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Dialog o transformaci s Jacquesem Rupnikem1,2: 

MS: Vážený pane profesore, čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste 

vkládal do událostí ve střední Evropě?  

JR: Zde jsou dvě dimenze. Jedna je, jak procesy hodnotíme zpětně dnes, a druhá - co jsem tehdy 

očekával. Začal bych tím druhým. Tehdy se jednalo nejen o obrovské překvapení dějin. Vynořila se 

myšlenka, že najednou budoucnost je otevřená, že zde existuje obrovská šance pro střední Evropu, 

ale zároveň šance pro celou Evropu a pro přemýšlení o nových možnostech demokracie. Tato 

očekávání – naděje se prolínaly a to, myslím, bylo pro mě nejsilnější. Intenzivně jsem prožíval 

rozdělení nejen Evropy, ale i - abych řekl - dvou mých světů. A najednou se jednalo o spojení obou! 

Prožíval jsem to osobně a intenzivně. Jednalo se o velké, a možná v některých ohledech přehnané 

naděje nebo iluze. 

MS: Hovoříte-li o iluzích, můžete nějaké z nich uvést? 

JR: První naděje – iluze se týkala znovunalézání demokracie ve střední a východní Evropě, která 

vznikla v kontextu rozpadajících se totalit starých režimů. Nejenže je to nesmírně zajímavé, neboť jde 

o bezprecedentní zkušenost, ale hlavně šlo o velkou šanci pro demokracii. Stav demokracie v západní 

Evropě byl již tehdy problematizován různými autory.  

MS: Václav Havel ve své eseji Moc bezmocných hovořil o postdemokracii.  

JR: Také hovořil o posttotalitních režimech na Východě, na rozdíl od původní totality 50. let. Možná 

zde bylo jisté očekávání, že při znovuobnovování demokracie po roce 1989 máte příležitost, dokonce 

bych řekl nutnost, jít k úplným základům nového společenského řádu. Nemůžete brát věci jako dané, 

jako samozřejmé. Musíte znovu definovat,  ... 

MS: ... kdo je to občan.  

JR: Musíte definovat, co je to ústava. Musíte definovat roli parlamentu.  

MS: To vše se objevilo před lidmi během pádů režimů?  

JR: Ano, tyto otázky se ukázaly jako výzva. Co na tom bylo zajímavé pro člověka, jenž procesy sledoval 

zvenčí, avšak prožíval to zevnitř ... 

MS: Byl jste ve Francii, ale srdcem jste byl v Československu. 

JR: Po Listopadu jsem se ocitl v blízkém okruhu u Václav Havla. Tím pádem jsem měl příležitost vše 

zblízka sledovat, ale i prožívat.  

MS: Také i dávat impulsy, že? 

                                                           
1
 Jacques Rupnik *1950, politický vědec, historik, z díla: Jiná Evropa (1992), Dějiny komunistické strany 

Československa (2002). 
2
 Dialog byl uskutečněn v pondělí 14. dubna 2014 v časném odpoledni v prostorách knihovny Filosofického 

ústavu, Jilská 1, Praha 1, Staré Město, druhá část dialogu byla natočena ve středu 7. května 2014 odpoledne ve 
stejných prostorách. 
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JR: Nevím, jestli bych je dával, ale měl jsem možnost o tom nahlas se svými přáteli přemýšlet. Že se 

musely znova definovat základy demokratického systému, bylo to důležité nejen pro zdejší 

demokracii, ale bylo to důležité pro celou Evropu. Poněvadž únava z demokracie, která již na Západě 

existovala, vycházela mimo jiné z toho, že demokratický provoz se stal rutinou, stal se samozřejmostí. 

Ano, je zde ústava, kde se střídají lidé. Náplň demokracie se začala vyprazdňovat. A najednou zde 

vznikl tento impuls: musíte jít k zásadním otázkám. Druhá skutečnost je, kdo to dělal? Neprováděli to 

profesionální politici, ale lidé, kteří měli dlouhá léta čas na to, aby přemýšleli nejen o rozkladu 

totalitních systémů, ale i o krizi naší evropské civilizace obecně. Přemýšlení disentu bylo ovlivněno 

Janem Patočkou, jeho přemítáním o Evropě, o krizi evropské civilizace, o tom, kam spěje. Na druhé 

straně máte Havlovu analýzu rozkladu posttotalitního systému, který po vás již nechce nadšení, 

hlasitou účast, ale pouze formální přizpůsobení se.  

MS: Rezignaci?  

JR: Intelektuálové měli čas přemýšlet o tom, co je atomizovaná, rezignovaná, poražená společnost, 

ale i o tom, jak to vše souvisí s krizí moderní evropské civilizace. Ocitli se najednou před úkolem 

nalézat základy nové demokracie. Jedná se o cosi mimořádného. Intelektuálové se ocitli - byť jen 

krátce - u moci nebo v situaci, kdy mohli tento proces ovlivnit, ale přesto to bylo velice silné, a proto 

očekávání s tím spjatá byla tak veliká.  

... Otázka výhledu dohánění ...  

MS: Dobrá, když se člověk díval v roce 1989 do budoucna, očekával, že se země, které prošly 

desítkami let podobných zkušeností, integrují. Když se rodí něco nového a víme, kam přibližně 

směřujeme, vytváříme si očekávání, za jak dlouho dosáhneme stejné úrovně zemí, jako je Německo, 

Rakousko. Ano, Ralf Dahrendorf na to poukázal ve své zkratce s šestkami. 

JR: Jedná se o jeden způsob formulace, že časový horizont změn může být krátký v politice, delší 

v ekonomice a úplně nejdelší, když jde o občanskou společnost a obnovení hodnotového rámce. Co 

bylo zajímavé na Dahrendorfově postřehu? Tyto tři dimenze jsou na sobě vzájemně závislé, ale 

zároveň mají odlišný harmonogram, časový horizont. Úkolem politiky v bezprostředním 

transformačním období po roce 1989 je kombinovat tyto tři roviny. Musíte využít obrovský politický 

kapitál, kterým disponuje první demokratická vláda po pádu diktatury, což není stejné jako obyčejná 

legitimita získaná z voleb. Jedná se o umocněnou legitimitu. Je otázka, jak v dahrendorfském 

harmonogramu uplatnit tento kapitál demokratické legitimity ve prospěch transformace, která bude 

ekonomická a společenská, která bude směřovat i v zahraničněpolitické dimenzi v integraci do 

Evropské unie a do severoatlantického společenství, je zde zkrátka příležitost. Pak je zde otázka, co 

jsme s ní udělali, co se s ní stalo?  

... Ideologie, komunismus ... 

MS: K tomu se jistě dostaneme. S dovolením bych ještě přešel před rok 1989, a to ke komunistické 

ideologii. Než se jí začnete zabývat, rád bych se zeptal, jak vnímáte význam ideologií? Po roce 1989 se 

hovoří o jejich pádu, či lépe vítězná je pouze liberální demokracie doprovázená tržním řádem. Jak 

uvažujete o významu ideologií pro člověka? Jedná se podle vás o kompas, nebo to zastiňuje pohled na 

sociální realitu?  
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JR: Samozřejmě, když hovoříme o dědictví komunistického režimu, je nutné rozlišovat ideje a 

ideologie. Máte režim postavený na ideologické legitimitě. Když přemýšlíme o vzniku demokracie po 

roce 1989, vymezujeme se vůči režimu, který byl zaveden po roce 1948 na ideologické legitimitě. 

Nejedná se ani o legitimitu tradiční: Jsme u moci, protože naši předci byli u moci. Svým způsobem 

tradiční legitimita je dědičná. Nejedná se ani o demokratickou legitimitu, protože nás nikdo nevolil, 

ale máme legitimitu ideologickou, protože reprezentujeme projekt budoucnosti nejen naší země, ale 

lidstva vůbec. Jinými slovy, jsou to „voliči budoucnosti“, kteří dnes legitimizují naši moc. Zkrátka, to je 

ideologie zvláštního typu, na které stál komunisticky režim. Ideologie existují různé a existují 

v různých kontextech. Co bylo specifické na ideologii komunistické, totiž že měla tuto funkci v základu 

režimu. Zároveň to bylo alfou i omegou veškerého počínání politického systému. To znamená, že 

pokud jste chtěli pochopit, proč existuje plánované hospodářství nebo stranou řízený kulturní život, v 

poslední instanci se muselo dojít až k ideologickým základům.  

MS: Lidé se odkazovali na spisy Marxe, Engelse?  

