MS: Politik může brát inspiraci, avšak musí být dostatečně uvědomělý, že Česká republika má trochu 

jiné kulturní pozadí než Chile? 

TJ: Ano, to byl pouze příklad. Pochopitelně, český politik musí být vrostlý do evropské, křesťanské 

civilizace. Musí vědět, odkud je. Musí rozumět tomu, co se děje. Pokud se něco přihodí v Itálii, hned 

se mu to musí spojit s historickým kontextem. To se týká pochopitelně i severských zemí. Nemluvím 

vůbec o Německu. To by měl znát nazpaměť. Rakousko též.  

MS: Ostatně jsme byli součástí oné říše, která nám, soudím, mnoho dala. Soudíte, že dnes má škola 

takový formotvorný dopad?  

TJ: Dnes učí kantoři, kteří byli zkaženi již v letech normalizace. Prvorepublikové učitele již nezastihli. 

To je jejich velká smůla. Byli učeni druhou ligou absolventů.  

MS: Nesmíme zapomenout, že mnoho moudrých lidí z této země emigrovalo.  

TJ: Soudím, že dochází k dalšímu sesuvu, a proto druholigoví kantoři jsou nahrazováni lidmi z třetí 

ligy. Stačí se podívat na mezinárodní srovnání.  

MS: To se nedá změnit ze dne na den.  

TJ: Je to otázka školské reformy, která je žádoucí. Na druhou stranu - formální vzdělání musí pocházet 

i z domova, tedy neměla by se zanedbávat výchova. Pokud rodiče netlačí na své děti a sami nestojí za 

nic, i ty děti nemohou stát za něco.  

… Časový horizont …  

MS: To je zásadní vztah. Pokud se vrátíme k tématu, jímž jsme začali, vzniká velký problém. V politice 

jsou lidé, kteří uvažují v krátkém časovém horizontu.  

TJ: Ano, nač to komentovat a vyjadřovat se k tomu?   

MS: Problém je v tom, že se tímto způsobem, jejž můžeme označit za krátkozraký, realizuje politika.  

TJ: Jistě, co říci?  

MS: Když jste vstupoval do politiky, měl jste nějaké vize? Díky vám se realizovala privatizace.  

TJ: Ty vize nepocházely pouze z listopadu 1989. Ty se tvořily v hloubi šedesátých let.  

MS: Byla to postupná příprava, která v devadesátých letech dostala konkrétní tvář? 

TJ: Jistě. Účastnil jsem se diskusí, byl jsem na pomezí disentu, šířil jsem samizdatově některá díla 

představitelů rakouské školy. Účastnil jsem se bytových seminářů. Za jeden bytový seminář vděčím 

své politické kariéře. To proto, že jsem měl přednášku v bytě Petra Pitharta na Malé Straně, udělal 
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jsem na něj zřejmě dojem a pak, když se stal předsedou české vlády, mi jednou zatelefonoval, zdali 

bych k němu do vlády šel.  

MS: Komu se to naskytne, že? 

… Politik a vládnutí …  

MS: Dobrá, byl jste politikem. S jakým osobním politickým programem jste do vlády šel?  

TJ: Obnova soukromého vlastnictví. 

MS: Pokud se díváte na toto období, myslíte si, že bylo škoda, že vaše vláda jak národní, tak federální 

trvala pouze dva roky? 

TJ: To považuji za hrubou chybu Václava Havla. Sám jsem to několikrát řekl. Pithart to také dobře ví. 

Byla to chyba. Sám Pithart byl snad při tom, když to Havla napadlo. Byla to chyba, co říci?  

MS: Soudíte, že by čtyři roky postačovaly k zahájení patřičných reforem? 

TJ: Byl by to dvojnásobek a jistě by se udělalo více. Frustrující bylo to, že se muselo odejít od 

rozdělané práce.  

MS: Když to vztáhneme do praktické politiky, rozjednané smlouvy nebyly dokončeny.  

TJ: Vrba měl řadu rozjednaných záležitostí. Sám jsem měl rozdělanou věc, které je mi strašně líto, a je 

nyní definitivně pod stolem. Měl jsem nápad použít kuponovou privatizaci nejen na samotnou 

privatizaci, ale též na dotvoření institucionálního rámce nové společnosti. Vymyslel jsem restituce 

tak, aby nemusely zatěžovat státní rozpočet. Vymyslel jsem RIF, což je Restituční investiční fond. Ten 

se povedl, fungoval. Tam se dávala tři procenta z každé akciové společnosti. Poté jsem vymyslel NIF – 

Nadační investiční fond, ten se nakonec realizoval, ale byl vystaven nevoli Klausovy vlády, protože to 

trvalo deset let, než nadace peníze nakonec dostaly. To se týkalo jednoho procenta z objemu. Dále 

jsem měl vymyšleny další věci, ale již nebyl čas, ten na to chyběl. Uvažoval jsem o fondu, jenž by byl 

základem pro financování penzí. Dokonce jsme dávali stranou nejlepší akcie, „zlatá vejce“, měli jsme 

je vytříděné, pouze k tomu nikdy nedošlo, jelikož akcie těchto podniků prodala Klausova vláda.  

MS: Na počátku byla myšlenka, pak ale nedošlo k její realizaci?  

TJ: Byla by realizována, avšak museli jsme odejít.  

MS: A kdybyste byl součástí Klausovy vlády? 

TJ: To je další otázka. Bylo možná štěstí, že jsem tam nebyl. To proto, že kdybych byl, byl bych 

dennodenně v konfliktu s panem Klausem, a to se vydržet nedá. Svou práci jsem mohl dělat proto, že 

jsem byl v Pithartově vládě, neboť jsem s ním nemusel být stále ve sporu. Sice jsem byl ve spojení 

s panem Třískou, jenž byl Klausovým člověkem, avšak vždy jsem nad nimi vyhrál. Vždy jsem vyhrál. 

Pak mi to spočítali.  

… Politika a majetek …  

MS: Vraťme se ještě k vyčleňování majetku do jednotlivých fondů RIF, NIF. Jak byl tento návrh 

přijímán?    
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TJ: Možná je to další troufalost. Příliš jsem se o tom s nikým nebavil. Věděl jsem, že to je dobré, proto 

jsem to udělal. Od pana Klause jsem musel poslouchat ostrou kritiku. Tehdy o tom jednala Finanční 

rada. To byli tři ministři financí a tři ministři privatizace, zasedala tehdy v Bratislavě. Tam jsem 

přednesl koncepci zákona 171 O Fondu národního majetku, v němž do dnešních dnů ta ustanovení 

jsou. Klaus ze mě udělal hlupáka. Spolkl jsem to a ten záměr jsem dotáhl.  

MS: Ekonom se snad vyznačuje tím, že nekouká na krátkodobá období. Vy jste se tomu snažil dát 

směr.  

TJ: Každý se musí dívat do budoucnosti. Co se týče toho NIF, fondu na podporu neziskového, 

nadačního sektoru, tam jsem měl jasnou inspiraci u von Hayeka.  

MS: Součást občanské společnosti. Proti tomu šel Václav Klaus.  

TJ: Ano, byl proti tomu. S ním byl jeden konflikt za druhým. Štěstí bylo, že jsem nebyl u něj ve vládě. 

Kdybych tam byl, má práce by přišla vniveč.  

MS: Vy jste byl v republikové vládě, federální vláda byla vedena Mariánem Čalfou?  

TJ: S Pithartem se dělalo dobře, příliš do toho nezasahoval. Sám jsem měl obrovskou svobodu v rámci 

jeho vlády. Ten o NIF a RIF ani nevěděl, že to dělám.  

MS: Pokud byste měl možnost to prosadit, patrně byste sklízel dobré ovoce?  

TJ: Prosadily se pouze dva: RIF, NIF.    

MS: Já jsem myslel na důchodový investiční fond. Zmiňuji to proto, že důchodová reforma je horkým 

bramborem současného vládnutí.  

TJ: Víte, závisí to také od toho, že se jednotlivé věci rodí postupně. Usiloval jsem o vyčlenění výnosů 

z privatizace na odstranění ekologických škod. To byl můj nápad. Je to též včleněno do zákona. To mě 

napadlo až při druhé vlně privatizace, kdy jsme ji připravovali. Poškozenými se cítily společnosti, které 

byly v první vlně. Takové věci vás nenapadnou hned, najednou. Možná, kdybych je měl napsané. Ne, 

neměl jsem to zaznamenané. Jsou to věci, které …  

MS: … vznikají spontánně.  

TJ: Jsou věcí improvizace. Vznikají ze situací, které se dějí. Možnost se ukázala až později. To nebylo 

vymyšlené pro první vlnu, jednalo se o druhou vlnu. Podniky z první vlny se následně cítily poškozené.       

MS: Je dobré se zeptat, zdali si myslíte, že by procesy vládnutí byly horší, pokud by lidé, kteří se 

účastnili transformace, nebyli ekonomy? 

TJ: Jak kteří. Ministerstvo zdravotnictví bylo jeden čas spravováno Janem Stráským. Nebyl ekonom, 

ale byl bankéř. Soudím, že by se mu to bylo podařilo, ale měl neuvěřitelně krátkou dobu na reformu 

zdravotnictví.  

MS: Dá se říci, že lidé, kteří měli vizi, ji nerealizovali díky krátkému času vládnutí jednotlivých 

ministrů?  
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TJ: U zdravotnictví to bylo jasné. Frekvence střídání ministrů byla zásadní. Tam se nedalo nic udělat. 

Například v resortu zdravotnictví by měl být ministrem spíše ekonom než obyčejný lékař.  

MS: Lze asi říci, že člověk musí mít vizi, mít schopnost ji obhájit a prosadit ji mezi lidmi ve vládě?  

TJ: Problém vidím v tom, že výběr politiků je poznamenán v současnosti partajnickým životem. 

Tenkrát ten první výběr byl z lidí z Občanského fóra. Ten výběr se lišil od současnosti. Výběr byl 

založen na pověsti daného člověka na pracovišti, v oboru či se to odvíjelo od jeho angažovanosti před 

listopadem 1989. V České národní radě či Federálním parlamentu byli ti nejlepší. Neříkám to proto, 

že jsem tam byl já, byli tam výborní lidé. Ti však postupně zmizeli.  

MS: Dá se konstatovat, že revoluce uvolnila sílu, aby se elity v tom dobrém slova smyslu dostaly …  

TJ: … k moci? To ano. Bohužel, stranická mašinérie je všechny vypudila.  

MS: Lze se domnívat, že je to přirozené? Lidé, kteří nemají klapky na očích a jsou ochotni 

komunikovat, vidí problémy a dávají je do souvislostí, mohou být trnem v oku partajníkům, kterým jde 

čistě o moc a ovládaní druhých.  

TJ: Nyní je zde modelový případ, jenž mě velmi zklamal. Je to reakce komplet celých občanských 

demokratů na pana Michálka. Dokonce i pan Sobotka, místopředseda Senátu řekne, že se dopustil 

trestného činu. Ti všichni ukázali, že na prvním místě je u nich loajalita vůči spolustraníkům. 

Očekávali, že někdo vymyslí nějakou novou clonu typu „sarajevský atentát“, a ono nic. Reakce byla 

jasná, drželi basu s přestaveným ministerstva životního prostředí. Museli vědět minimálně ode mě, že 

jsem se za pana Michálka postavil a že řekl jsem, že jej znám a že nehovoří falešně. To museli vědět, 

přesto se postavili proti němu. Osobně mě to deprimuje. Sobotka mě zná, jelikož byl poslancem za 

Severočeský kraj, musel vědět, že to neříkám jen tak do vzduchu, když jsem se zastal pana Michálka. 

Přesto pan Sobotka řekl, že se Michálek dopustil trestného činu a že je to třeba vyšetřit. To se 

netýkalo pouze pana Sobotky. To byl postoj všech členů ODS. To znamená, že oni mají ze sebe strach. 

Mají strach, že uvnitř strany by z toho měli průšvih či minimálně nevoli.  

MS: To je možné ve společnosti, kde panuje strach. Nedokáže-li se člověk postavit proti neřádu, je to 

rozkladné pro otevřenou společnost.  

TJ: To je samo sebou.  

MS: Věci se dějí, ale je otázkou, zdali by toto bylo běžné v západních demokraciích.  

TJ: Jak kde. Jistých praktik by se asi zdráhali.                 

MS: Děkuji vám za kritické postřehy.   
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Dialog o transformaci s Michalem Semínem37,38: 

MS: Sám jste říkal, že jste musel během studií odejít. Jak jste vnímal situaci, která nastala v roce 

1989?  