JR: Nejednalo se o nějaké pasáže, které vytrhnete z kontextu Marxova Kapitálu a snažíte se je účelově 

interpretovat. Ne, je zde ten smysl, že pokud má ideologie za hlavní úkol připravit „beztřídní 

společnost“, „nového člověka“ atd. a pokud toto vše konáte, dáváte obrovskou moc státu. Ovšem 

nedáváte mu ji v oblasti politické. Mohlo by se říci, že všechny diktatury konfiskují politickou moc. Je 

to hlavní rozdíl u jiných diktatur, které mohou být neméně násilné. Když srovnáte vojenský převrat 

Pinocheta v Chile s vojenským převratem Jaruzelského, zjistíte, že technologie převratu je velice 

podobná. Naženete lidi na stadion, ale počet mrtvých je daleko vyšší v Chile než v Polsku. Nejedná se 

o míru násilí. Skutečnost, že je diktatura založená na komunistické ideologii, měla ambici vstřebat 

všechny subsystémy, o nichž hovoří Max Weber. Tam je vše. Tam je ekonomika, tam je společnost, 

tam je kultura. 

MS: Pozor, též je tam násilí.  

JR: Přesně, ideologie ospravedlňuje násilí. Pokud máte monopol na pravdu, pokud máte tento 

systém, který neguje autonomii subsystému, vede vás to k silnému pokušení, které podle různých 

období je vyhrocenější nebo méně vyhrocené. Jedná se o explicitní, či latentní použití násilí. V tom se 

liší komunistické diktatury od jiných. Není to ve stupni násilí. Když srovnáte, jak argentinská diktatura 

zacházela se svými disidenty, jak Husákův režim, jedná se o nepoměr. Represe v Argentině byly větší. 

Některé odpůrce házeli z helikoptéry. Je neuvěřitelné, co dělali. Co vojenská diktatura v Latinské 

Americe může provést vůči svým odpůrcům – a nyní hovořím o sedmdesátých letech – je daleko 

krvavější než to, co prováděly normalizační režimy. Lišily se v tom, že neměly ideologickou ambici, 

která by chtěla vstřebat všechny sféry lidského, společenského a ekonomického života pod jednu 

formuli, která má ideologické zázemí.  

... Komunismus a osvícenectví ...  

MS: Soudíte, že komunistická ideologie je mrtvá větev osvícenství, neboť jde o neživotnou myšlenku? 

JR: V kontextu, jak vznikala, do jisté míry ano. Odlišil bych její podobu a vznik režimů od myšlenky, 

která vznikala během devatenáctého století a která byla v mnoha ohledech spjata s dědictvím 

osvícenství. Jednalo se o víru v pokrok, rovnost, spravedlnost. Myšlenka, která v tu dobu vznikla, 

říkala, že se vyvíjíme od občanské rovnosti k politické rovnosti. Znakem toho bylo volební právo a od 
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něj až k myšlence, že chceme-li dát skutečný obsah demokracii, musíme ji propojit s myšlenkou 

rovnosti. V tomto smyslu zde byla k dispozici. Záleží však na tom, jak ji pochopíte a jak ji provedete. Je 

zásadní rozdíl mezi komunistickou verzí a výchozími přístupy. To není přímo Marx, ale jedná se o 

komunistickou a sociálnědemokratickou verzi. Ta nám říká: „Ano, chceme spravedlnost, chceme 

rovnost, ale prosadíme ji demokratickými prostředky.“ Volebními prostředky se sociální demokracie 

dostane k moci. Tím přes svůj vliv na stát bude mít možnost redistribuce, regulace, a tím pokročí 

myšlenka rovnosti a spravedlnosti. Komunisté na to mají jiný návod. V tom se liší, a jde o rozdíl 

ideologický. Nenajedeme jej v Marxovi, ale jedná se o jednu z interpretací Marxe, o tu, kterou lze 

nazvat leninismem. Ten říká, že stát uchopíme nedemokraticky, a hlavně stát použijeme jako nástroj 

nikoli k demokratické transformaci ve smyslu spravedlnosti, ale třídního boje. Tato myšlenka ve 

stalinské verzi vedla do krajnosti, v tezi se říká, že „třídní boj se zostřuje, čím víc děláte pokroků ve 

výstavě v socialismu.“ Jedná se o tezi absurdní. Čím víc děláte pokroků, tím víc se nepřátelé, třeba 

kulaci, vzpouzejí, tím víc musíte proti nim tvrdě zasáhnout a případně je musíte likvidovat. Proto 

musíte zavést ta nejkrutější opatření. Samozřejmě, nepřátelé jsou nejprve mimo, ale pak se ocitnou 

ve vlastních řadách. Je třeba je hledat, případně s nimi patřičně zatočit. V gulagu najdete třídní 

nepřátele, ale i bývalé členy komunistické strany. Solženicyn předložil dvě varianty: Jeden den Ivana 

Denisoviče, kde popsal tuto rovinu, a pak Souostroví gulag, v němž naleznete i širší dimenzi.       

MS: Kdybychom se vrátili k mé výchozí otázce – co komunismu a osvícenství?  

JR: Ano, jedná se o dědictví osvícenství v kontextu 19. století. V tom, jak se tyto dva směry rozešly, je 

zásadní rozdíl, který s osvícenstvím přímo nesouvisí, souvisí s velice zvláštní ruskou variantou, 

reinterpretací tohoto dědictví, kterou sám Marx zapřel. Jeho texty o Rusku jsou velice kruté. Tato 

země se podle něho vůbec nehodí pro nějaký socialismus. Nemají tam kapitalismus, nemají tam 

demokratické tradice, nemají tam buržoazii, nemají tam nic, co potřebujete pro budoucí 

socialistickou společnost. Tuším, že se jednalo o dopis Věře Zasuličové. Naopak, co může vzniknout 

v těchto podmínkách, to je jenom jakási jiná verze či reprodukce starého režimu. Jedná se o 

myšlenku, kterou naleznete i u Masaryka v článcích o bolševismu, které píše v roce 1918, tedy během 

války, když přemýšlí o významu ruské revoluce. On říká něco podobného. Klade otázku: „Je ruská 

revoluce pokrok v sociální rovnosti, v socialistické myšlence?“ Odpovídá si: „Ne, protože v Rusku, kde 

revoluce přichází tímto způsobem a za těchto podmínek, může pouze reprodukovat formy starého 

režimu.“  

MS: Zkrátka, cara se zbavili, ale carismus zůstal. 

JR: Jinými slovy - máte tam jinou formu diktatury. Masaryk jisté skutečnosti tušit nemohl. Je zde 

dědictví carské faktury, zaostalost společnosti, absence demokratické tradice, buržoazie, středních 

vrstev. Pak je zde modernost dvacátého století, která dá diktatuře nový rozměr. Dědictví ruského 

samoděržaví a byrokracie na straně jedné, která se kombinuje s moderní společností - to dalo 

vzniknout totalitě. Pojem totalita je diktatura v moderní společnosti.  

... Marx, komunismus a perspektivy v kontextu minulosti ...  

MS: Z toho, co říkáte, můžeme usoudit, že komunistický režim a ideologie, která vyživuje režim, vede 

k ničení potenciálu, jenž ve společnosti existuje. Jsou tací, kteří tvrdí, že má své opodstatnění, že dojde 

k posunutí společnosti dopředu, byť se proces děje za porušování lidských práv.  
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JR: Je nutné se dívat na dějiny systému. Totalitarismus nemá jednolitý vývoj, a proto může být pojem 

zavádějící. Berete-li to jako historik, naleznete různé fáze, různé momenty, kdy jsou přítomny obě 

verze toho, co jste zmínil. Je tu fáze, kde ideologie v krajní podobě, kterou jsem zmínil, nutně vede 

k potlačení lidské svobody. Individuum již neexistuje či existuje přes kolektivní společenskou identitu. 

Pak máte druhou verzi, která byla v marxismu vždy obsažena a je znovu objevena ve střední Evropě 

po Stalinově smrti, souvisí zejména  s rokem 1956, ...  

MS: ... který je destrukcí „kultu osobnosti“.  

JR: V Maďarsku je to György Lukács a jeho žáci, jako Agnes Heller, v Polsku Leszek Kolakowski. 

V českém kontextu je to Karel Kosík, v Jugoslávii se jedná o skupinu Praxis. Všichni se ve svém myšlení 

pokoušejí vrátit člověka do středu socialistického projektu, mají zájem obrátit stalinskou tezi. Pokud 

uděláte toto, vše ostatní se od toho odvíjí. Tím pádem zamítáte násilí, zamítáte známou myšlenku 

„účel světí prostředky“, zamítáte vše, co „pasovalo“ na poválečné období. Celá šedesátá léta jsou 

pokusem nejen o reformu, ale o novou definici socialistické myšlenky! Nekonečné debaty o 

reinterpretaci Marxe se soustředily na jeho rané spisy, na Grundrisse. Jedná se však o jinou debatu. 