MiS: V těch událostech jsem se dost angažoval. To proto, že jsem patřil do skupiny s Markem a 

Martinem Bendovými, kteří připravovali pochod 17. listopadu. Tehdy jsem zakládal STUHU – 

studentskou organizaci. Byla první, která nebyla spojena s SSM. Zároveň jsme ještě se spolužákem 

z PedF UK Davidem Litvákem založili studentskou sekci Demokratické iniciativy. Také jsem se 

angažoval v HOSu – Hnutí za občanskou svobodu. Těch aktivit byla spousta.  Tedy událostí 17. 

listopadu a toho, co tomu předcházelo, jsem se bezprostředně účastnil, nebyl jsem jen jejich vnějším 

pozorovatelem. 

MS: Jaký vztah jste měl k disentu? Zmínil jste Marka Bendu … Cítil jste se sám disidentem?  

MiS: Cítil jsem se být na jedné lodi s lidmi, kteří proti komunistickému režimu protestovali. Měl jsem 

vnitřní, morální povinnost nemlčet.  

MS: Podle vás bylo nutné zajmout jasný postoj?  

MiS: I veřejně. Poté přišly první výslechy, problémy, …  

MS: Končící režim jste zažil na vlastní kůži.  

MiS: Přesně tak. Rok 1989 byl posledním rokem mého řádného studia na pedagogické fakultě, a 

zároveň rokem mého vyloučení.  

MS: Vrátil jste se na školu?  

MiS: Dostudoval jsem až po převratu. Nutno říci, že jsem byl vyloučen 10. listopadu 1989, …  

MS: … těsně před cinkotem klíči.  

MiS: Ano, školu jsem de facto ani neopustil.  

MS: De Iure jste ji opustil?  

MiS: Možná ani to ne, jelikož mi nestihli ani předat rozhodnutí o vyloučení. Bylo po kárném řízení, jež 

dopadlo v můj neprospěch. Poté přišel 17. listopad a v pondělí jsem dorazil do školy a založil stávkový 

výbor. 

… Komunikace …  

MS: Jaká byla komunikace? Nebyly mobilní telefony, nebyly sociální sítě.  

MiS: To je pravda. Sám sebe se ptám, jak jsme to vlastně dokázali. Navíc naše telefonní rozhovory 

byly jistě odposlouchávané.   

                                                           
37

Michal Semín *1967, český novinář, komentátor, překladatel, zakladatel Občanského institutu, jeho ředitel do 
roku 2003, zakladatel Institutu svatého Josefa http://www.stjoseph.cz/.  
38

 Dialog byl natočen v úterý 25. ledna 2011 ve večerních hodinách v prostorách kavárny v Černošicích.  

http://www.stjoseph.cz/
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MS: Jako komunikační prostředek mohly sloužit pouliční telefonní budky?  

MiS: Ano, to jsme používali. Co se týká školy? Viděli jsme se v ní denně. Řekli jsme si, že se uvidíme 

v hospodě, že se budeme scházet na některých místech. Scházeli jsme se všude možně. Na 

petřínských cestičkách, v hospodách.  

MS: Soudíte, že doba, kterou jste prožívali, byla charakteristická intenzivní sociální komunikací?  

MiS: To ano. Nebylo to virtuální, jako tomu je dnes.  

MS: Domníval jste se, že režimu zvoní hrana?  

MiS: Zřejmě ano. V podobě, v níž jsme ho znali, určitě.  

MS: Disidenti si připravovali protesty na Den lidských práv. Bylo to na den …  

MiS: … 10. prosince.  

MS: Studenti je předstihli?  

MiS: Ano, za námi Charta 77 nestála, byli jsme na ní nezávislí. Ani jsme to s nimi nekonzultovali, 

maximálně tak s jednotlivými signatáři, například s Václavem Bendou. Rozhodně to nebylo z naší 

strany s mluvčími Charty 77 koordinované, a vůbec ne s Václavem Havlem. Tuto událost vůbec neměl 

ve své režii. To šlo mimo něj.  

MS: Ale chartisté se k tomu vzedmutí v dobrém přidali?  

MiS: Co jim zbývalo. Byla to pro ně jediná možnost. V jistém ohledu to byla jejich povinnost.  

… Charta 77 … 

MS: Zabýváme se přerodem systémů, rád bych se zeptal, jak vnímáte význam Charty 77 pro 

demokratický rozvoj naší země? Její představitelé v dobrém využili studentské události k tomu, aby 

dokázali posunout věci kupředu.  

MiS: Bylo to heterogenní seskupení, které z pochopitelných důvodů - jelikož za bolševika by to ani 

jinak nešlo - bylo amébní. Společenství nemělo struktury vzniklé delegací, bylo založeno na 

charismatických postavách, které měly neformální autoritu. To v té chvíli napomohlo akci. Zároveň to 

v sobě skrývalo mnohá nebezpečí, jež se projevila později, když bylo zapotřebí se chopit moci a začít ji 

nějakým způsobem strukturovat a dávat tomu patřičný směr.  

MS: Bylo mi řečeno, že lidé z Charty 77 nečekali, že budou připuštěni k moci. Byli to učenci, lidé 

zabývající se duchovním životem. 

MiS: Také, ale v této společnosti byla i řada starých komunistů, kteří politiku znali dobře. Byla to 

skupina lidí kolem Obrody, kteří byli povětšinou signatáři Charty. Lidé jako Zdeněk Jičínský, Pavel 

Rychetský. Tito lidé znali praktickou politiku z šedesátých let.  

MS: Soudíte, že mohli ovlivnit chod událostí? Jde o to, že lidé z roku 1968 byli „odstaveni“.  
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MiS: Zdeněk Mlynář určitě. Například pan Jičínský již tolik ne. Poté se lidé ve Federálním 

shromáždění, kteří znali zákulisí a měli zkušenosti, ukázali jako nepostradatelní. To proto, že v tom 

uměli chodit. Ostatní, kteří byli vyneseni „ulicí“, se to teprve učili. Po nějakou dobu lidé z roku 1968 

hráli důležitou úlohu. Během let se však ukázalo, že stará témata, stará dělení přestávají existovat, 

platit.  

MS: Máte na mysli?  

MiS: Klasický socialismus, …  

MS: … socialismus s lidskou tváří.  

… Témata vládnutí a kontexty…  

MiS: Domnívám se, že tyto věci ukázaly, že nejsou velkými tématy, jelikož se ukazují jiná témata. 

Dnes se to také ideově přeskupuje, zdali máme být v Evropské unii. Pokud ano, tak do jaké míry.  

MS: Lze se domnívat, že například ideologie socialismu není velkým tématem, které by tento svět 

mohlo oslovovat? Možná je to otázka míry sociálního státu.  

MiS: Ano, ale již v jiném kontextu. Již to není klasický socialismus, který jsme zde znali. V současnosti 

má levice jinou tvář. Daleko méně se stará o otázky ekonomické, a daleko více je zaměřena na 

proměnu společnosti přes kulturu, umění, přes média. Dlouhá léta to kritikům socialismu 

nedocházelo. Nyní je snaha proměnit společnost právě přes oblast, kterou …  

MS: … marxisté označili za oblast nadstavby.  

MiS: Není snaha bořit kostely, …  

MS: … ale proměnit ducha.         

… Občanský institut …  

MS: V počátku budování svobodné společnosti jste přispěl k intelektuálnímu životu. Založil jste 

Občanský institut.  

MiS: Ano, s Pavlem Bratinkou, s Danielem Kroupou.  

MS: Byli to lidé pravicového vidění světa?  

MiS: V jistém smyslu ano. V Chartě 77 představovali konzervativní ideový proud. Koncem 

devadesátých let to však již bylo o něčem úplně jiném.  

MS: Byli jste těmi, kdo pořádali konference s lidmi ze Západu. Účastnil se jich například Roger Scruton.  

MiS: Ten sem jezdil i za komunismu. Také jsme mohli přivítat Michaela Novaka. Tito lidé ze Západu se 

napojili na nás. S nimi měl kontakty Pavel Bratinka. Byli to představitelé amerického 

neokonzervatismu. Později jsem tuto myšlenkovou linii opustil a stal se jejím kritikem. Ostatní mí 

kolegové tento postoj nezastávali.  

MS: Postavil jste se proti smýšlení George Bushe? 
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MiS: To také. V zahraniční politice jsme se v Romanem Jochem rozhodně neshodli.  

MS: Pokud bychom se měli ještě vrátit na počátek, byl Občanský institut jeden z mála názorových 

„think – tanků“?  

MiS: Soudím, že byl úplně první.   

MS: Když hodnotíte jeho význam pro léta, která od roku 1989 uplynula, domníváte se, že splnil a plní 

svou roli? 

MiS: Abych se přiznal, nedovolím si to posoudit. Jistě však důležitou roli hrál, protože celé roky 

upozorňoval na to, že nově nabyté svobody si lze uchovat pouze za předpokladu, že budou chápány 

v nějakém hodnotovém rámci. Třebaže Občanský institut byl spojován s liberální pravicí, byl jejím 

konzervativním ostnem. To proto, že říkal, že nestačí vyznávat svobodu, ta musí být správně chápána, 

musí být hodnotově ukotvena. Na toto téma jsme pořádali různé semináře a konference. Řadu let 

jsme pořádali seminář, který se jmenoval Křesťanská perspektiva a svobodná společnost. Prošly jím 

stovky lidí. Mnoho absolventů tohoto kursu dnes působí v médiích, politice atd.  

MS: Vzniká otázka, zdali Češi potřebují takovéto nezávislé instituce? V zahraničí je to cosi běžného. 

Nejsou to instituce, které jsou spojeny s Akademií věd.  

MiS: Nezávislí? I my jsme samozřejmě byli závislí. Lidé si rádi dají do štítu, že jsou nezávislí. Byli jsme 

závislí na našich sponzorech. Naši sponzoři byli z řad amerických neokonzervativců. Ve chvíli, kdy 

jsem začal být nezávislý na nich, nastaly finanční problémy. Byli jsme však důsledně nezávislí na státu, 

nedostávali jsme žádné peníze ze státního rozpočtu. Občas jsme dostávali peníze od zahraničních 

nadací, jako je německý Konrad Adenauer Stiftung či Hans Seidel Stiftung. To jsou nadace částečně 

financované státem.  

… I občanská společnost …  

MS: Mně jde o to, že neziskové organizace, ideové instituty jsou součástí občanské společnosti, které 

se podílí na nastavování zrcadla společnosti, na politice jako takové za účelem lepší fungování 

společnosti jako takové.  

MiS: Myslím si, že je dobře, když to existuje, když se vytváří prostor pro diskusi. Problém je, když si 

tyto subjekty činí nějaký nárok na spolurozhodování. To je známý spor o povahu občanské 

společnosti.  

MS: Klaus versus Havel, jak jsme to jako Češi mohli zažít?  

MiS: Soudím, že je to reálný spor a je dost zásadní. V Havlově táboře existuje mínění, že tyto 

neziskové instituce poté mají možnost politicky spolurozhodovat, …  

MS: … ovlivňovat chod věcí.   

MiS: To je jiná věc, když uspořádáme konferenci a když se snažíme spolurozhodovat.  

MS: Občanská společnost například podle Ernesta Gellnera má být dobrým protipólem běžné rutinní 

politiky, …  
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MiS: … ideovým předpolím.  

MS: Nemá však být vykonavatelem politiky.  

MiS: Má být prostorem, kde se témata nastolují a diskutují.  

… Institut svatého Josefa …  

MS: Vy jste odešel z Občanského institutu, ale založil jste Institut svatého Josefa. Lze říci, že jste se 

vydal na nové pole?  

MiS: V něčem ano, jelikož Institut je zaměřen na katolickou veřejnost. Jednou z věcí, jimiž se 

Občanský institut zapsal do dějin, je, že do českého prostředí vnesl téma domácího vzdělávání, kdy 

rodiče učí svoje děti svépomocí. S mojí ženou jsme stáli u kolébky domácí školy v České republice, 

toto téma nám bylo blízké i tím, že jsme oba studovali pedagogiku, …  

MS: ... a proto k tomu máte blízko.  

MiS: Osobně jsem chtěl toto téma rozvíjet i mimo Občanský institut.  

MS: To je hlavní téma Institutu?  

MiS: Druhé téma je sociální etika – formou přednášek, seminářů apod. 

MS: Opět pedagogika.  

MiS: V jistém smyslu ano. 

… Minulost …  

MS: Nyní bych přešel k otázce naší minulosti i vyrovnávání se s minulostí. Tato země byla 41 let pod 

nadvládou komunistické ideologie. Jak vnímáte význam ideologií s přihlédnutím ke komunistické, 

jelikož to byla ona, která zavedla pořádky, proti kterým museli mnozí lidé vnitřně bojovat? Někteří 

z této země odcházeli. 

MiS: Je to velké téma, které je obtížné v několika větách uchopit.  

MS: Snažme se o to … 

MiS: Komunistická ideologie nevylezla z pekla přes noc, má svoje ideové předchůdce v dávné historii. 

MS: To je devatenácté století, Marx, Engels …  

MiS: Ještě dříve. Praktický komunismus je vyvrcholením určitého procesu a naplněním fáze 

dechristianizace společnosti, tedy institucionálního odklonu Evropy od svých duchovních a 

civilizačních kořenů. 

MS: A to se promítlo do celého komunistického období v Československu?  

MiS: V principu ano, i když v různé intenzitě. A dozvuky jsou pořád ještě silné, v mnohém u nás 

komunismus přetrvává, … 
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MS: … i když žijeme více jak dvacet let ve svobodě.  

MiS: Jde o to pochopit, co je vlastní podstatou komunismu.  

MS: Neměli bychom zapomínat, že je zde etatismus ve vztahu ke státu, …  

MiS: … relativismus ve vztahu k hodnotám. Relativismus umožňuje svévolné jednání politické moci.  

MS: Je zde silné „Já“. 

MiS: To proto, že je popírána existence měřítka transcendujícího lidský subjekt. Chybí zde objektivní 

měřítko dobra a zla.  

MS: Boha jsme odstranili.  

MiS: Ano, odmítnutím Boha se společnost vzdává transcendentního ukotvení lidských hodnot. 

Absentuje všeobecně platné měřítko, kterým bychom hodnotili lidské jednání.  

MS: Je dobré připomenout, že když komunisté začali usilovat v roce 1946 o moc, v rámci 

demokratických voleb slibovali, že půjdou ve stopách Tomáše Garrigua Masaryka. Víme, že to byla 

lež.  

MiS: Ano, to jistě. Dnešní komunisté grebeníčkovského stylu lžou, když se ohánějí demokracií, ve 

skutečnosti by si přáli pokračování minulého režimu. Osobně je však nepovažuji za společensky 

nebezpečné. Je to relikt minulosti, komunismus, jemuž budeme čelit, se bude projevovat jinak. 

MS: Jak se podle vás projevuje jiným způsobem?  

MiS: Komunismus je principiálně internacionální. To znamená, že usiloval o zrušení národních států. 

Jeho zvrácené pojetí rovnosti zase vedlo k útokům na rodinu. Usiluje zkrátka o to, aby byly zničeny 

přirozené struktury společnosti. Pak bude mnohem snadnější společnost ovládat.  

… Komunismus a kontexty …  

MS: Domníváte se na základě skutečností, o kterých jste hovořil, že jsme byli vychováni v relativismu. 

Otázka transcendentní osoby byla popírána. To můžeme považovat za dědictví, které přetrvává. 

MiS: Pokud komunismus chápeme jako útok na Boha, na rodinu, na národ, tak v tom dnešní „režim“ 

do značné míry na komunismus myšlenkově navazuje. I dnes dominují ideologie, jež útočí na 

samotné základy přirozených struktur a vazeb, viz například propagace homosexuality a 

homosexuálního „manželství“.  

MS: Jsou snahy je zrovnoprávnit. 

MiS: Prostřednictvím popření přirozených rozdílů mezi mužem a ženou. Genderová ideologie, 

feminismus, kvóty, to vše přispívá k rozbití přirozených struktur, onoho přediva vztahů a institucí 

nacházejících se mezi státem a jedincem. Po jejich demontáži zůstává jednotlivý občan napospas 

všemocnému státu. Na druhou stranu, sám stát je také ujařmen, a to tím, že je v područí ideologicky 

zformované „občanské společnosti“.  

MS: Možná deformované?   
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MiS: Ano, správný postřeh. Ale zpět k té návaznosti dnešního mainstreamu na komunistickou 

ideologii. Zmínil jsem komunistický internacionalismu, ten tu máme v metamorfované podobě zas 

prostřednictvím Evropské unie usilující o vytvoření globálního řádu, umožňujícího centralizované 

vládnutí.  

MS: Nu, ale takový Hans Küng a jeho Světový étos vychází z křesťanských základů.  

MiS: Hans Küng není křesťan, nevěří v božství Ježíše Krista.  

… Vypořádání se s minulostí …  

MS: Jak by se podle vás měla česká společnost vypořádat s dědictvím komunismu?  

MiS: Někdo se vyrovnává s komunismem tím, že chce zakázat komunistickou stranu nebo potrestat 

komunistické zločince. To je zatraceně málo. 

MS: Co například soudkyně Polednová, která působila v padesátých letech u závažných kauz?  

MiS: Lidé z justice se nezamýšlejí nad tím, zda komunismus není ještě něčím jiným než KSČM. 

Vyrovnání s minulostí vnímám tak, že je zapotřebí odstranit myšlenkové předpoklady k prosazení 

totalitních ideologií. K tomu však rozhodně nedošlo.  

MS: Ralf Dahrendorf říkal, že bude trvat přibližně šedesát let, než si lidé osvojí hodnotové vzorce, 

které jsou v západním světě standardní. Je jednoduché cosi napsat, ale je obtížné si to osvojit.  

MiS: Osobně si myslím, že i ten takzvaný západní svět není vůči totalitarismu imunní. „Novému 

komunismu“ se ostatně daří více na Západě než v postkomunistických zemích.  

MS: Není to komunismus z Moskvy, ale z Bruselu? 

MiS: Z Bruselu i Washingtonu. Prostě si nemyslím si, že mráz dnes přichází z Kremlu. Antikomunisté 

by si měli uvědomit, že daleko větší ohrožení svobody dnes přichází z EU či USA.  

MS: Dobrá, vraťme se k vypořádávání. Bylo by podle vás dobré, kdyby zde proběhlo cosi jako 

Norimberský proces? Němci to udělali na základě tlaku vítězných mocností. Vím, že v dobách revoluce 

se razila teze: „Nejsme jako oni.“ Etik a teolog Jakub S. Trojan říkal, že kdyby tekla krev, byly popravy, 

mohlo by to více rozdělit společnost.  

MiS: Závisí na tom, v čem je společnost rozdělena. To, že společnost je rozdělaná, ještě neznamená, 

že …  

MS: … je něco v nepořádku.  

MiS: Za nějakých okolností je přirozené, když je společnost rozdělená. Sám v této věci nemám silný 

názor, pokud jde o formy vyrovnání s minulostí, respektive vyrovnávání se s minulostí. Samozřejmě, 

jsem pro potrestání viníků. Nejsem právní pozitivista, takže vím, jak překonat námitky, že se 

postupovalo podle tehdy platných zákonů, je sporné.  

MS: Opakuji, to se již týká minulosti. Po skončení druhé světové války byl Norimberský proces. Pokud 

přejdeme do let revolučních, lidé byli vyhraněni proti komunistické straně a bylo tak vytvořeno 

prostředí, v němž lidé byli nakloněni k potrestání jejich přívrženců.  
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MiS: Myslím si, že tehdy pro to byla vhodná doba. Byl bych pro radikálnější formy potrestání 

představitelů režimu. Potrestání velkých viníků by napomohlo návratu spravedlnosti. Smysl trestu je 

narovnání spravedlnosti. To chybělo.  

MS: Zde jde také o to, že lidé, kteří měli napojení na komunistický režim, se objevili v ekonomické 

sféře.  

MiS: Jak v ekonomické, tak politické. Zájem na potrestání komunistických zločinců proto byl 

minimální. 

MS: Trest vykonaný hned je něco jiného než trest, který se vykoná až po dvaceti letech. Stačí se 

podívat na případ s paní Polednovou.  

MiS: To je to, co říkám. Soudím, že dnes je na trestání komunistů již poněkud pozdě. To se mělo 

udělat počátkem devadesátých let. Šlo to ale v národě, kde tolik lidí bylo v komunistické straně?  

… Negativní tendence …  

MiS: Myslím si, že se za posledních deset, patnáct let odehrály věci, které naši budoucnost určí 

daleko více a negativněji.  

MS: Dokonce?  

MiS: Ano …  

MS: Můžete být konkrétní? Shodou okolností se naše republika stala součástí Evropské unie.  

MiS: Naše republika ve smyslu její suverenity již prakticky neexistuje. Reálná politická suverenita 

obyvatel České republiky je pouhým přeludem.  

MS: Lze říci, že fungujeme de iure, ale ne de facto?  

MiS: K tomu stavu se bohužel blížíme. Vede k tomu postupné odnímání pravomocí členským státům. 

Je zřejmé, že monetární unie není udržitelná bez unie fiskální. Lídři EU se to prostřednictvím krize 

snaží prosadit. To znamená, že se v Bruselu začne rozhodovat o výši našich daní. Národní legislativy 

se čím dále tím více stávají jen hlasovací mašinérií na příjímání direktiv.  

MS: Krátce po přelomovém roce se objevily hlasy, abychom přijali legislativu zemí, kde to dobře 

funguje, že se vyhneme problémům. Možná to byl naivní názor, ale zazněl. Stačí se podívat na 

Latinskou Ameriku. Také „okopírovali“ zákony ze severu, ale přesto země fungují jinak. Implicitně 

varujete před novou totalitou, centrálně řízeným hospodářstvím?  

MiS: Před tím, co Václav Klaus v projevu z 28. 10. 2010 nazval globální vládou.  

… Zvrácení negativních tendencí …  

MS: Dobrá, co mají dělat Češi, aby Česká republika nebyla pouze de iure, ale de facto? Jste první, kdo 

přišel s tezí, že naše republika vlastně neexistuje.        

MiS: Člověk jedná na základě poznání. Nejprve musí lidé pochopit, že státní suverenita je natolik 

cenná, že stojí za to, aby byla uchována. Pokud o ní lidé nebudou stát, …  
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MS: … dopadnou špatně. Mohli jsme to vidět na vlastním případě - osladili jsme to Evropě, a ona 

možná nám. Neměli bychom se v ní rozplynout jako kostka cukru. Zmínil jste pana Klause. Říká se, že 

Václava Klause v Evropské unii lidé nepovažují za seriózní osobu?  

MiS: Ano, což ale hovoří ve prospěch Václava Klause. 

MS: Představitelé EU se usmívají. Stačí si, jaké reakce vzbudil jeho projev v Evropském parlamentu 

během českého předsednictví.  

MiS: Měl tam i své příznivce z okruhu Nigela Farage a skupiny euroskeptiků. 

MS: Ostatní se smáli.  

MiS: Tak to je, Klaus je prostě disidentem v EU. Dokud se jenom smějí, … 

MS: … nic nám nehrozí. Soudíte, že se „rozplyneme“?  

MiS: Ano, pokud nenastanou nějaké nepředvídané události, které tomu dají jiný spád, že ani ti, kteří 

usilují o globální vládnutí, nebudou schopni nové situaci účinně čelit, nebo ji šikovně využít ve svůj 

prospěch.  

MS: Vždyť je dobré, když se lidé setkají, vymění si postoje, vede se produktivní dialog.  

MiS: Pozor, politika není o tom se sejít a vyměnit si postoje. Politika je o vládnutí a o tom, zda se 

vládne dobře a spravedlivě. K tomu musíte mít příslušné prostředky umožňující zamýšlené cíle 

uskutečnit. K čemu jsou nám místní volby, když o všem podstatném rozhoduje centrála v Bruselu?  

MS: Jaká hlavní pravomoc byla podle vás delegována do Bruselu? Nejsme například součástí měnové 

unie.  

MiS: Zatím nejsme. Díky Lisabonské smlouvě platí však většinová hlasování téměř ve všech důležitých 

politických otázkách.  

MS: Malé státy, jako například Slovinsko, Estonsko, jsou přehlasovatelní?  

MiS: Ano, ale i kdyby Francie byla přehlasovaná, musí se francouzští občané podvolit rozhodnutí 

centrály. Nyní je to více v oblastech, jako je životní prostřední, zahraniční politika, hospodářská 

politika. I školství, rodinná politika, třebaže se v minulosti říkalo, že to zůstane v kompetenci států.  

MS: Je asi dobré zmínit Brusel. Ten je centrem velkého hospodářského a sociálního celku. Do Bruselu 

se však dostanou lidé, kteří musí splnit velké kvalifikační požadavky.  

MiS: Kde jste na to přišel? Kdo je pan Herman von Rompay, Catherine Ashtonová … 

MS: Nemyslím politiky, ale mám na mysli úředníky.  

MiS: Úředníci Evropské komise hrají skutečně klíčovou úlohu, v EK vzniká většina direktiv. Vy je máte 

za odborníky. Ovšem v jakém slova smyslu? Možná to jsou odborníci, ale je otázka, kdo je tam 

politicky deleguje? Jaký proud tam tito úředníci představují? 

MS: Můžeme se na to dívat jako na novou moc?  
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MiS: Ano, a jen velmi obtížně kontrolovatelnou.  

… Návrat do Evropy …  

MS: Revoluční období bylo spojeno s „návratem do Evropy“. Důraz nebyl kladen na integraci do 

Evropské unie.  

MiS: Evropa není totéž co Evropská unie. 

MS: Je rozdíl v návratu do Evropy a v přistoupení do Evropské unie? 