Zavrhnete Lenina. Kapitál je již popisem kapitalistické společnosti, ale není určující pro vaši 

socialistickou budoucnost. Vy se však vracíte k původním Marxovým myšlenkám o procesu 

„odcizení“. Mimochodem, toto byly debaty, které probíhaly nejen ve střední Evropě, ale v celé 

Evropě, protože zde byl vliv italského marxismu. Tam byl znovuobjeven Antonio Gramsci, tedy jeho 

„vězeňské sešity“. A pak vliv francouzských marxistů nebo pokus o kombinaci existencialismu a 

marxismu u Sartra, potom „křesťansko-marxistický“ dialog... Zkrátka je zde období, které je 

neuvěřitelně bohaté, které nelze redukovat na šablonu „socialistické ideologie“.  

MS: Na základě těchto východisek připouštíte snahy o reformovatelnosti společenského systému?  

JR: Připouštím pokus o reformu, který nezaručuje její úspěch.  

MS: Zde nám vyvstává problém. Jsou lidé, kteří myšlení, o němž hovoříte, kategoricky odmítají.  

JR: Rozumím jim ...  

MS: Zkrátka, komunistická ideologie je pro ně nepřijatelná, jelikož z projevů režimu odvozují povahu 

ideologie. Vše se hází na jednu hromadu. 

JR: Za každou kategorií uděláte šipku, která vede k dalšímu.  

MS: Lidé uvažují deterministicky.  

JR: Můžete číst Marxe, jak to dělali komunisté. V jejich očích se jedná o vědu, vyhlásili, že se nejedná 

o Marxe – autora, ale o marxismus. Marx neříkal, že utváří marxismus. Toto tvrdili komunisté. 

Poukázali, že se nejedná ideologii, ale o vědu, že mají vědecký přístup. Jakmile řeknete, že máte vědu, 

kdo je „depozitářem“ vědy v poslední instanci? Strana a její vedení! Vytvoříte si linku: zde je Marx, 

z Marxe uděláte vědu. Kdo rozhoduje, co je věda, co pavěda? O tom rozhoduje strana a její vedení. 

Pokud strana rozhodne, že je třeba vytvořit gulag, Marx v této logice může za gulag. Tato myšlenka je 

absurdní a říkám jí sofismus. Nejedná se ani o dějiny či dějiny myšlení. Pohybujete se pouze pomocí 

šipek. A vede k B, B vede k C, C vede k D. Marx a jeho Grundrisse vás vedou přímo do sibiřského 

gulagu. Velmi se vám uleví: konečně rozumíte dějinám. Vždyť je to tak jednoduché. Marx a jeho přítel 
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Engels toto všechno spáchali. Pak ten s bradkou – Lenin, pod falešným jménem, a Stalin – Džugašvili 

pouze uplatnili zhoubné a nebezpečné myšlenky. Chceme-li rozumět těmto problémům, musíme 

oddělit Marxe a marxismus. Jedná se o dvě rozdílné věci. Jakmile toto uděláte, jakmile se zbavíte 

tohoto determinismu, najednou zjistíte, že se jednalo o důležitého myslitele devatenáctého století, 

který v mnoha ohledech mýlil, ale tehdy popsal nejen fungování kapitalismu, ale i tehdejší globalizaci, 

která se v některých ohledech podobá té dnešní.  

MS: Ostatně rakouský ekonom s českými kořeny Josehp Schumpeter si Marxe velmi cenil.  

JR: Weber četl Marxe, všichni významní představitelé sociologie a ekonomové jej četli. Jak jsem řekl, 

byl myslitelem devatenáctého století, s nímž v jeho době v mnohém nesouhlasili, poněvadž jeho teze 

odmítali. Zjistíte, pokud v Marxovi hledáte doporučení či předpovědi, že jsou falešné nebo přímo 

scestné. Také tam naleznete velice brilantní analýzy o té či oné zemi, jelikož byl znamenitý novinář. 

Jeho esej 18. brumaire, to je na všech amerických univerzitách povinná četba. Na Harvardu jsem učil 

„social studies“, mohu potvrdit, že studenti to tam čtou. Čtou Marxe, ale samozřejmě také Webera, 

Drukheima a další velké autory. Kdybych měl sám říci něco o Marxovi, řekl bych, že jako velký myslitel 

19. století se ve svých konkrétních předpovědích či doporučeních totálně mýlil, ovšem v jeho dílech 

naleznete zajímavou a podnětnou analýzu.  

MS: Problém je, že u nás se vámi zmíněná literatura – pokud se Marxe týče – vyhodila z knihoven. 

Vylilo se s vaničkou i dítě. Přešli jsme k jednoduchému determinismu, který mnohé z nás vede na scestí 

v pochopení sociálních otázek.  

JR: Neříkám, že je nutné jeho teze oživovat, obhajovat. Jakmile řeknu Marx, je vždy povinnou četbou 

sociologie politiky, politické ekonomie, musím dodat: můžete tam číst zajímavé myšlenky o 

globalizaci, ale žádný návod, co s tím, vám to nedá. Člověk si jej musí udělat sám. Za druhé, samotný 

Marxův návod by byl velmi problematický, jelikož by tím pádem vítal globalizaci, poněvadž 

globalizace trhu znamená, že světový proletariát má společná východiska. Najednou všichni pochopí, 

že omezení národních států je umělé. Globalizace by tudíž svým způsobem byla pozitivním krokem. 

Ovšem všichni marxisté jsou tvrdými kritiky globalizace, globalizovaného kapitalismu. Zkrátka 

s Marxem si můžete dělat, co chcete.  

MS: To platí o jakékoliv myšlence. Záleží přece na tom, z jakého úhlu pohledu se na ni díváte.  

JR: Řekl jsem, že Marxovy analýzy globalizace jsou v mnohém zajímavé pro pochopení globálního 

trhu, i když vám to nepředloží návrh, co s tím. Naopak bych zdůraznil, že ideologické fundamenty 

starého režimu jsou úplně mrtvé. V tom nevidím žádnou životaschopnou myšlenku, žádnou inspiraci 

pro kohokoliv. Nyní nehovořím o sobě, tážu se, zda může například znárodnění majetku někoho 

oslovit? Nikoho. Vidím hodně lidí, řadu politických sil, řadu intelektuálů v Evropě, kteří se snaží 

přemýšlet o globalizaci, jak omezit všemocnou diktaturu trhu, ... 

MS: ... jak demokratizovat kapitalismus, ... 

JR: ... společnost. Jedná se o obrovské otázky. Vůbec netuším, jakým způsobem by odvolání se na 

ideologii starého režimu mohlo pomoci. Naopak, řekl bych, že zkušenost starých režimů jen na 

dlouhou dobu znemožnila otevřené přemýšlení o tom, co vzniklo po roce 1989. Vy se tak snažíte 

vymezit vůči minulosti, že ve jménu tohoto vymezení a hlavně znemožnění, aby se systém nemohl 

vrátit, jste ochoten zahmouřit jedno či případně obě oči nad tím, jak se vede privatizace či že se 
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nebude jednat o právní stát a bude obrovská korupce. Jednoduše, jste ochoten podstoupit cokoliv, 

abyste dosáhl svého cíle: znemožnit návrat starých poměrů.  

MS: To se dá označit jako marxismus naruby.  

JR: Zavedete tržní fundamentalismus jako náhradu za komunistický.  

... Nostalgie po minulosti ...  

MS: V Čechách jsou lidé, kteří stále podporují koncept minulé správy. Skupina lidí, kteří teskní po 

minulosti, existuje dodnes. Jak si vysvětlujete tuto skutečnost? Jde o „lpění na ideologii“, nebo jsou na 

politické scéně představitelé, kteří ji upravili do nové podoby?  

JR: Tam se prolíná několik skutečností. V některých případech by se mohlo jednat o otázku určité 

věkové skupiny. Sám jsem si to tak původně vykládal, ale nyní se s tím spokojit nemohu. Říkal jsem si: 

„Dobrá, je zde v KSČ skupina penzistů, kteří odejdou, jedná se o problém biologický.“ Pak je zde část 

společnosti, u níž se nejedná o nostalgii po diktatuře, ale jde o nostalgii po bezpečnosti, po jistotách. 