MiS: Jestli chápeme návrat do Evropy ve smyslu příklonu k hodnotám, na nichž Evropa vznikla, pak se 

s tím ztotožňuji. To je pravý rozchod s komunismem. Návrat do Evropy ve smyslu členství v Evropské 

unii však žádným rozchodem s komunismem není. 

MS: Došlo k pouhému přepólování?  

MiS: Ani ne. Nevytvořil se tím druhý pól.  

MS: Brusel – Moskva? 

MiS: Možná protipól ve smyslu mocenského centra.  

MS: Nesmíme zapomínat, že v Rusku se popravovalo, byla nesvoboda, ponížení. Zde dochází 

k vytváření nařízení.  

MiS: Disidenti EU popravováni nejsou, ale co není, může být. Za svoje politicky nekorektní názory 

dnes můžete mít značné problémy v zaměstnání. 

MS: Soudíte, že je zde diskriminace?  

MiS: Ano, paradoxně prostřednictvím tzv. antidiskriminační legislativy. 

 MS: Zmiňujete bránění svobodného prostoru. To znamená, že je tam povinnost, že musíme přijmout 

normy EU? 

MiS: Kdybyste v Anglii či ve Švédsku odmítl ve svém penzionu ubytovat homosexuální pár, koledujete 

si o přísný postih.  

MS: Řekl jste, že hranice mezi státy se postupem času rozplývají. Co dělat pro to, aby Češi byli pro 

Evropu přínosem, abychom byli vidět, abychom navazovali na to, co vykonali naši předci, a abychom 

nebyli kostkou cukru, která se rozpouští? 

MiS: Měli bychom hájit spravedlnost, usilovat o věci, které jsou kulturně a civilizačně hodnotné. 

MS: Tak konali naši představitelé v minulosti, ale byli řádně odměněni?  

MiS: Od politika, k němuž mám mít elementární důvěru, očekávám, že se bude správně rozhodovat 

ve věcech společného dobra. Bez ohledu na to, zda se pohybuje na úrovni politiky komunální či 

celostátní nebo v Evropském parlamentu. Od českých politiků, kteří byli zvoleni do Evropského 

parlamentu, očekávám, že budou usilovat o navrácení ztracených pravomocí na národní úroveň.  
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… Další mezinárodní instituce …  

MS: Soudíte, že bylo správné, že jsme se stali součástí institucí, jako je NATO, jako je Mezinárodní 

měnový fond, Světová banka? Ostatně dvě posledně zmíněné instituce jsme zakládali.  

MiS: Závisí na tom, co tyto organizace konají. Nevím, do jaké míry bychom mohli fungovat mimo 

mezinárodní struktury. Nejsme ve Švýcarsku s jeho dlouholetou tradicí neutrality. Nacházíme se 

v srdci Evropy, proto je asi nemožné stát stranou mezinárodních organizací. Ostatně je rozdíl mezi 

tím, zda se jedná o spolek mezinárodní, či nadnárodní.  V tomto smyslu přináležitost k nějakému 

společenství může být právem chápána jako náš národní zájem. NATO hrálo užitečnou úlohu v 

konfliktu se sovětským komunismem, pozdější transformaci NATO však vnímám negativně. 

Humanitární bombardování … 

MS: … je termín … 

MiS: … použitý při útoku na Jugoslávii, …          

MS: … také díky Václavu Havlovi.  

MiS: Transformace NATO na organizaci, která může zasahovat mimo své území, aniž by některý 

z členských států byl napaden, to je změna charakteru tohoto spolku. Původně se jednalo o 

organizaci států slibujících si pomoc při napadení vnějším nepřítelem. Dnes má NATO ofenzivní 

charakter a jeho cílem je vyvážení demokracie a lidských práv. 

… Omyl …  

MS: Když se díváte na více jak dvacet let proměn nejen české politiky, ale i na směřování České 

republiky do nadnárodních struktur, co považujete za největší omyl? Co se podle vás nemělo stát?  

MiS: Z mého pohledu je to Evropská unie. Již samotný vstup v roce 2004 byl chybou. Sám jsem proti 

vstupu do EU hlasoval. 

MS: Nepřímo říkáte, že je správné nyní usilovat o to, abychom se stali zemí, která vystoupí?  

MiS: Lisabonská smlouva to umožňuje. Prakticky je otázkou, jak by to probíhalo, jelikož to nikdo 

nevyzkoušel. Myslím si, že z dnešní situace nutně neplyne požadavek na vystoupení z EU. 

Přinejmenším to není něco, co by bylo nutné požadovat okamžitě. Vždy je to otázka výnosů a ztrát. 

V tuto chvíli, kdybychom okamžitě demonstrativně vystupovali, nemuselo by to být rozumné. Z toho, 

že nebylo dobré vstupovat, ještě neplyne, že je nutné z toho okamžitě vystoupit. Vždy je zapotřebí 

zvážit všechny výnosy a náklady, všechny plusy a minusy.  

MS: Dívat se, až Evropská unie bude mít větší a větší problémy?  

MiS: Spíše se spojovat s politiky jiných evropských států, kteří situaci vidí podobně, a hledat formy 

spolupráce, jak účinně bránit další centralizaci.  

MS: Argumentem pro vstup do Evropské unie bylo, že nám to přinese i zlepšení politické kultury.  

MiS: A přineslo?  

MS: Váhám říci jasné ano.  
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MiS: Myslím si, že tomu tak není. 

MS: Byla úvaha, že jsme součástí evropského prostoru a ten nás donutí k tomu, aby náš politický 

prostor odpovídal západnímu standardu.  

MiS: Šílím, když slyším: „To by se na Západě stát nemohlo“. Různé věci se mohou stát kdekoliv. 

Nemáme přece na škodlivé jevy žádný monopol. 

MS: Upozorňujete, že si o západním světě vytváříme iluze?  

MiS: Ano, … 

MS: … žijeme v iluzích.  

MiS: Neznamená to, že se nemáme co od druhých učit. To je jiná věc. Bohu díky za to, že můžeme 

volně cestovat a poznávat tak život v jiných zemích.  

MS: Kultivace prostoru závisí na nás?  

MiS: Je to věc hodnot. Pokud bude nadále převládat hodnotová desorientace, národy Evropy budou 

zažívat těžké chvíle. 

MS: Jinými slovy, každý člověk musí začít od sebe a jedině může chtít něco od společnosti.  

MiS: Předpokladem nápravy veřejného života je dobrý osobní život každého z nás. Je třeba pozitivně 

působit ve svém bezprostředním okolí, protože bez zdravých základů v podhradí sebelepší vládce nic 

nezmůže.  

 

 

Dialog o transformaci s Petrou Procházkovou39,40:  

MS: Čím pro vás je rok 1989? S čím si jej spojujete? Jaké naděje jste do něj vkládala? Jak se naděje 

naplnily?  

PP: Naděje byly velké. V roce 1989 jsem byla ne úplně zaměstnaná. V lednu jsem byla propuštěná 

z redakce Květy, za což jsem byla ráda, jelikož to byla strašná tiskovina, nicméně existenční situace 

nebyla dobrá. Měla jsem i problémy s policií kvůli demonstracím.  

MS: Byla jste rebelkou proti režimu?  

PP: Ani ne … Byla jsem umírněná. Do roku 1989 jsem se nestačila stát výraznějším rebelem. Myslím 

si, že jsem k tomu měla nakročeno. Měla jsem zájem dělat profesi novináře, kterou jsem měla ráda, 

tedy novinařinu. V roce 1988 mi došlo, že to však v totalitním systému nebude možné.  

                                                           
39

 Petra Procházková *1964, česká novinářka specializující se na země bývalého východního bloku. Působila 
v Čečensku, na Kavkaze. Je s Jaromírem Štětinou zakladatelkou agentury Epicentrum. Působí v Lidových 
novinách. V roce 2001 založila sdružení Berkat pomáhající lidem z východního bloku.    
40

 Dialog byl natočen v pátek 14. června 2013 dopoledne v kavárně Charlotte na nádraží v Poděbradech.  
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MS: Když jste se rozhlédla, co se dělo, soudila jste, že systém „mele“ z posledního? 

PP: Skutečnost, že mele z posledního mně došla až v roce 1989. Musím říci, že jsem se až tak 

nezajímala o analýzu systému. Byla to spíše povrchní analýza. Pochopila jsem, že moje role a práce 

v rámci systému není možná, že na ni nepřistoupím.  

MS: Jinými slovy, musela byste spolupracovat s režimem, a to se vám nechtělo?  

PP: Již předtím mě vyhodili z Československé televize, z Aktualit. Ráda bych dělala ten pořad a ráda 

bych dělala reportáž o otevření zeleniny na Václavském náměstí. Měli ale podmínky, například chtěli, 

abych byla aktivní ve Svazu mládeže. To mi přišlo zbytečné, a proto mě vyhodili. Poté jsem byla 

v Květech. Během působení v redakci časopisu jsem si odjela do Ameriky, jelikož nevím, proč by tomu 

tak nemohlo být. Strávila jsem tam pár týdnů, a oni mě za to zase potrestali. Poté jsem šla na 

demonstraci, také mě potrestali. Zkrátka se ukázalo, že nejsem schopna v systému fungovat, že bych 

musela dělat fyzickou práci.  

MS: Byla byste pracovníkem sloužícím režimu manuální prací. Takových bylo mnoho …  

PP: Že by mě to zvlášť bavilo, to ne, ale byla tam dobrá společnost. Chodili tam podobní lidé jako já, 

studenti.  

MS: Měli bychom říci, že lidé, kteří byli z politických důvodů na okraji společnosti, tvořili nepsanou 

elitu. To znamená, že režim se snažil tyto lidi eliminovat.  

PP: Ti nejlepší byli v kotelnách, ne moc často se s nimi člověk setkal ve vagonech. V roce 1989 jsem se 

bála, že to takto bude nadlouho. Až na podzim mně došlo, že by změna mohla přijít brzy. Těšila jsem 

se na ni. Pošilhávala jsem po Lidových novinách. Mezitím jsem se spřátelila s lidmi, jako byl Jan Ruml, 

Vladimír Mlynář, Luboš Dobrovský. Když poté došlo na podzim k revolučním změnám, věděla jsem, že 

bych ráda šla do Lidových novin. Tyto mé profesní naděje se zcela naplnily, jiné širší se úplně 

nenaplnily.  

… Komunismus …    

MS: Kdybychom se podívali před rok 1989, jak uvažujete o komunistické ideologii? Naznačila jste, že 

režim člověku bránil vykonávat to, po čem toužil.  

PP: Do té chvíle, než jsem chtěla něco dělat, mi systém nějak nevadil. Myslím si, že podobně k tomu 

přistupovala většina lidí, kteří měli nízké nároky, kteří chtěli jet jednou za rok na dovolenou, občas i 

k moři, dostat výjezdní doložku a devizový příslib. Byli to lidé, kteří chtěli mít klid a své jistoty. Systém 

byl pro většinu lidí vyhovující, protože nevyžadoval velkou aktivitu. Zaručoval celkem poklidné 

přežívání.  

MS: Měli bychom si uvědomit, že je někdy dramatický rozdíl mezi životem a přežíváním.  

PP: Jenomže skupina lidí, kteří usilují o to, aby to nebylo pouhé přežívání, nemá povahu většiny, ale je 

to tvůrčí menšina, jež tvoří dějiny, a proto byť je i menšinou, má mnohem větší hybnou sílu než 

většina.  

MS: Je ti jiné, když se člověk nechá pouze vést, je pasivní …  
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PP: Jsou lidé, kterým to vyhovuje.  

MS: Myslíte si, že většina lidí v této zemi byla pasivní? 

PP: Ano, jsem toho názoru. Bylo zde období kolem roku 1989, kdy komunistické vedení - zcela tupé a 

naprosto neinteligentní - nepochopilo, že když překročí určitou míru, naštve i mlčící většinu. Chyba 

byla udělaná.  

MS: Bylo to provedeno tak, že režim sáhl na „děti“ režimu.  

PP: Právě to byla červená čára, za kterou se jít nesmělo. Je nutné si uvědomit, že nešlo o nějaké 

osamocený československý pokus o obnovu demokracie. Stali jsme se součástí obrovských změn 

v celé části Evropy.  

MS: To je ten střed a východ …  

PP: To byl hlavní důvod, proč se to sesypalo. Jinak by to mohlo skončit jako osamocený pokus 

nedovedený do konce, kdyby se zde dělaly pokusy o obrodu, což byl nesmysl.  

MS: Soudíte, že východisko komunistické ideologie je správné? Chceme spravedlivou společnost …  

PP: Idealismus, který stál na počátku, ten ospravedlnitelný je.   

MS: To je Marx, ale i ten má svůj vývoj a jeho dílo bylo dokončeno jeho druhem Engelsem.  

PP: Nicméně je to dávno, mezitím se stalo mnoho a mnoho chyb a zvěrstev, že již na to uvažování 

v roce 1948 nikdo neměl právo. To proto, že do té doby byl komunismus zprofanovaný. Kdybychom 

žili v době Marxe nebo těsně po jeho smrti, ještě to pochopím.  