Věděl jste, že starý systém vám zajistí práci, povolání, zdravotnictví, jedná se o systém, který se o vás 

bude starat od kolébky do hrobu. Pro mě je to absolutně nepřijatelný postoj k životu, ale pro značnou 

část společnosti – zejména, když se objeví skutečné možnosti nejistoty – je tento přístup 

akceptovatelný. Dnes je nejvyšší nezaměstnanost od třicátých let. Pokud nejste nezaměstnaný, 

možná pokrčíte rameny. Pokud se zajímáte o společnost a o sociální otázku, nemůže vám to být jen 

tak lhostejné. Nemohu vyloučit, že mezi „nostalgiky“ jsou i lidé, kteří řeknou: za to může 

kapitalismus.  Pak je zde třetí důvod. Od roku 1989 uběhlo již čtvrtstoletí. Paměť je pružná, někdy 

děravá. Objevily se také neduhy demokratického režimu, každý den slyšíme, že žijeme v demokracii, 

ale víme, že zde je obrovský stupeň korupce, že je zde propojení soukromých zájmů, státu a politiky. 

Znechucení ze stavu demokracie je u některých lidí velké: tamto nebyla demokracie, ale oni si na 

opravdovou demokracii jen hrají.  

MS: Snad to mile vystihl již zemřelý Karel Kryl. Hovořil o demokratuře.  

JR: Jsou tři důvody, proč se pohled na minulost - alespoň u části společnosti - stává neuvěřitelně 

shovívavý. Nutně to neznamená, že tito lidé si přejí návrat starých poměrů.  

MS: Stačilo by, kdyby den, dva prožili v minulosti a nemohli užívat vymožeností dneška ... 

JR: Kdybychom řekli: zavedeme moc jedné strany, budete moci na tuto školu, a ne na tamtu, budete 

pracovat tam, a ne jinde. Lidé by reagovali jinak. Nostalgie je zvláštní fenomén - souvisí více 

s přítomností než s minulostí. Nemůžete to jasně přeložit.   

MS: Jistě je zvláštní, že v České republice máme politickou stranu, která navazuje, má kontinuitu 

s komunistickou stranou před rokem 1989. 

JR: Jedná se o české specifikum. Souvisí to nejen se způsobem, jakým změna v roce 1989 přišla. Jak 

víme, v Polsku byla dohoda u kulatého stolu, kterou dokonce v Maďarsku iniciovali komunisté. 

Hledali partnera pro diskusi. Tázali se, kde jste občanská společnosti? My vás potřebujeme, abychom 

mohli provést transformaci. V Československu to bylo naopak. Zdejší strana byla až do pozdního 

období na špici stejná. Jiné to bylo v regionech. Máme studie, které ukazují, že strana na místní a 

regionální úrovni cítila tlak společnosti a požadovala nějaké změny. Na špičce strana nebyla schopna 
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udělat nic. Je zde však něco hlubšího, a to je silné zázemí komunistické strany i v této zemi. Psal jsem 

dějiny KSČ, nerad bych je nyní vykládal. Pozice této strany, její zázemí v české společnosti je 

specifikem České republiky oproti celému východnímu bloku.  

MS: Ano, naše společnost je příliš rovnostářská. 

JR: Touhu po rovnosti můžete mít jinde, ale je jasné, že komunistická strana po první světové válce 

vznikla jako většinový rozkol v největší politické straně – sociální demokracii, a proto měla hluboké 

zázemí. Hrála roli v odboji za druhé světové válce, těžila z vítězství Sovětského svazu v roce 1945, byla 

úspěšná ve volbách v roce 1946. 

MS: Zaštítila se tím, že bude prosazovat ideály Tomáše Garrigua Masaryka.  

JR: 40 procent Čechů pro ně hlasovalo. Je nutné tyto skutečnosti připomínat, ač to mnozí z nás 

nechtějí slyšet. Strana zde měla své zázemí, podporu. Je to cosi jiného než komunistická strana 

v Polsku nebo v Maďarsku či v Rumunsku, kde se jednalo o mikroskupinky dosazené po válce 

sovětskými tanky. Nemůžeme to srovnávat. Zázemí komunistické strany v této společnosti vděčí za 

mnoho meziválečné demokracii, neboť vše vzniklo v demokratickém kontextu. Odtud dvojí povaha 

strany. Musela fungovat v demokratickém systému. Tím pádem zde bylo pořád pokušení 

sociáldemokratizace, nákazy prostředím. O to větší byl tlak komunistického systému Moskvy atd., 

která permanentními čistkami prověřovala lidi a likvidovala všechny revizionisty. Celá historie tohoto 

hnutí je likvidováním, bojem proti frakci, proti úchylce. Všechny úchylky měly co do činění s 

demokratickým prostředím. Díky prostředí se strana mohla etablovat, a zároveň díky prostředí mohla 

strana v roce 1945, 1946 dát iluzi, že povede jinou politiku než to, co se provozovalo v Rusku nebo 

jinde ve východní Evropě. Má zázemí, Rusové ji nechali po roce 1945 provést „národní cestu 

k socialismu“ a v roce 1968 s dvacetiletým zpožděním se Dubček vracel k této myšlence ... 

MS: Neměli jsme prezidenta Josipa Broze-Tita jako Jugoslávie. Na vrcholných pozicích byli servilní 

jedinci, kteří po nástupu Gorbačova nebyli schopni ničeho. 

JR: Jednalo se o cenu za rok 1968. Tak důkladně zlikvidovali stoupence Pražského jara, tak důkladně 

vyhodili půl milionu lidí ze strany, že nebyli schopni se adaptovat na Gorbačova. Mimochodem, být 

vyhozen ze strany znamenalo ztratit zaměstnání. Najednou se ocitnete buď s věrnými aparátčíky, 

nebo s totálními oportunisty. Žádnou kloudnou českou odpověď na Gorbačova tu nenajdeme.                                                              

... Exil ...  

MS: Hovoříme-li o minulosti, neměli bychom opomenout význam exilu. Lidé, kteří nesouhlasili 

s vývojem v této zemi, se s touto zemí rozloučili. Někteří z toho důvodu, že nemohli uplatnit své 

nápady, své zkušenosti. Jak vnímáte tento fenomén, jenž je pro naši zemi příznačný?  

JR: Je třeba rozlišit dvě věci: jednou je emigrace, ta byla dost masová. Nastala po roce 1968, ale i po 

roce 1948. Máte tam velmi různé složení lidí. Ano, jsou lidé, kteří opouští zemi, jelikož mají obavu, že 

se stanou obětí represe, nebo mladé lidi, kteří si řeknou: toto je příležitost začít jinde nový život. Pak 

máte kategorii lidí, kteří těchto okolností využijí, protože si polepší ekonomicky. Je nutné rozlišovat 

emigraci od exilu.  



 
 

11 
 

MS: Například profesor Erazim Kohák tvrdí: já jsem šel do exilu, ale když jsem měl možnost se vrátit 

po roce 1989, vrátil jsem se. Tam je to otázka významu svobody. Neodešel ze zištných důvodů.  

JR: Nebylo to myšleno kriticky. Uváděl jsem to z důvodu nutnosti rozlišovat. Exil je vyloženě politicky 

motivovaný. Také se chápe jako takový, a proto má ke své vlasti - zemi, odkud lidé odcházeli, zvláštní 

pocit sounáležitosti, a dokonce povinnosti její věci ovlivňovat. 

MS: Primární je starost o svou vlast než o své postavení.  

JR: Tím nechci říci, že ostatním je to jedno, nebo že se o to nezajímají, a proto jsem to pouze chtěl 

rozlišit.  

MS: Můžeme – podle vás - říci, že s lidmi, kteří odešli, země přišla o část elit?  

JR: To určitě! Zdecimování elit v této zemi je ve dvacátém století velice důležitou skutečností. 

Takovými vlnami ve dvacátém století bylo: rok 1938, 1948, 1968. Když v tak krátkém období tak malá 

země, jejíž elity jsou početně omezeny, zažije vlnu emigrace třikrát, zanechá to za sebou velké stopy. 

Samozřejmě, když k tomu přidáte domácí politiku „negativní selekce“ po roce 1948, výsledkem je 

systematická decimace elit. Proběhlo to za války, za protektorátu, o čemž píše Václav Černý ve 

svých pamětech. Vidíte, kde byl hlavní terč represe – intelektuální elity. Když se podíváte na politiku 

po roce 1948, část elit byla likvidována. V normalizaci sedmdesátých let se to opakovalo. Tedy na 

domácí půdě probíhá decimace elit, pak nastává odliv, o kterém jsme mluvili, jenž nastal v několika 

vlnách. Kumulativní efekt za půl století je obrovský. Bylo to znát a je to znát v období po roce 1989. 

Najednou zjistíte, že české elity – ať již mluvím o akademické sféře, nebo intelektuálních elitách 

v širším slova smyslu - jsou zesláblé. Vidím to na univerzitě. Vidím to v politice, vidím to v médiích i 

jinde.  

MS: Když to porovnáte s našimi středoevropskými sousedy, také tím prošli, nebo byli tohoto „exodu“ 

ušetřeni?  

JR: Různé země to prožívají jinak. Maďarsko zažívá velké trauma po roce 1956, tehdy odešlo 200 tisíc 

lidí a s nimi část elit. Je však třeba říci, že v období, které následovalo, nastala tvrdá represe. 

Existovala do roku 1961, pak Kadár vyhlásil program: Kdo není proti nám, je s námi. Začal poměrně 

vstřícnou politiku kompromisu, která obnovu elit umožnila. Co je charakteristické pro maďarský 

model změny, je to, co bych nazval: vznik alternativních elit uvnitř systému. To znamená, že se 

jednalo o elity, které se nacházejí na pomezí mezi oficiálními strukturami a opozicí.  

MS: Jednalo se o „šedou zónu“?  

JR: Zde se jednalo o poměrně úzký okruh lidí. Tamní zóna byla daleko širší. Máte je v ekonomické 

oblasti, ve společenských vědách, zejména v sociologii, v médiích.  

MS: V Polsku též?  

JR: Vezměte si maďarskou historiografii. Univerzitní elita v Maďarsku, která se od šedesátých let 

postupně dávala do pořádku, byla na úrovni. Cestovala do zahraničí. V Paříži jsem měl neustálé 

návštěvy z Maďarska. Měli jsme zvláštní stipendia pro lidi z Maďarska a z Polska. To však nebyla 

záležitost Československa, východního Německa či Rumunska. Výtečně to fungovalo s Maďarskem a 
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s Polskem. S ním to fungovalo i po puči Jaruzelského. Oni mají zvláštní vztah k emigraci a k exilu. Ten 

není chápán jako něco cizího: opustíš-li mě, zahyneš.  

MS: Tato Dykova teze ...  

JR: ... pro Poláky neplatí. Tam platí: rozumím, že opouštíš, ale zůstáváš součástí Polonie. Tato Polonia 

existuje v západní Evropě, v Americe! Je součástí domácího dění, a proto jsou domácí elity propojeny. 

Důležitý časopis polských elit poválečného Polska vycházel v Paříži. Jmenoval se Kultura.  

MS: Můžeme říci, že o tuto skutečnost byli Čechoslováci ochuzeni. Po roce 1989 se to projevilo.  

JR: Nemůžete hned propojit A a udělat od něj šipku do B. Podíváte se na žalostný stav univerzity po 

roce 1989 a řeknete, že za to může likvidace univerzity 1938, 1948, 1968. Z vlastní zkušenosti vím, že 

kdekoliv jsem cestoval po Americe a přišel jsem na univerzitu, vždy jsem tam viděl kanceláře 

s českými jmény. Zaklepte na dveře a zjistíte, že je exulant z těchto let. To bylo všude. Je zvláštní, že 

česká emigrace se právě na rozdíl od polské nepovažovala za součást domácího dění. Platí to o exilu 

politickém. Omezil bych to na velice úzkou skupinu lidí, která měla své časopisy: Listy, Svědectví. 

Jednalo se o poměrně omezenou skupinu lidí. Ostatní mají úžasnou schopnost se integrovat do 

francouzské, anglické nebo americké společnosti.  

MS: A tak se oddělit od zdejšího vývoje? 

JR: Částečně, poněvadž domácí atmosféra je nebere - na rozdíl od Polska. 

MS: Není to srdeční záležitost?  

JR: Když odcházíte nadobro, nepočítáte s návratem. Politický exil má zájem se vrátit, chce nějakým 

způsobem pomoci zemi, ovlivnit domácí vývoj. Česká emigrace, nejen ta ekonomická, není 

orientována dočasně. Slovenská emigrace od 19. století byla emigrací ekonomickou, ovšem byla 

emigrací s myšlenkou návratu. Ten se však nutně neuskutečnil, ale myšlenka byla přítomna.  

... Demokratická opozice, disent ...   

MS: Dobrá, lidé, kteří chtěli vzdorovat režimu, znali jeho nedostatky a upozorňovali na něj, utvořili 

disent. Zásadním byl dokument Charta 77. Jak se díváte na význam aktivit těchto lidí a na jejich 

příspěvek ke společenskému vývoji? 

JR: Nemusím to dlouze zdůrazňovat, bylo to mnohokrát popsáno: význam Charty není úměrný počtu 

osob podepsaných pod manifestem. Bylo tam 242 lidí.  

MS: Jejich počet se postupně zvyšoval.  

JR: Ale bylo to v patnáctimilionové zemi. Po deseti letech po okupaci spřátelenými armádami zde byl 

kolektivní veřejný čin. Doposud byly petice a protesty a ty byly jednotlivé. Pár jednotlivců 

protestovalo proti zavření lidí. Pamatuji si, že byly procesy s Milanem Hüblem v Brně, s Jiřím 

Müllerem, s Petrem Uhlem. Zkrátka - existovaly protestní akce. Charta nabídla něco jiného: kolektivní 

vystoupení, a to také bylo důležité, poněvadž kolektivní vystoupení nebylo již založeno na nějakém 

politickém projektu, který by se chtěl přímo navázat na Pražské jaro. Zde šlo o pochopení, že situace 

je jiná, že se nelze vrátit tam, kde jsme byli před deseti lety. Je však možné dát dohromady lidi 

nejrůznějších přesvědčení kolem myšlenky lidských práv, dodržování ústavy a mezinárodních dohod. 
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Jednalo se o to, vrátit pojem práva do veřejného povědomí. To bylo velmi důležité. Tolik význam 

vnitřní. Kdybych měl hodnotit význam vnější, musel bych dodat, že často se tento novy disent 

interpretoval jako pokračovatel demokratizačních snah 10 let po Pražském jaru. Zde si lidé 

neuvědomují jeho význam, neboť zde převládlo po roce 1989 jisté opovržení tímto reformním 

pokusem. Dnes se hovoří o reformním pokusu spíše s despektem. Jak byli lidé naivní, jak mohli věřit, 

že lze reformovat tento nereformovatelný systém. Venku to mělo obrovskou odezvu. Bylo to součástí 

velkého mezinárodního třesku během roku 1968. Venku se daleko víc brala Charta či vznik opozice - 

je zde znovu síla, nový impuls, Češi se nevzdali.  

MS: Můžeme říci, že Západ vnímal tyto lidi jako legitimní představitele opozice? Francouzský 

socialistický prezident Mitterrand se s nimi setkal.  

JR: Význam Charty bychom mohli spojit s dvěma skutečnostmi. Chartisté vnesli myšlenku dodržování 

práv a principů v helsinském procesu. Byly to tři známé „košíky“: bezpečnost, ekonomika, lidská 

práva. Třetí košík byl fíkový list. Najednou díky nim dostával obsah a jednalo se o velkou zásluhu. 

Vnesli do mezistátní diplomacie mezi Východem a Západem dimenzi lidských práv. Pak zde bylo 

z vnějšího pohledu zjištění, že na středoevropské scéně – zvlášť v Československu – existuje opozice. I 

když si neříkala opozice, nebyla to organizovaná struktura s vedením, hierarchií, ale měla jisté mluvčí. 

Osobnost Václava Havla zde byla velmi důležitá. Tím pádem během osmdesátých let, když myšlenka 

„détente“ a lidských práv se stala skutečně neoddělitelnou, pak i západní diplomacie, západní 

státníci, pokud chtěli jednat s touto zemí, museli též jasně rozlišovat kontakty s mocí, s vládou, 

s opozicí a společností. Bylo to důležité nejen pro tyto poměry, ale bylo to důležité i pro ně doma, 

jelikož domácí veřejnost chtěla v tom mít jasno. Navštívit Československo neznamenalo podpořit 

zdejší režim. Navštívit Československo znamenalo, že Francie a Československo mohou mít mezistátní 

styky, které v té době byly velice omezené. Při té příležitosti se francouzský prezident například setkal 

s představiteli disentu na francouzské ambasádě, což bylo důležité pro něj, ale i pro ně. Pak jel do 

Lán, kde uctil památku Masaryka. Tím pádem máte nový typ diplomacie, který bere občanskou 

společnost a opozici v potaz.  