MS: Ano, jeho dílo kritizuje kapitalistický režim devatenáctého století. Ten však byl jiný než 

kapitalismus dvacátého století. Marx poukazoval na to, že tento řád odcizuje člověka. Komunismus 

byl systémem, jenž měl dát člověku důstojnost, plnost, aby sám sebe realizoval, aby žil svůj život 

v plnosti a nebyl pouhou složkou kapitálu, která slouží jinému.  

PP: To je přece krásné, vždyť všechna levicová hnutí jsou sympatická. Hippies též byli levičáci. Mladí 

lidé, studenti mají vždy sklon k levicovému uvažování.  

MS: Nesmíme zapomínat na tezi Churchilla, která říká: „Kdo nebyl ve dvaceti socialistou, neměl srdce, 

kdo je  ve třiceti  socialistou, nemá rozum.“  

PP: To platí. Myslím si, že my, jimž není dvacet, se musíme na levicové úchylky těch mladých lidí dívat 

s respektem, protože tak to je. Ve chvíli, kdy je jasně prohlédnutelné, že jde o utopii, která má sklon 

násilně prosazovat třeba krásné ideje, tam je to nepřípustné.  

… Důvody války …  

MS: Sama jste říkala, že tato ideologie byla nepřípustná v roce 1948.  

PP: Ano, myslím si to! 

MS: Soudíte, že lidé k této ideologii přišli díky válce?  
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PP: Ano, byla to výjimečná situace.   

MS: Rusové nás osvobodili.  

PP: Víte, již tehdy spousta lidí uvažovala jiným způsobem. Neumím si představit, jak fungoval svět, 

když nebyly vyvinuté informační technologie. Dnes víme, že Rusové osvobodili velkou část Evropy, ale 

víme, že při osvobozování znásilnili milion evropských žen, že pozabíjeli spousty lidí na své 

osvobozovací cestě. Víme, co vedlo Stalina k tomu, že takovým způsobem hazardoval se životy svých 

lidí.  

MS: Obyčejní lidé to však nevěděli.  

PP: Řekněme, že to tehdy nevěděli. Někteří to však vědět museli. Lidé byli obeznámeni s tím, jak se 

chovala sovětská armáda. Vědělo se velmi dobře, jaké poměry panují v Sovětském svazu.  

MS: Možná si lidé nechtěli idealismus kazit realitou, nemyslíte si?  

PP: Ano, ale řekla bych, že zde byly politické špičky, jež tím, že jsou špičky, jsou vždy odpovědnější za 

osud země než …  

MS: … obyčejný člověk.  

PP: Tyto špičky informace o tom, co se dělo ve třicátých letech v Sovětském svazu a co se dělo za 

války, měly. Svědčí o tom také reakce uvědomělých politiků na únor 1948 -  panovalo mezi nimi 

zděšení. Nastalo zde období emigrace. Není to tak, že by se o tom nevědělo. Jak jste říkal, byla úplně 

jiná situace.  

… Lidé a jejich činy …  

PP: Další věcí, která v tom hraje roli, je, že lidé, skvadra, která přišla k moci, má tu vlastnost, že je 

naprosto bez skrupulí. Nemá absolutně žádné zábrany v prosazování svých cílů. Často jsou to lidé 

postižení psychickou úchylkou, paranoiou a také jakýmsi vědomím polobožství, že mají právo lidem 

vnutit, aby žili lépe. Myslím si, že skutečně vůdci komunistických pučů se domnívali, že to povede 

k lepšímu životu všech občanů.  

MS: Ano, ale je to přece jedinec, kdo určuje, jakým směrem se bude ubírat jeho život. Já jsem 

svobodným, a nikdo jiný mi nemá právo říkat, že jak žiji, je vlastně chybné.  

PP: Bohužel, jste „zblbnutelný“ jako každý člověk. Někdo více, někdo méně. Masy jsou ovlivnitelné. 

Tato skutečnost se v historii projevuje mnohokrát.  

MS: Zde se projevuje mlčící většina.  

PP: Nerada bych, aby to znělo hanlivě, ale bohužel je tomu tak a není to pouze v českém národě. Je 

obecnou zkušeností, že většina lidí má sklon k pasivitě. Mají zájem se starat spíše o sebe, o svou 

rodinu a nemají občanský rozměr.  

MS: Ano, avšak poté je utvářet systém, který je postaven na občanské aktivitě, více než obtížné. 

PP: Musíte ji nechat vzniknout.  
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… Pozitivita komunismu? …  

MS: Ještě bych se zastavil nad otázkou, zdali existuje něco, co je na komunistické ideologii pozitivní? 

Mnozí z nás uvažujeme v polaritě. To, co bylo před rokem 1989, bylo špatné, a co přišlo, je dobré. Je 

něco, co byste označila jako přínos systému?  

PP: Určitě vše nelze šmahem odsoudit. Je otázkou, zdali to byla zásluha komunistické ideologie, nebo 

to byla náhoda, že se zde podařily některé věci. Jsem velký odpůrce globalizace …  

MS: Společnost před rokem 1989 byla uzavřená, autarkní.  

PP: Byla uzavřená, což také není dobře. Na druhou stranu jsem velký přítel cestování. Když jsem 

říkala, že jsem nepřítel globalizace, myslela jsem, že jsem nepřítel ekonomické globalizace. Ze zásady 

nevezmu do pusy španělské jablko nebo marocké rajče.  

MS: Přivítala jste, že to, co se zde vypěstuje, se zde sní.  

PP: To zde skutečně bylo.   

MS: Můžeme říci, že tato země byla soběstačná ve srovnání s tím, co máme dnes?  

PP: Nyní se to vrací v podobě farmářských trhů. Přijde mi však zcela absurdní, abych chodila na 

farmářské trhy, které jsou elitní záležitost, kde je vše třikrát dražší než kdekoliv jinde. Dělám to čistě 

z těch důvodů, že chci podpořit české producenty. Trhy se například konají jednou týdně a lidé se tam 

chodí dívat jako do zoologické zahrady. Z tohoto pohledu je to zcela absurdní. 

MS: V minulosti to tak nebylo.  

PP: Přesně …  

MS: Pozor, ale byl nedostatek.  

PP: To ano, ale myslím si, že nedostatek mandarinek by mohl být i nyní. Mně v konzumu chybí určitá 

skromnost. Ano, byl nedostatek, ale nyní je přebytek, v obchodech je všeho příliš. 

MS: To také vede k odcizení, jelikož je zde fetišizace zboží.  

PP: Souhlasím. Vede to k tomu, že lidé pouze vydělávají, utrácejí a spotřebovávají. Žádná jiná činnost 

zde ani není.  

MS: Myslíte si, že když lidé toho tolik neměli, vedlo je to k jinému přístupu k životu?  

PP: Ano, jelikož nebyli zahlceni materiální kulturou, vedlo je to k vyhledávání jiné kultury. Navíc zde 

panovala nesvoboda slova - a to je absurdní, že je to pozitivní. V uměleckých i mediálních kruzích to 

vedlo k obrovské vynalézavosti, jak obelhat cenzuru.  

MS: Uvedu jiný příklad. Když člověk na téma minulosti hovoří s lékařem, ten vzpomíná na skutečnost, 

že dříve nebyly takové techniky vyšetřování, a proto se musela do vyšetřovacího procesu více zapojit 

hlava.  
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PP: Bylo by ideální, kdyby pan doktor zapojil nejen techniku, ale i hlavu. To jsme však opět u 

idealismu.  

MS: Nesmíme zapomenout, že člověk je pohodlné zvířátko. Člověk byl v minulém režimu k něčemu 

přitlačen a musel se rozhodovat. Když jsem hovořil s Ivanem Klímou, říkal, že díky minulému režimu 

musel více přemýšlet o věcech, o kterých by v zahraničích nepřemýšlel. To znamená, že pokud si 

člověk chce přečíst o svobodě, měl by do ruky vzít dílo autora, jenž žil v totalitním režimu. To proto, že 

se autor musel více tázat po svobodě než ten ve svobodné společnosti. Lidé, kteří byli v disentu, museli 

hledat cestu k sobě. Kdyby nesvoboda nebyla, cestu k sobě by nenašli či vazby by díky ní nebyly tak 

silné.  

PP: Víte, když to přeženeme do extrému, je to tak, že opravdové hodnoty, přátelství poznáte pouze 

v extrémních situacích. Kvůli tomu nebudu chtít, aby byla válka, přesto tak to je. Když se zeptáte, i 

válka přinese něco dobrého, protože se tam obnaží charaktery lidí. Tam to jinak není možné. Přínos 

prožití válečného konfliktu je v tom, že v něm získáte lidi, na které se můžete opravdu spolehnout. 

Není to ale důvod, aby válka byla.  

… Exil …  

MS: Ano, ale kvůli válečné situaci je člověk otřesen. Byla i jiná možnost - byli lidé, kteří nepřistoupili na 

existenci režimu, nechtěli žít ve lži, a proto se se zemí rozloučili. Je vhodné zmínit lidi jako pana 

dirigenta Kubelíka. Ten tvrdil: „Musil jsem opustit svou vlast, abych neopustil národ.“ Díky tomu mohl 

uplatnit své možnosti. Jako dirigent České filharmonie by kvůli železné oponě nedosáhl výkonů jako 

dirigent Symfonického orchestru bavorského rozhlasu. Sama jste neuvažovala o možnosti odejít 

do exilu? Tážu se proto, že jste naznačila, co vám režim dělal.  

PP: Ani moc ne. Byla jsem v roce 1988 ve Spojených státech a tam jsem se setkala s paní 

Voskovcovou. Byli jsme tam s Bolkem Polívkou, se Chantalle Poullain. Česká obec nás přemlouvala, 

abychom tam zůstali. Tehdy jsem ještě neměla pocit, že zde není absolutně možné něčeho 

dosáhnout. Zatím se mně zdálo, že mohu proklouznout. Hlavně jsem zde měla rodiče, babičku a 

vazby s nimi jsem nedokázala přetrhat. V roce 1989 jsem byla více nakloněna odchodu, ale to mě 

nikam nepustili. Než jsem se stačila naštvat, byl podzim.  

MS: Doba normalizace byla jiná než padesátá léta. V počátku ustavení režimu šlo o život, ale později 

po roce 1968 šlo o kariéru a také o páteř a o identitu, jelikož mnoho lidí vstoupilo do komunistické 

strany pouze pro svůj osobní prospěch.  

PP: Určitě. Řekl bych, že to byla většina. Nikdy bych do komunistické strany nevstoupila, ale mnoho 

věcí jsem pochopila až v roce 1989. Do té doby jsem si žila prostopášným životem. Jste mladý, 

zkoušíte to na hraně … Támhle vás vyhodí, jdete jinam a do jisté míry vás baví i uklízení ve vagonech, 

je to takové dobrodružství. Vyvrcholilo by to například odchodem. Během režimu jsem si připadala 

jako bojovník za pravdu. Bojovat za pravdu v Americe není pravé ořechové, ale z mého pohledu 

bojovat zde za pravdu je dobré.  

MS: Jinými slovy, musela jste být v epicentru dění?  

PP: Když nad tím uvažuji, vlastně se mi zde líbilo. V roce 1989 jsem se seznámila se spoustou lidí, 

s nimiž jsem si hodně rozuměla. Byli to lidé kolem Lidových novin. Bylo to fajn, jelikož jsem si začala 
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připadat jako v epicentru. Přesně v tu chvíli, když to bylo důležité, protože na podzim 1989 Lidové 

noviny ve veřejném prostoru sehrály důležitou roli. Byla jsem tomu nablízku - a to se mi líbilo. Jsem 

ráda, že jsem neodešla do exilu.  

… Vyvrácení ideologie? …  

MS: Pokud se zpětně podíváte, můžete říci, že to, co se zde 41 let dělo a vyvrcholilo to v roce 1989, 

přispělo k vyvrácení komunistické ideologie, nebo lze říci, že režim, který ideologii realizoval, ji 

nerealizoval plně? Ideje, z kterých vycházel, budou vždy živé?              

PP: Idea je určitě inspirující, protože jistá míra sociálního smýšlení je nutná. Samozřejmě je jasné, že 

takovéto rovnostářství je nesmysl.   

MS: Na druhé straně, česká společnost byla a je rovnostářská.  

PP: To je známé, ale i u nás panují neuvěřitelné rozdíly mezi příjmy. Bez ohledu na Marxe jsou 

nemravné. Tam nejde o ideologii, ale pouze o selský rozum a slušnost. V zemi, kde je důchod 8 tisíc 

korun, nemůže poslanec brát 100 tisíc. Z mého pohledu to je neslušné a dále nemožné, proto si 

myslím, že žijeme v neslušném státu. To vede k tomu, že se řada lidí bude vracet k levicovým idejím. 

Vlastně to s nimi nemá mnoho společného. 