MS: Dobrá, soudíte, že tato občanská iniciativa byla důležitá pro přemostění z totality do demokracie, 

byť těmto lidem náhle „spadla“ moc do rukou, že byli sami překvapeni? Souhlasíte s touto tezí?  

JR: Události byly pro všechny, i pro ně překvapením, jak snadné to bylo, jak rychle se režim zhroutil. 

Nikdo z nás, nikdo z nich to nemohl tušit. Samozřejmě, když se díváte, jak se režim hroutí, pak je 

důležité, aby alternativní elity – a neměli jsme maďarské – zde byly disidentské. Alternativní politická 

elita, která měla ve společnosti jistý kredit, měla jistou důvěru, tomu pomohla. Zaplať Pánbůh, že zde 

byla, poněvadž když se hroutí režim, musíme mít s kým vyjednávat. Je zřejmé, že se jim to pak 

vytýkalo, poněvadž když se s někým dohodnete, dotyčný se pokusí, aby dohoda umožnila i jemu 

určitý odchod ze scény, jenž by pro ni nebyl příliš nepříjemný. Bylo velice důležité, že zde tato skupina 

lidí existovala. Samozřejmě, že nebyli připraveni, neměli návod, recept na všechno. Následně se 

ukázalo, že v politice disidentští intelektuálové byli spíš amatéry a velice rychle prohráli 

s profesionály.  

MS: Možná s pragmatiky, ani pan Klaus nebyl profesionál, byl pouze akademickým ekonomem.     

JR: Disidenti a intelektuálové byli nahrazeni prognostiky a pragmatiky.  
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... Demokracie ...  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak se díváte na ustavení demokracie? Jak si ji sám jako politolog a 

historik definujete? Je jich mnoho druhů. 

JR: Ano, klasické Lincolnovo motto zní: „The government of the people, by the people, for the 

people“. 

MS: Nepřímo říkáte, že se jedná o otřepané fráze.  

JR: Jde o to, kdo to říká a v jakém kontextu. V roce 1989 byl zajímavý moment přechodu, ten byl 

bezprecedentní. Nikdo z nás si nemyslel, že se totalitní režim může zhroutit tímto způsobem, že zde 

vznikne přechodné období. Ano, bylo to období jakéhosi kompromisu s umírněnou částí starého 

režimu. Ten byl ještě daleko jasnější v Maďarsku a v Polsku.  

MS: I to je do jisté míry znak demokracie. Jsem schopen se dohodnout. Tuším, že alternativou je 

konfrontace, v ní jsou násilné prostředky. Jsem–li bezbranný, není v mém zájmu velké vyostření, byť 

mou největší zbraní je mrav.   

JR: Pokud chtěli, aby režim ustoupil, šlo hlavně o svobodné volby. Hlavní, symbolický moment byl: 

musíme vytvořit podmínky pro svobodné volby. Zde vznikla iluze, že svobodné volby jsou hned 

demokracií.  

MS: Je to pouze jeden znak - a to formální.  

JR: Bez nich není demokracie. Ve veřejnosti a v širším okruhu lidí vznikl dojem, že když máme 

svobodné volby, jsme v demokracii. Pak jsou instituce, parlament, ...  

MS: … ono to nějak půjde dál.  

... Dva přístupy k demokracii ...  

JR: Nebyla zde myšlenka, že nová demokracie bude vznikat postupně? Ale z čeho bude vznikat? Byly 

zde dva odlišné přístupy. Jeden, který převládl, byl ten, který jsme slyšeli hned po rozkolu 

v Občanském fóru v roce 1990: potřebujeme vytvořit standardní strany, standardní instituce, 

abychom měli standardní demokracii. Všechny ostatní alternativní názory jsou jakýmsi pozůstatkem 

disidentské antipolitiky. Tím se opomněl druhý směr, který byl velice důležitý, který prohrál, který 

tudíž naplněn nebyl. Jednalo se o myšlenku: demokracie jsou nejen instituce, parlament a jednou za 

čtyři roky volby, ale bude propojena s občanskou společností a vznikem jisté občanské kultury. Idea 

disentu byla: občanská společnost je tkáň demokracie, je základem a politické strany, které budou 

vznikat – a vědělo se, že budou vznikat – mají smysl, když budou dlouhodobě schopny plnit svou roli, 

jen pokud budou propojeny s občanskou společností. Tato myšlenka byla záhy zavržena, jakož byla 

zavržena i další myšlenka, že vstup do politiky je motivován myšlenkou veřejné služby. V poslední 

instanci to má mravně politický základ. Havlovi se stoupenci prvního konceptu demokracie vysmívali: 

„Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Bylo to heslo z listopadu. Samozřejmě může být bráno jako 

– a také to tak bylo označováno – naivní moralizování.  

MS: Jedná se přece o heslo, které v sobě nese důležité poselství.  
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JR: Ano, jsou některé morální principy a pohnutky, na kterých stojí můj vstup do veřejného prostoru, 

do veřejné služby – do politiky. Opomenul se i morální princip, který byl v disentu důležitý, i občanská 

společnost. Tato verze obnovy demokracie velice záhy prohrála.  

MS: V jistém ohledu můžeme říci: soustředili jsme se na obnovu formy, ale ne obsah, tím myslíme i 

kultivaci demokrata?                                    

JR: Demokracie potřebuje oboje. Nic nevzejde bez mravně-politického impulsu, a nic nevydrží bez 

institucí. Potřebujete obojí. Bohužel jsme privilegovali druhou část, protože tam do hry vstoupila 

úplně jiná hra, a to hra mocenská, hra, která byla determinovaná ekonomickou transformací. Tam 

byli disidenti amatéry jako v politice, ale již byli mimo hru, tu hrály jiné skupiny, jiné sítě. Disidentům 

se velice rychle dalo najevo, že zbytečně zdržují.  

... Demokracie ve středoevropském prostoru ...  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak vnímáte demokracii ve středoevropském prostoru. Byli jsme zemí, 

kde se demokracie obnovovala. V jiných středoevropských zemích, které vznikly z rozpadajícího se 

východního bloku, demokracie předtím neexistovala. Jak o této skutečnosti uvažujete?  

JR: Je pravda, že Československo - alespoň na papíře - bylo zemí, v níž byla demokratická tradice, 

která sahala do pozdní rakouské doby, jež pak za první republiky měla své zázemí. Lidé to mohli 

vnímat generace. Některé to ještě zažily, některé to pouze vágně pamatovaly, to bylo velice důležité. 

Na vývoji se systém podepsal, poněvadž nikde jinde ve střední Evropě takový nebyl. Je pravda, že zde 

bylo i krátké poválečné období, které se dnes bere jako přechod od jedné totality do druhé. Z mého 

pohledu byla situace složitější a zajímavější. Ano, vím, že vývoj byl předurčen, že Československo 

zapadne do sovětské sféry vlivu. Ty tři roky byly důležité, protože zde byla jistá generace lidí – sice 

opojená socialistickou myšlenkou, která po válce měla navrch – jež si myslela, že ji jde kombinovat 

s tradicí české demokracie. Ukázalo se to být iluzí. Ale alespoň velká část nadšenců po roce 1945 měla 

či sdílela tuto iluzi o české cestě, že lze něco kombinovat - a dokonce Beneš říkal, že my jsme most 

mezi Východem a Západem. To pak v šedesátých letech umožnilo v kontextu destalinizace říci: my 

jsme udělali okliku kvůli Sovětům. Můžeme navázat na tuto myšlenku, a proto lze udělat variantu 

vlastního druhu. Znovu se to ukázalo nebezpečné, ale tím chci říct, že zde byly jisté pokusy, které mají 

s demokratickou tradicí co do činění. Je zde však druhá stránka, na kterou se příliš často zapomíná. 

Ano, naši sousedé byli před válkou méně demokratičtí, a je také pravda, že byli po roce 1945 

sovětizováni daleko rychleji než Československo.  

MS: Dobrá, a co demokracie kolem nás?  