… Stav společnosti …  

MS: Když jste se v roce 1989 rozhlížela po československém veřejném prostoru, jak se vám jevil?  

PP: Bylo to idealistické.  

MS: Myslela jste se, že se lidé - společnost rychle otřesou z nánosů režimu? Poškození bylo velké.  

Společenští vědci hovoří o krizi duchovní, ekologické, sociální, ekonomické …  

PP: Určitě. Samozřejmě, že člověk má nějaké představy o tom, jaký je, jak by chtěl žít. Druhou věcí je, 

co dokáže. Tam se zřejmě v roce 1989 střetly představy a ideály, které měla většina občanů 

Československa, s tím, co člověk dokáže. Když je vychováván podle teze: „Když neokrádáš stát, 

okrádáš rodinu“, asi se obrodí těžko ze dne na druhý den, očistí se a začne se chovat jinak. Mentální 

dědictví je vidět i dnes. Je zde společenská tolerance k přikrádání. 

MS: Ano, není to kradení ve velkém. Majetek v minulosti byl všech, rozkrádáním jsme řešili otázku 

boje proti komunismu.  

PP: Ano, zapomněli jsme, že komunismus byl položen na lopatky, a rozkrádalo se dál. Vidím zde 

velkou společenskou toleranci k rozkrádání. Češi jsou tolerantní k tomu, že je samotné okrádá 

politická elita, která se před našima očima změnila v mafii. Mám pocit, že Čech si říká: „Je to sice 

v háji, ale kdybych byl na jeho místě, asi bych to dělal také“. Je špatné, že pro to lidé mají pochopení. 

V tom můžeme vidět dědictví komunismu. Je tam tolerance …  

MS: … pro chybný, nemorální přístup.  

PP: Zkrátka mnohým z nás chybí prachobyčejná poctivost. Jsme tolerantní k nepoctivosti.  

MS: S tím jsme vešli v roce 1989 do společenské a hospodářské transformace.  
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… Demokracie …  

MS: Pokročme dále. Rád bych se zeptal, jak jste přivítala příchod demokratického zřízení. Mohli 

bychom si přát, aby toto téma měl každý člověk na paměti. Jsi členem tohoto společenství, a tak se 

čiň. Čím je pro vás demokracie? Jak ji vidíte prizmatem východní zkušenosti?  

PP: To, co se stalo, mi hodně změnilo život. Nástup demokracie - i vzhledem k profesi - mě osvobodil. 

Přes všechny výtky, které zde byly řečeny, mám pocit, že více jak dvacet let žiji ve svobodném státě, 

kde mi nikdo nediktuje, co a jak mám psát a dělat.  

MS: Ano, říkáte, že žijeme ve svobodném státě?  

PP: Musíte přijmout, že jsem zde 11 let nežila. Pozorovat stát zvenčí, žít v každodenních strastech a 

slastech, jsou dvě diametrální věci. Druhou věcí bylo, že mi vyhovoval havlovský model, to proto, že 

pan prezident byl populární v zahraničí, kde jsem 11 let pobývala. Ze zahraniční jsem jej pyšně mohla 

sledovat. Co se dělo přímo doma, to mě zase příliš nezajímalo a netýkalo se mě to. Třetí věcí bylo, že 

ve srovnání s ruskou realitou česká vypadala lépe, což se ale v posledních letech dost zásadně mění. 

Zdá se, že i Rusko před námi bledne závistí.  

MS: Užila jste spojení svobodný stát. Ostatně slova jako svoboda, demokracie byla častá. Člověk se 

může setkat s postojem, že Čechům byla dána svoboda, ale na demokracii si Češi musí počkat.  

PP: Dostáváme se k problému definice demokracie?  

MS: Ano, jak si vymezujete obsah tohoto tolik užívaného slova?  

PP: Soudím, že nemá cenu slovo překládat, jelikož získalo jednoznačný význam. Dnes se s tímto 

slovem hází. Říká se, že se demokracie „vyváží“, že je evropská demokracie, že Rusové mají svou 

demokracii. Je v tom zmatek.  

MS: Proto jsem se ptal. Obsah se bohužel během času vyprázdnil. I před rokem 1989 byla demokracie, 

a to s adjektivem lidová.  

PP: Ano, obsah se vyprázdnil.  

MS: Kromě současných demokratických uspořádání je i antická demokracie.  

PP: Ano. Ta by byla ze všeho nejsympatičtější.  

MS: Byli v ní otroci, což si dnes těžko umíme představit.  

PP: Bylo to dobou. Jak se na nás budou dívat za tisíc let?  

MS: To vychází z toho, zdali lidstvo ještě bude na zemi existovat. 

PP: Občas mám také pochybnosti.  

… Politická svoboda …  

MS: Pokud člověk uvažuje nad tímto uspořádáním, říká si, že lidem byla dána politická svoboda. S tou, 

jak se mnoha lidem zdá, bohužel zacházet neumíme. Náš společenský řád vykazuje znaky demokracie, 
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máme zde svobodné volby, máme zde svobodná média, máme možnost účasti všech lidí na hlasování, 

máme alternativní zdroje informací … Potřebuje toto ta pasivní většina? Není následně demokracie 

věcí elity?  

PP: Myslím si, že ne. Například informace potřebuje většina, aby se mohla rozhodnout, zdali se bude 

snažit stát občanskou elitou, nebo jestli bude pasivní většinou. I většina může být informována a její 

hlas ve volbách musí být slyšen. To je přece otázka volby. Demokracie velmi úzce souvisí s otázkou 

volby. Ať již bude člověk sedět doma a kritizovat režim u televize, nebo ať se bude účastnit voleb, 

anebo bude kandidovat, vždy to je jeho možnost volby. K tomu, aby si někoho mohl zvolit, potřebuje 

svobodnou informaci. Za komunismu nám byla možnost volby, jak chci fungovat v systému, chci-li být 

občanem, či otrokem, odepřena, jelikož jsme informace neměli. Svobodná informace je klíčová 

v tom, abyste se rozhodl, jakou roli v systému chcete hrát, jakým způsobem se chcete podílet na 

zlepšování systému, nebo na jeho likvidaci. Soudím, že demokracie se v tomto smyslu se týká 

naprosto všech.  

… Demokracie a potřeby …  

MS: Demokracie potřebuje aktivitního člověka, člověka slušného, člověka, jenž si nenechá od někoho 

nafackovat, člověka s nadhledem?  

PP: Ano, ale je to jistý proces hledání. To není tak, že se zde najednou vyloupnou tito lidé, a zbytek, 

který takový není. Mnohokrát se během voleb spletete.  

MS: Ano, demokracie není stav, ale proces.  

PP: Tak to bohužel je. Myslím si, že na lokální úrovni existují menší komunity lidí, které jsou zrcadlem 

společnosti. Je tam i masa, která se nezúčastňuje. Poté je tam skupina, která se snaží, a z té se 

rekrutuje několik jedinců, jež se snaží a jsou výjimečně schopní. Tam se mnohem lépe daří komunitě 

vybrat někoho, kdo je opravdu schopný, slušný, poctivý …  

MS: Je to na zúžené úrovni, jelikož se lidé znají? 

PP: Naději vkládám do naší vesnice Vrbová Lhota. Co se děje na federální úrovni, je otřesné a bohužel 

to ani neovlivním, ale mohu to ovlivnit přes svého starostu. Myslím si, že jestli jsme za dvacet let 

k něčemu došli, začínáme to chápat. Zdá se mi, že lidé začínají rozumět tomu, že si musí řídit své 

nejbližší okolí. Z mého pohledu je to za dvacet let dobrý výsledek.  

MS: Jinými slovy, hlavní město je to, kde žiji?   

… Druhy demokracie …  

MS: Je demokracie přímá a nepřímá. Vy tendujete k tomu, aby zde byly větší prvky přímé demokracii. 

Tento postoj zastává i ekonom profesor Milan Zelený. Již v počátku vkládal naději, že po revoluci 

v roce 1989 budeme více rozhodovat prostředním přímé demokracie, jelikož víme, jak to dopadlo 

v první republice. Bylo to partajničení, třebaže si ji idealizujeme. Říkáte, že si lidé musí hlídat své 

místo, svou Vrbovou Lhotu a tam ovlivňovat veřejné procesy?  
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PP: Díky odpovědnému rozhodování můžeme ovlivnit dění nejen ve Vrbové Lhotě, ale také 

v Poděbradech. Čím intenzivněji se budou lidé snažit za konkrétních situací ovlivnit chod regionu, tím 

na tom budou lépe. Spravovat ale přímou demokracií chod země dost dobře nelze.  

MS: Máme referenda, …  

PP: … avšak ta se nemohou nadužívat. Na druhou stranu, ne vždy je hlas většiny …  

MS: … hlasem božím. 

… Výchova k demokracii …  

MS: Soudíte, že by zde měla být výchova k demokracii? To proto, že člověk, jenž dostane svobodu, ne 

vždy s ní umí dobře nakládat. Lidé si mohou říci, že se raději budou snažit řídit svůj život, ale nač 

užívat politickou svobodu?  

PP: Určitě.   

MS: Výchova k demokracii má zajistit, aby se lidé naučili odpovědně zacházet se svobodou?  

PP: Soudím, že zde snahy jsou. Docela často přednáším na vysokoškolském projektu, kde si vysoké 

školy dělají vlastní parlament, zkoušejí si tam volby. Mám tam chovance, který navštěvuje 

poděbradské gymnáziu. Myslím si, že se musela vyměnit generace učitelů, aby se změnil přístup na 

školách. Učitelé, kteří učili nás, by asi těžko něco takového zvládli. Dnes jsou tam mladí lidé. Vidíte, 

když se objeví slušný učitel, který s lidmi dělá něco jiného, než je v osnovách, že je dobré to 

podporovat. 

MS: Hovořil jsem s profesorem Rudolfem Zahradníkem, říkal mi: „Snažil jsem se šířit myšlenky 

Masaryka, nechával jsem studenty číst jeho díla, třebaže byla zakázaná. Budeš-li se dobře učit, půjčím 

ti to, co od něj mám, jelikož to není dostupné v knihovnách.“ Mladí lidé k tomu byli motivovaní, 

zkrátka i staří lidé k tomu mladé motivovali. Neplatí to však o všech. Je na každém z nás, jak dokáže 

ovlivnit veřejný prostor. To znamená, že se nesmíme snažit říkat, ať to zajistí ti druzí, ale musíme se 

snažit sami a vždy si dělat závěr, co jsme vykonali pro prostor, jehož jsme součástí. Když cosi 

nefunguje, musíme si přiznat, že je to též naše vina, že máme dělat více.  

… Příklady z praxe …  

PP: Určitě. Soudím, že tam jsou vidět skoky. Například nyní jsem zaznamenala, že velkým pokrokem 

při uvědomění lidí, že jen oni mohou nějakým způsobem ovlivnit svůj prostor, byly nedávné povodně. 

To je to, o čem jsme hovořili na počátku. Krizové okamžiky odhalí člověka a také jej posunou výše, 

pokud krizovou chvíli přežije. Povodně ukázaly, že lidé jsou velmi schopni akčně a dobře fungovat 

v rámci komunit. Velmi mile mě překvapila část elity – starostové spojení s lokální úrovní, kteří jsou 

nám, obyčejným lidem, blízko.   

MS: Ano, jsou to ti, k nimž obyčejný člověk může přímo hovořit. Také jsou to ti, kteří museli prokázat 

své schopnosti. Snáze se vyměňuje starosta na malé vesnici než premiér.  

PP: Možná to nyní s premiérem půjde také rychle.  
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… Demokracie a dialog …  

MS: Ještě se zastavme u dialogu a demokracii. Dialog je jistě od demokracie neoddělitelný. Pracujete 

v médiích a tam je dialog zprostředkován.  

PP: Jistě. Lidé spolu ne vždy umí mluvit. Dialog je dialog. Zde je zvykem, že jeden na druhého vychrlí 

své a odchází si s tím svým. Řekla bych, že není problém v mluvení jako v naslouchání.  

MS: Když hovořím a snažím se naslouchat, stávám se demokratem. Potvrzuji jej v sobě, když dokážu 

ustoupit ze svého, jelikož ten druhý má lepší koncept pro řešení společenského problému. Je to projev 

úcty k druhému.  

PP: Určitě. U nás kultura dialogu, diskuse toho druhu je velmi malá, neboť lidé do toho jdou předem 

s tím, že se přesvědčit nenechají, a to za žádnou cenu, jelikož by se cítili uraženi. Představa o tom, že 

se nechám přesvědčit o něčem, co jsem si předtím nemyslel, čímž jsem poražen, je velkou překážkou. 