JR: Podívejme se na Polsko. Od roku 1956 je zde pozvolný vývoj, který umožňuje různým částem 

společnosti emancipovat se vůči komunistickému státu. Začne to zprivatizovaným zemědělstvím, také 

prostorem, který je dán katolické církvi, jež je v Polsku nejvlivnější institucí. Po roce 1956 se realizuje 

myšlenka závodních dělnických rad – vznikly v rámci ekonomické reformy, na což bylo zapomenuto, 

ale původně tam byly. V roce 1968 nastal definitivní rozchod intelektuálů s marxismem a oficiální 

ideologií. Pak v sedmdesátých letech se zde odehrály dělnické bouře a probíhala emancipace 

dělnictva vůči komunistickým strukturám. Je tu kumulační efekt. Když se ustaví Solidarita v roce 1980, 

celá společnost již je ve stavu určité autonomie vůči komunistickým strukturám. Když pak přijde 

Solidarita, zjistíte, že to nejsou odbory, že je tam 10 milionů členů. Tento počet již není pouhou 
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odborovou organizací, ale celonárodním hnutím. Situace v Maďarsku? Když se podíváte na 

meziválečné období, jedná se o zemi, kde demokracie neexistovala. Jednalo se o autoritářský 

nacionalistický režim. Za války bylo Maďarsko posledním spojencem Hitlera – až do poslední chvíle. 

Nicméně rok 1956 byla první antitotalitní demokratická revoluce ve střední Evropě a zanechala jisté 

dědictví. Na jedné straně Kádárův režim pochopil, že nemůže se vrátit k poměrům minulé doby, ale 

že musí nalézt kompromis se společností. Ta udělala závěr, že režim nemůže svrhnout, že musí hledat 

také jistý kompromis. Ten byl pak založen na tom, že společnost dostala v sedmdesátých letech 

daleko větší prostor než u nás. V Maďarsku zrušili víza s Rakouskem. Lidé mohli jezdit volně do 

Rakouska, do ciziny. V Paříži jsme měli neustálé návštěvy z Maďarska. Tamní intelektuální život byl 

daleko otevřenější a zajímavější. Byly různé formy kontaktů mezi disentem, kvazi-disentem, šedou 

zónou až po reformní skupiny ve stranických strukturách, kontinuum jsme mohli vidět.  

... Cesta k demokracii ...  

JR: Tady vznikla jistá elita, která v podstatě byla připravena na rok 1989. S tím, že je potřeba 

demokratizovat. Nevědělo se, jak se situace bude vyvíjet. Někteří uvažovali o vývoji v kontextu 

Gorbačovových reforem, že změny budou řízeny reformní skupinou. Ta sama přebírala myšlenky, jež 

často přicházely z disentu. V oblasti ekonomiky byly přejímány liberální ekonomické reformy. Pak se 

ukázalo, že se věci vyvinuly jinak. Tím bych řekl: Československo mělo nejlepší předpoklady, co se 

týče demokratické tradice, ale zkušenosti z komunistického období paměť na tradici upozadily. Bylo 

to dlouhé období Novotného a také normalizační období.                    

MS: Potřebné tradice u nás vlastně upadly do zapomnění.  

... Demokracie a první republika ...  

MS: Musíme říci, že v roce 1989 se první republika připomínala. Havel byl srovnáván s Tomášem G. 

Masarykem. S první republikou si asociujeme Masaryka jako filozofa na trůně, ale nebereme v úvahu, 

že se jednalo o dobu, kdy existovala cenzura, kdy existovala takzvaná hradní Pětka, kdy existovala 

permanentní vládní nestabilita.  

JR: Víte, první republiku nesmíme měřit dnešním metrem. Ano, jedna věc je symbolicky se odvolat na 

kontinuitu: Havel, Masaryk. To zde bylo zřejmé. Dále převezmeme tradici ústavy první republiky. 

Samozřejmě tato tradice znamenala nejen tradici ve střední Evropě, ale také znamenala systém 

Pětky, a tudíž dohody stranických špiček na klíčových otázkách mimo parlament. Znamenalo to též 

prorůstání stranických aparátů se státem, neboť pokud je Pětka předem dohodnutá – nehledě na to, 

jak dopadnou volby – politici budou spolu dál pokračovat v mírně pozměněné sestavě. Některá 

ministerstva již spadají pod konkrétní strany.  

MS: Není tam dobrá kontrola.  

JR: Když se však podíváte zblízka na Hrad! Stačí si přečíst knihy Antonína Klimka. Najednou zjistíte – 

byť tam je to možná přehnaně vylíčeno - že za vším jsou nějaké pikle, někdo tahá za nitky. Ano, tak již 

to v politice je. Politiku nesmíte zkoumat pouze tímto drobnohledem. Také zde byla národnostní 

otázka, na kterou nemůžeme zapomenout, ten problém zde byl: německá otázka, maďarská otázka,  

MS: ... polská otázka, ... 
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JR: ... slovenská otázka. Říkám jako polehčující okolnost, ale to české strany nutilo k dohodě.  

MS: Tyto problémy se také ukázaly naplno po roce 1989 a rozpad státu v roce 1992 a vznik nových 

států v roce 1993 byl toho jasným důkazem. Pouze už zde nebyla otázka německá, té jsme se zbavili.  

... Elity a kontexty ...  

MS: Soudíte, že důležitým „kořením“ demokracie byly elity, které nám po roce 1989 chyběly?  

JR: Ano, po roce 1918 zde jistá elita existovala. Nyní nemluvím pouze o politické elitě, ta byla příliš 

úzká. Byla zde však elita intelektuální a podnikatelská a v širším slova smyslu společenská. Byla zde 

provinční města ...  

MS: Národní kapitalisté jako Tomáš Baťa, Kolben a Daněk, Emil Škoda a jiní.  

JR: O elitách se musí mluvit v množném čísle, poněvadž v Praze i v Brně spolu žily: české elity, 

německé, židovské. V různých městech bylo seskupení trochu jiné.  

MS: Byla zde nutnost komunikace, ... 

JR: ... i když to vytvářelo národnostní pnutí. Nesmíme zapomínat, že zde byla kontinuita se starým 

režimem. Ta se podepsala i do právního řádu. Když si čtete Peroutku – Budování státu, tam máte: 

ano, říká se tomu revoluce, převrat. Ukazuje však, že silnější kontinuitu má byrokracie, právní řád. 

Původně se řeklo, že je to prozatímní. V prvním článku v ústavě je napsáno: „Přebírá právní řád 

starého Rakouska, ale prozatímně“. To prozatímní se stalo permanentním, tedy na 20 let. Jednalo se 

o zvláštnosti první republiky. Máte dva pohledy. Buďto řeknete: Ve středovýchodní Evropě nebyly 

demokratické tradice, v meziválečném období nebyla demokracie. Pokus zavést demokracii po roce 

1918 a podobný po roce 1989, tedy pokus po roce 1918 selhal. Když se podíváte na situaci ve 

třicátých letech, všude máte polo-autoritativní režimy. Neříkám rovnou fašistické a totalitní diktatury, 

ale autoritativní režimy. V tomto kontextu je Československo výjimkou. Jsou však jiní, kteří říkají, že 

to, co jsme právě zmínili - systém Pětky, byrokracie, národnostní otázky a různá omezení - ukazovalo, 

že česká demokracie měla blíže k „nedopečeným“ autoritářským režimům, že byla jakousi mírnější 

verzí toho než středoevropskou odrůdou liberální demokracie. Stačí, když si přečtete publikace ze 

společnosti Collegium Carolinum v Mnichově. Vydali mnoho spisů o první republice, tam kladou 

důraz na nedostatky československé demokracie.      

MS: Měli jsme autoritu, která byla pro mnoho lidí nezpochybnitelná, ... 

JR: ... která byla velice důležitá. Říkáte, že se snažíme na něco navázat. Je jasné, že nemůžeme 

navázat na první republiku, protože je jiná doba, jiná společnost, poznamenaná odsunem Němců, 

likvidací buržoazie po roce 1948. Jednoduše, společnost je již jiná, není na co navázat. 

MS: Jen ideově.  

JR: Navážete ideově, navážete symbolicky.   

MS: Nebát se, nekrást.    

JR: Někteří se nebáli krást.  
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MS: V devadesátých letech zde byla přítomnost symbolu. Je otázkou, co z toho bylo v praktické rovině 

užito?  

JR: To je důležité v prvním momentu, když se zakládá demokracie. Ve společnosti se vytvoří 

konsensus a ten rezonuje v kolektivní paměti společnosti. Není jasné, jak společnost bude 

rozvrstvena, jak bude rozdělena, ale je zde společný základ. Byl o to důležitější, když se starý řád 

rozpadl, poněvadž zajistil jistou kontinuitu s předválečnou dobou.   

MS: Jsou mezi námi ti, kteří tento proces označují za selhání, ale například rozchod našich národů byl 

civilizovaný. Nestali jsme se bojištěm jako v případě rozpadu Jugoslávie.   

... Přímé prvky v demokracii ...  