To proto, že člověk nechce být poražen. Takoví lidé trvají i na nesmyslech, a to i ve chvíli, kdy si musí 

uvědomovat, že to je nesmysl. U nás je přece krásné pořekadlo, které platí hlavně v domácnostech: 

„On to udělá, ale musím mu vnuknout, že to byl jeho nápad.“ Je zažité, že pokud na to člověk 

nepřijde sám, nesmí si to nechat poradit. Myslím si, že problém s dialogem mají zvláště lidé, kteří 

zastávají nějakou funkci. Řekla bych, že pan Miroslav Kalousek není schopen žádného dialogu, jelikož 

má pocit, že funkce mu dává nadřazenost a mandát být chytřejší než ostatní. Jakýmkoliv přijetím 

jiného názoru by se shodil, přišel o mandát a funkci by časem ztratil. Vidím v tom zvrácenou 

představu, ale u nás je hodně zažitá.  

MS: Dialog je kvalitní, když je zachovávána univerzální rovnost občan - občan, jež je předpokladem 

demokracie.  

PP: Cožpak ministr není občan?  

MS: Někteří představitelé demokratické politiky si myslí, že jednají  v modu občan – občan, ale ve 

skutečnosti to je člověk zplnomocněný a poddaný.  

PP: To je však velmi špatně. Všimněte si, že nedávno volal jeden novinář panu Kalouskovi, jehož 

považuji za symbol funkcionářské arogance, a na něco se jej tázal. On mu na to odpověděl: „Víte, že 

mluvíte s členem vlády?“ Novinář mu měl říci: „Víte, že mluvíte s Pavlem Novákem?“ Je nepatřičné, 

co mu Kalousek říkal. On se členem vlády stal díky nám, jelikož jsme zvolili stranu, která jej na úřad 

ministra delegovala. Bez nás nebude nic a měl by se chovat výsostně slušně. Arogance je přímo 

postsovětskou specialitou. Arogance mocných, na což jsou psána velká díla, je u nás bohužel občany 

vnímána jako cosi, co může být. Lidé si to nechají líbit.  

MS: Zde by mělo platit, že slušný povstane proti neslušnému, čímž by byl veřejný prostor korigován.  

… Ohlédnutí na demokracii …  

MS: Když se díváte na kvalitu české demokracie, jak byste ji ohodnotila?  

PP: Většinu života jsem prožila v systémech, které jsou horší, a proto mohu mít nekritický pohled. 

Kdybych srovnávala úroveň podstatného institutu, který s demokracií souvisí, a to jsou volby, s tím, 

co se dělo v Rusku, poté jsem nadšena, jelikož zdejší volby jsou v porovnání s volbami ve východních 
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zemích nezpochybnitelné. Jestli si lidé vyberou špatně, či dobře, to je můj osobní názor, ale že 

nedochází k žádnému falšování, to jsem si téměř jista, a proto mě institut voleb velmi uspokojuje. 

Nemyslím si, že by zde byla vada v nastavení systému. Myslím si, že máme velké problémy 

s mentálním dědictvím, tedy s nesmyslnou nadřazeností elity, jak jsou zcela uvědoměle vytvářené 

zrůdné sociální rozdíly mezi tím, kdo byl delegován k tomu, aby se účastnil práce ve vládě, a tím, kdo 

je zde obyčejným občanem. Tím úvahy o nedokonalosti systému začínají. Nůžky se rozevírají a lidé se 

ocitají v jiné realitě … Jak mají lidé, kteří žijí v jiné realitě, komunikovat, vládnout lidem, kteří žijí 

běžným životem? Je to scestné. Proč ve Skandinávii ministr vlády jezdí na kole a má o něco vyšší 

příjmy než člověk, který pracuje? To proto, že státní úředník je státní úředník, a ne nějaký král. Zde 

máme monarchistické praktiky. Můžeme si přát, abychom byli monarchií, ta má jiné zásady. Soudím, 

že to jsou vážné věci, které mají velké důsledky v tom, co se během let u nás za podivný systém 

vytvořilo.     

 … Kapitalismus …  

MS: Je dobré se zeptat, jak jste přivítala utváření tržního řádu? Profesor Milan Zelený tvrdí, že trh 

k člověku patří. To znamená, že když člověk bude konat, vytvoří kapitalistický systém. Když bude 

myslet, bude se snažit vytvořit utopii … 

PP: Bylo by to nejlepší, kdyby to šlo skloubit. Nejsem si jista, jestli kapitalistický systém nutně musí 

být zbožštěním spotřeby. Možná, že je to raná nemoc systému, že tím nejsme nasyceni. To proto, že 

jsou skandinávské země, kde vztah k přírodě, k volnému času je jiný.  

MS: Nesmíme zapomínat, že to jsou státy, které jsou na špici mezi zeměmi oplývajícími blahobytem.   

PP: Je jistá naděje, že to nevede do záhuby. Na druhé straně, negativa tržního systému jsou poměrně 

značná.  

MS: Narážíte na vznik nezaměstnanosti? V České republice je v roce 2013 600 tisíc nezaměstnaných.  

… Kapitalismus a otázka rodiny …  

PP: Nevím, zdali krize je důsledkem samotného systému, nebo špatného hospodaření. Spíše tím 

myslím důsledky rodinně-sociální. Myslím tím velké narušení rodinného života.  

MS: Minulý režim dával prostor pro rozvoj této oblasti, … 

PP: … jelikož nebyla jiná možnost, a proto si lidé žili v rodinách, realizovali se tam. V tom jsem 

tradicionalista. Myslím si, že model muž, žena a děti je základní model, který je od přírody. Měl by se 

pěstovat, měl by se udržovat. Měli by jej pěstovat sami lidé a stát by to měl podporovat.  

MS: Soudíte, že kapitalismus to narušuje? 

PP: Určitě forma, která u nás panuje, vede k absolutizaci individua, zbožštění individuálního úspěchu. 

Jde to proti tradičním rolím, které nám byly dány přírodou. Nemyslím si, že by žena měla stát 

v kuchyni a rodit jedno dítě za druhým. Mám tím na mysli to - a zde komunismus nebyl o nic lepší - že 

péče rodiny o dítě je největší svátostí. Je to podobné jako péče o stárnoucí a umírající rodiče. Je zde 

úplně stejná povinnost.  
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… Kapitalismus a požitky …  

PP: Obě povinnosti zde byly odsunuty na druhou kolej, protože zde je hlavní dosáhnout úspěchu, 

zisku, postupu, kariéry, aby člověk mohl získat hmotné požitky.  

MS: Lidé je však na Západě viděli. Když jsem hovořil s režisérem Jiřím Svobodou, jenž usiloval o 

reformu komunistické strany, říkal: „Bohužel, lidé netoužili po západní kultuře, ale po těch po plných 

regálech.“ 

PP: Tak tomu je. Zdá se mi, že v poslední době koncentrace hal, skladů a řetězců přesáhla míru, která 

je i pro většinu únosná. Když se vše přešvihne, řada lidí si to uvědomí, a otráví je to.  

MS: Musím říci, že západní Německo máme v čem dohánět. Stále jsou před námi země, které mají 

vyšší míru konzumního uspokojení. Nemyslíte si, že kapitalismus vede k rozpínání sociálních nůžek? I v 

naší zemi jsou miliardáři, ale i ti, kteří nemají ani kůrku do úst.  

PP: Víte, jak které. Sociální rozdíly u nás jsou větší než ve zmíněné Skandinávii. Prvotní vlastnost 

kapitalismu není v tom, že vede ke zrůdnému rozevření nůžek.  

MS: Schopní dokážou akumulovat kapitál.  

PP: Ano, tak to bývá. Princip solidarity je zde málo akcentován. První příčina je v nevzdělanosti 

politické elity. Jestliže někomu řekneme, aby šetřil, že jsou zde velké rozdíly, nemohu jako úředník 

pobírat osmnáctkrát větší plat, než je průměrná mzda. To přece není možné. Také není možné přijít 

s tím, aby spolupracovníci premiéra měli vysoké odměny, a bez uzardění to sdělit národu, kde lidé 

berou 12 tisíc hrubého. Poté se vytváří systém, kde existují skupiny lidí, které žijí úplně jiným 

způsobem života, a jedna o druhé neví, jak to chodí. Jedni mají tolik peněz, že nejsou nuceni ani vyjít 

na ulici, a druzí mají tak málo peněz, že jsou nuceni vybírat popelnice. Jak se tyto skupiny mohou 

v něčem setkat? Je to tím, že zde máme raný kapitalismus. Nemyslím si, že to je nevyhnutelné. 

Myslím si, že v našem případě je to spojení komunistického dědictví s tím, co zde rychle nastoupilo a 

co nazýváme kapitalismem. Z obou systémů jsme přejali horší věci a pouze je aplikujeme.  

… Kapitál a demokracie …  

MS: Není to způsobeno také tím, zda si kapitalismus neochočuje demokracii?  

PP: Nemám ten pocit. Vše je spojeno se vším, nic nemůže existovat odděleně. 

MS: Zde jde také o to, že lidé, kteří utvářeli demokratickou politiku krátce po roce 1989, nebyli 

vyslanci jednotlivých zájmových skupin. Měli ponětí o obecném dobru.  

PP: Máte pravdu, že stranický princip k tomu vede, ale na druhou stranu bych tomu dala šanci. Jsem 

přesvědčena, že se to ustálí. Byly zde různé pokusy, jak uzdravit politickou scénu, jak dát nový dech 

demokracii. Zatím se to nepovedlo a skončilo to velkým trapasem a průšvihem, jako je tomu ve 

straně Věci veřejné. Neustále zde vidím šanci pro vypracování schodů z té lokální politiky výše. 

Zkrátka, ta doba přijde. Velkou naději vidím ve hnutí Starostové a nezávislí. To je model, který by 

v budoucnu mohl fungovat. Lidé, kteří se seskupí, ale nebudou to strany v pravém slova smyslu. 

Nemám ráda stranický systém. Je jasné, že se zde částečně navazujeme na první republiku. Z mého 

pohledu je to však přežitý systém. Možná, že systém, který zde bude fungovat, je tím, co právě vzniká 
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pod označením Starostové – nezávislí. To znamená, že jsou to skupiny lidí, kteří nejsou spojeni 

ideově. Mohou tam být lidé, kteří věří či nevěří v Boha, dokážou však v sobě potlačit svou ideologii, 

spojuje je společný zájem. 

MS: To znamená nějaká reálná politika? 

PP: Zároveň i vztah ke slušnosti a poctivosti. Tento aspekt se stane důležitější než ideologie. 

Domnívám se, že strany založené na ideologii jsou mrtvým projektem.  

MS: Domníváte se, že když u lidí dojde k prozření, nebudeme zde mít kapitalistickou demokracii, ale 

demokratický kapitalismus, jak o něm píše americký myslitel Michael Novak? 

… Otázka politiky …  

PP: Ano, mohlo by to tak být. Velký vliv by na to mohl mít i rozvoj občanské společnosti. V jistém 

ohledu to funguje. Pouze to chce čas. Spousta lidí pochopilo, že je možné se spojit za nějakým 

konkrétním účelem, aby například bylo zabráněno vykácení jednoho stromu, zabránit rozšíření kasin 

v obci.  

MS: Právě to jsou konkrétní témata.  

PP: Větší témata mohou vyrůst z menších a konkrétních. V občanském hnutí se zjeví někdo, kdo bude 

schopný, kdo bude mít rétorský um, lidé jej budou znát, jelikož je slušný. Řeknou: „Chlapče, budeš 

kandidovat za tento kraj.“ Soudím, že lidé musí postupovat tímto způsobem, a ne že zde bude 

program, který nikdo nečte, vůbec to nikoho nezajímá, a poté se řekne, že sociální demokraté jsou 

lepší než lidé z ODS či naopak. Tomuto uvažování by měl být konec. Myslím si, že konec nastane 

dříve, než doufám. To proto, že to chce nějaký čas. Zkrátka, občanská společnost musí stavět na 

lidech, jejich schopnostech, jejich mravních hodnotách. Ty ve straně nepoznáte.  

MS: Spontánně jsme přešli do oblasti politiky, která je diskusí nad směřování demokracie a tržního 

systému. Otázky, o nichž jsme hovořili, jsou reflektovány v politice. Z toho, co jste řekla, politiku 

vnímáte jako správu věcí veřejných, že?  

PP: Ano.  

MS: Je důležitá pro rozvoj společnosti jako takové?  

PP: Určitě, jelikož to není plně správa věcí veřejných, protože od politiků, kteří jsou na vysoké úrovni, 

člověk vyžaduje, aby to byli vizionáři, aby to byly charismatické osobnosti, aby měli mravní kredit a 

byli jeho symbolem. To znamená, že když například mají závazky vůči svým dětem, nemohou se 

rozvádět a nacházet si mladé milenky, jezdit na dovolenou s Berlusconim. Zkrátka, to není možné.  

MS: Na základě toho lidé uvádějí, že je politika špatná? 

PP: To ani není politika. To je prostý marasmus, který jsme si zvykli tolerovat. Je to zcela 

nemyslitelné, protože veřejnost osoby spočívá ve dvou věcech: jednak i osobní život se stává životem 

veřejným a argument, že médiím do toho nic není, je špatný. Druhá skutečnost, že zveřejněním 

osobního života vytvářím vzorový model pro zbytek společnosti. To znamená, že se nemohu chovat 

neslušně. To však naprostá většina politiků bohužel dělá.  
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MS: Také je to možná tím, že když politici vstupovali do politiky, takoví nebyli, a politika je změnila? 

PP: Není to možné. Politika nezmění, politika obnaží, co ve vás je. Pokud jste slušný člověk, obstojíte. 

Nevěřím na změnu člověka. Také si nemyslím, že všichni jsou podvodníci, nicméně někteří jimi jsou, 

ale poté jsou to slabé osobnosti. Pokud nejsou schopni vydržet tlak, mají odejít. Netvrdím, že čelit 

tomuto tlaku je cosi jednoduchého. Je velmi obtížné ve funkci obstát, ale proto se na ni vybírají ti 

nejlepší z nejlepších. Nicméně se nám to nedaří. To proto, že to jsou slabé osobnosti, které slouží 

politickým cílům své strany. Jsou tam stranou i nastrčeni bůhví z jakých důvodů, …  

MS: … nebo slouží kapitálu, …  

PP: … který je tam dotlačil s pomocí peněz. Rozhodně volby nejsou výběrovým řízením, jakým by 

měly být. Jednoduše tomu tak není.  

… Charakter politiky …  

MS: Dobrá, jak byste charakterizovala českou politiku, když vezmete do úvahy námitky, které jste 

říkala? Co je pro ni příznačné? Když kandidoval Miloš Zeman na prezidenta, konstatoval, že je politika 

nudnou, nízkou. Sám to praktikami při nástupu do funkce potvrdil.  

PP: Neřekla bych, že česká politika je nudná.  

MS: Možná je to přání otce myšlenky. Přesto si myslím, že devadesátá léta a současnost jsou jiné.  

PP: V devadesátých letech šlo leccos omluvit entusiasmem a upřímnou snahou, která ne úplně vyšla. 

Zdálo se mi, že tam bylo mnohem více upřímnosti a také lidé, kteří měli ideál a snažili jej realizovat. 

Bylo tam mnohem méně profesionality.  

MS: To proto, že lidé byli vybíráni z disidentských kruhů?  

PP: Tam se koncentrovala poměrně slušná dávka poctivých lidí. To, co je dnes, můžeme vidět jako 

zvrácenost. Zkrátka - je to naopak. To proto, že mám ten pocit, že u nás, a to je specialista Česka, 

možná i Slovenska, se politika stala magnetem přitahujícím lidi právě s negativními vlastnostmi. To 

znamená, že slušná část společnosti se politické sféry štítí jako bažiny. Mají pocit, že tam vstoupí a 

budou pohlceni. Mají pochybnosti, zdali by to vydrželi, nebo je jim odporné vstupovat do společností 

těchto lidí. Co se stalo, je vážné. Kredit politické elity, jež získala, má obrovské důsledky, jelikož do 

voleb na federální úrovni jdou lidé, kteří nemají skrupule, nemají zásady. Jejich cíle jsou většinou 

materiální. To znamená pomoci sobě a svým blízkým k nějakému obohacení, získání vlivu, k získání 

vlivných známých.  

MS: Sice slovy vytvářím demokratickou politiku, a ve skutečnosti se do politiky jdu obohatit?  

PP: Přesně tak. Bohužel se to stalo pravidlem. Je velkým neštěstím, a nevím, jak se podaří zvrátit, že 

řada lidí, kteří by měli morální kredit i profesionální, intelektuální schopnosti, tam odmítne jít.  

MS: Člověk může prosit, aby takoví lidé našli do politiky cestu.  
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… Efektivita demokratické politiky …  

MS: Obraťme se dále. Je podle vás demokratická politika dostatečně efektivní? Mnozí z nás jsou 

rozčarováni z jejího vývoje. Lidé řeknou: dobrá, nepřináší nám optimální výsledky. V Číně politickou 

sféru ovládá komunistická strana, ale hospodářský řád je nyní kapitalistický a úspěch je znatelný, 

ovšem co u nás? Následně se můžeme setkat s postojem, že mnozí z nás demokracii nepotřebují, 

jelikož společenský řád není dostatečně „efektivní“ z důvodu převahy slov nad činy.  

PP: Lidé mohou mít tento pocit, jelikož demokratická politika není dostatečně efektivní. Obraz naší 

politické scény vede k tomu, že lidé mají pocit, že demokracie selhává, je slabá, že se neosvědčila, že 

by nakonec bylo lepší, kdyby se přitvrdilo. Máme to štěstí, že takové řeči u nás nejsou silné, například 

v Rusku je to velký hit. Nemůžeme mít demokracii evropského typu, protože se zde kradlo, a poté by 

se kradlo ještě více. Vlastně potřebujeme diktátora a ten nás uchrání před tímto neřádem. Sice tomu 

tak není, ale iluze u lidí může vzniknout. U nás to vede k typicky českému postoji, že se lidé uzavřou 

do sebe, přestanou se účastnit věcí veřejných a řeknou si: „Když oni kradou ve velkém, budu krást 

v malém.“ Dále to vede k rozrůstání nepoctivosti, …  

MS: … k celkovému chudnutí společnosti.    

PP: Samozřejmě. Je zde stav kolektivního znechucení. Z tohoto pohledu je to strašně špatně. 

Následně to souvisí s hospodářstvím, které též nemůže prosperovat, když jsou lidé v tomto stavu.  

… Hodnoty …  

MS: Obraťme list. Rád bych se zeptal na význam hodnot, které jsou pro fungování společenských 

systémů velmi důležité.  Již jsme se dotkli svobody. Je to hodnota, která je pro mnohé lidi jedna 

z největších. To proto, že lidé mají možnost realizovat si svůj vlastní život. Minulý režim to bohužel 

neumožnil, a proto lidé emigrovali. Jak uvažujete nad významem svobody? Jsou důležité i jiné 

hodnoty, než je svoboda? 

PP: S ní je to složité, jelikož když ji máte, příliš si ji neuvědomujete. Ne každé ráno se vzbudíte a 

řeknete si: „To je príma, že mám svobodu.“ Když máte ledničku, můžete si každý den uvědomit, že je 

príma, že jste si na ni vydělal. To znamená, že svoboda je v nevýhodě. Když je, lidé si ji ne vždy 

uvědomují a nepříliš si jí cení. Její hodnota vzrůstá, jak je jí méně a méně. Toto není náš případ. 

Nemám pocit, že by u nás svoboda nebyla ohrožena. Spíše mám pocit, že je nám jedno, že ji máme. 

Když jsou všechny noviny plné zpráv o tom, jak se u nás kradlo na nejvyšších místech, měla by 

v normální zemi svoboda a demokracie fungovat tak, že vláda skloní hlavy a odstoupí. U nás to může 

být i tak, že se o tom pár dní bude psát - politici mají hroší kůži - a proto to vydrží a nakonec se na to 

zapomene. Je to sice prima, že máme svobodu, ale mám pocit, že je bezbřehá.  

MS: Pozor, bezbřehá svoboda je anarchií.  

PP: Není to anarchie. V sobě máme němectví, máme vrozenou schopnost disciplíny. Nejsme 

národem, který má sklon k anarchii.  

MS: Nutno podotknout, že nám vždy bylo vládnuto.  

PP: V tomto ohledu jsme disciplinovaní, pokorní. Máte pravdu, že máme rádi, když nás někdo řídí.  Na 

druhou stranu, jsme ochotni rezignovat na své svobody nebo vyměnit část svobody za něco jiného. 



 
 

86 
 

Dokonce jsme tím proslulí ve srovnání s jinými národy. Svobodu nevnímáme jako nezpochybnitelnou 

v každé životní situaci. Mohu uvést příklady: Toto smýšlení se vyskytuje v případě okupací. Jsme 

ochotni počkat a neriskovat své životy, počkat, až si to za nás někdo vyřeší, protože pro nás je 

hodnota relativně poklidného života, hmotných statků, které zde jsou, důležitou.  Takový Afghánci 

nemají vůbec nic, ale budou ochotni si hájit svou svobodu, je to úplně jiná mentalita. To samé 

Čečenci. Toto však v sobě nemáme. Nerada bych hodnotila, zdali je to dobře, či ne. Zkrátka, tak tomu 

je.  

MS: Zkrátka, Češi z vašeho vystoupení vycházejí s beránčí povahou?  

PP: Můžeme v tom vidět vychytralost.    

MS: Je to výměna svobody za materiální požitky, za přežití?  

PP: Ano. Můžeme v tom vidět snahu o snadné přežití.  

MS: To se objevuje v naší historii.  

PP: Je to stovky let, a proč by to mělo být jiné?  

MS: Jsme rovnostářští. To znamená, že kdo příliš vyčuhuje jak v materiálním slova smyslu, tak 

v intelektuálním …  

PP: … má hned problémy.  

MS: Úspěch znamená problém. Dobrá, když se podíváme na sametovou revoluci, byla doprovázena 

heslem: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Někteří z nás se tomu cynicky vysmáli. Je to 

konstitutivní hodnota?  

PP: Určitě a též dokud působil na politické scéně Václav Havel, hodnoty pravda a láska měly svůj 

obsah. Ano, mnozí se mu vysmívali, ale sama mezi ně nepatřím. Havel obsahy slov dokázal 

prezentovat či to dělala skupina lidí kolem něj. Nejde pouze o jednoho člověka, ale o to, jaké typy lidí 

kolem sebe shromažďuje. Tak tomu vždy je. Je silný jedinec a kolem sebe shromáždí další silné. 

Zkrátka, když člověk je směřován, utvoří se kolem něj okruh lidí podobného naladění, smýšlení. 

Soudím, že Havlova formulka měla svůj obsah, protože v jeho blízkosti byla řada lidí, kteří žili takovým 

způsobem života, že pro ně pravda byla nejvyšší hodnotou, jelikož kvůli ní byli ochotni mnohé 

obětovat.  

MS: Ne nadarmo se říká, že kdo pozná pravdu, osvobodí jej.  

PP: Určitě, i v komunistickém režimu byli lidé velmi svobodní, ti chodili přikládat do kotlů.  

MS: Ano, byli to lidé, kteří měli vnitřní svobodu. To znamená, i když žili v policejním státě, vnitřně byli 

svobodní. To znamená, že si útlak nepřipouštěli, znali svou důstojnost. Byli si vědomi, že jsou hodnoty, 

za které je dobré trpět.  

PP: Ano, byla to jejich volba. Toto si zvolili a v tom byli svobodní. 
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… Bohatství jako hodnota? …   

MS: Co bohatství jako hodnota? Jak jej vnímáte? Pro někoho je též hodnotou. Mnozí lidé, kteří se stali 

tvůrci hospodářské transformace, soudili, že bohatým je ten, kdo „má“.   

PP: Peníze s mírou svobody též souvisí.  

MS: Kdo nemá finance, je nesvobodný? 

PP: Přesně, máte-li hlad, je to špatné. Musíte pracovat od rána do večera, abyste se uživil, je to velmi 

značné omezení vašeho svobodného rozvoje. Každý má jiné potřeby. To se velmi těžko hodnotí. 

Někomu stačí méně, a někomu více. Jsou lidé, kteří zasvětí vydělávání peněz veškerý svůj život. Nejde 

jim ani tak o peníze, jako o proces, který je baví. Musím se přiznat, že vydělávání peněz mě příliš 

nebaví, ale zase si je vydělávám velice příjemným způsobem. Na druhou stranu jich mám málo, což je 

odvrácená část. Zbožštění majetku je věcí každého.  

… Člověk …  

MS: Dobrá, ale úcta k člověku? Domníváte se, že člověk je respektován ve své jedinečnosti? Víme, jak 

se nedůstojně minulý režim choval, zvlášť k některým lidem.              

PP: Dnes má člověk větší šanci vybojovat si svou pozici, pokud se bude ale snažit. Jsou jedinci, kteří 

jsou slabší, handicapovaní, stát se k nim nechová zrovna nejlépe. Úspěšně se rozvinulo, že je zde 

skupina lidí, která je nadřazena druhým. Souvisí to s neúctou k lidem. Myslíte si, že si vás pan 

Kalousek váží? Pochybuji, jelikož si myslím, že jsme v jeho očích hlupáci. To proto, že si váží pouze 

silných. Všechny tradiční společnosti na to vždy dbají tím, že mají v zásadních zákonech starost o 

nejslabší. U nás toto zaniklo.  

MS: Úcta ke starým, nemohoucím by měla být součástí mravní vyspělosti občana. Kde se to má dítě 

naučit, když, jak jste sama řekla, kapitalismus rozbíjí rodinu? To znamená, že tím trpí i nutnost úcty 

k člověku ... Děkuji vám.            

 

 