MS: Vy byste vítal, kdyby v demokracii bylo více přímých prvků, aby se aktivizovali občané? Švýcarsko 

nám může být v tomto ohledu vzorem. 

JR: Švýcarsko je zvláštní, těžko napodobitelné. Těží z dlouhodobé kontinuity.  

MS: Československo je znakem opaku – diskontinuity.  

JR: Všechny osmičky jsou ve znamení diskontinuity. Země jako Švýcarsko nikdy nezažilo velkou 

tragédii. Poslední byla, když se Vilém Tell strefoval do jablka a málem zabil svého syna. To je jediný 

takový „kvazitragický“ moment, který Švýcarsko zažilo.  

MS: Přivítal byste impulsy? U nás se po pětadvaceti letech ozývá nutnost odvolatelnosti politiků, 

parlamentní demokracie zkostnatěla, a proto potřebujeme nové impulsy? 

JR: A ty nás vracejí k myšlence občanské společnosti. Můžete postupovat takto: máte na řešení 

problémů stejný recept jako Švýcaři. Tím myslím, že pravidelně můžete na žádost určitého počtu 

občanů vypsat referendum. Zvláštnost referend je, že se týkají velice konkrétních otázek. Příští, které 

mají Švýcaři na programu, se týká minimální mzdy. Tážou se: má se zavést minimální mzda 4 tisíce 

švýcarských franků - což není zanedbatelná suma? Podle průzkumů veřejného mínění je zřejmé, že to 

neuspěje, ale jedná se o velice konkrétní otázky. Skutečnost, se kterou spojujeme většinu referend, 

jsou velké otázky: podoba ústavy, vstup do Evropské unie.  

MS: Domníváte se, že by - podle vás – na základě tohoto pohledu u nás referendum nebylo vhodné?  

JR: Jsem přesvědčen, že daleko schůdnější cestou by bylo snažit se vytvářet podmínky pro to, aby 

organizace občanské společnosti byly slyšet a měly prostor, prostředky a měly co největší 

propojenost se stávajícím politickým systémem. Všiml jsem si, že i právníci na to slyší. Člověk by si 

mohl říci, že soudci i právníci mají zájem pouze na institucích. Ne, oni pochopili, že fungující 

demokracie potřebuje právní stát, potřebuje demokratické instituce, a proto i občanskou společnost.  

... Kvalita demokracie ...  

MS: Jak byste se vyjádřil ke kvalitě zdejší demokracie? Máme instituce, máme právní stát. Soudy soudí 

pomalu, problém je také, že soudí nepředvídatelně. Soud jedné instance řekne A, soud druhé instance 

popře původní rozhodnutí.  

JR: Člověk nemůže plně zavést úplnou předvídatelnost soudu. To by ...  
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MS: ... bylo popření soudní moci, důležitého pilíře demokracie.  

JR: Přesto – jaká je úcta k právu? Zde je pozoruhodné, až znepokojující, že se léta vytváří atmosféra 

nebo veřejný diskurs z nejvyšších míst, která zpochybňují Nejvyšší soud či Ústavní soud. Jak pak 

chcete, aby společnost měla důvěru v instituce, justici, právní stát, když samotné politické špičky, 

dokonce nejvyšší představitel státu jimi pohrdá, kritizuje je, mluví o soudcokracii? Nakonec to 

vyvrcholí jeho posledním gestem – amnestií. Na vrcholu máte člověka, jenž je dvacet let u moci. 

Začne to privatizací bez právního rámce. Zde se již nejedná o nedopatření nebo omyl, byl to záměr. 

To znamená, že privatizace musela proběhnout rychle a bez právního rámce. Vše, co proběhlo, 

zejména tunelování devadesátých let, se nesmělo právně postihnout, nebo jen okrajově. Pokud jsou 

nějaké kauzy, které byly nedořešeny, tím jsme za nimi udělali tečku. Jak má normální občan mít 

respekt k právnímu státu, justici, když slyší o útoku na soudcokracii? Nakonec je vše dokonáno 

amnestií, která umožnila prosadit nespravedlnost. Není to tak, že se Češi narodili se skepsí vůči 

justici, Češi zaznamenali nefunkční justici. Jan Kalvoda ten stav svého času nazval právním 

nihilismem. Sám je právník a asi věděl, o čem hovoří. Budovat demokracii, když zpochybňujete právní 

stát, byla velká slabina devadesátých let.   

... Otázka demokrata a činnosti ...  

JR: Narážíme na skutečnost, že se v naší zemi nenarodili demokraté. Ostatně síla částí občanské 

společnosti tomu vývoji mohla svědčit. Jsou lidé, kteří nejsou ochotni participovat a necítí 

odpovědnost za stav, který zde existuje. Jedná se o člověka, jenž ví, že dichotomie „my“ a „oni“ 

neplatí.  

MS: Stále máme oba prvky.  

JR: Vývoj by bylo nutné dokreslit způsobem, jakým způsobem fungoval právní stát, ale i způsobem, 

jakým došlo k prorůstání byznysu a politiky. To vytvořilo ve společnosti obrovskou averzi vůči 

politickým elitám. Nejen vůči elitám, ale i proti samotným institucím. Když se podíváte na výzkumy 

veřejného mínění a sledujete důvěru ve vládu, je velice nízká. Topolánkova vláda odcházela, když 

měla 13 procent důvěry. Když má tak malou důvěru, jedná se o zoufalou situaci. Instituce tudíž 

nemají důvěru, ovšem tyto podmínky vedou k atomizaci společnosti. V demokracii, která vznikla po 

roce 1989, můžete realizovat dva druhy svobody, které rozlišil Isaiah Berlin, dva druhy svobody: 

negativní a pozitivní. První je omezení státu a vytvoření prostoru pro jednotlivce.  

MS: Jedná se o svobodu „od něčeho“.  

JR: Je to svoboda jednotlivce směrem ke státu. Nejprve musíme říci, že jsme v tomto ohledu byli 

úspěšní, protože společnost je svobodnější, než byla, co se svobod jednotlivce týče, jde o jeho 

možnost užívat si těchto svobod zejména ve srovnání s předešlým obdobím! Pozitivní svoboda - 

svoboda účasti - nefunguje. Není pro občana zajímavá z důvodů, které jsem zmínil. Nemáte-li důvěru 

v instituce, nemáte-li důvěru v právní stát, vidíte-li, jakým způsobem došlo k propojení byznysu a 

politiky a jak se vše spoléhá pouze na politický marketing! Před každými volbami nějaký podnikatel 

založí novou politickou stranu, toto je nová forma politického podnikání. Možná tento přístup bude 

občana bavit, ale nejedná se o apel k jeho činnosti.  

MS: Souhlasím, ale zase se dostáváme k významu občanské společnosti a práce aktivních občanů. 

V Čechách vznikla iniciativa s názvem Rekonstrukce státu, kterou předcházela iniciativa Vraťte nám 
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stát. Můžeme říct, že ve společnosti existují ostrovy „pozitivní deviace“, lidé cítí nutnost svobody pro 

něco. Zkrátka –  Češi jsou demokraté!  

... Suplování politiky ...  

MS: Demokraté tvořící občanskou společnost suplují funkce politiky.  

JR: Máte pravdu. Dlouhodobě věřím, že časem se množství lidí, kteří budou aktivní, rozroste. Nemám 

moc rád termín „aktivisté“, ale tito lidé dělají zajímavé věci. Jedna z nejúspěšnějších nevládních 

organizací je Člověk v tísni. Ten je právě chápán jako humanitární a také lidsko-právní organizace, 

tam jsou obě dimenze. Právem nechce zasahovat do politiky jako takové. Podobně bych mohl 

vyjmenovat další organizace. Některé, jež se zajímají o boj proti korupci, mají blíž k politice.  

MS: Politiku kontrolují.  

JR: Pochopili, že problém korupce je zřejmě tím hlavním faktorem, který zdiskreditoval politické elity 

a politickou scénu. Též tomu napomohla justice, která nebyla schopna jakoukoliv významnou kauzu 

dotáhnout do konce. Nastane-li tato situace, je velice důležité, že vznikly tyto organizace. Pak je 

problém, že antikorupční hnutí má jedno úskalí, potvrdí představu, že elity jsou zkorumpované a 

tudíž podpoří antikorupční reflex: ať jsou to ti, nebo oni, jsou v politice pouze kvůli prebendám, 

výhodám. Lze konstatovat, že antikorupční hnutí je zároveň zdravou, nutnou reakcí, ale má toto 

nebezpečí populismu. Vidím je i v jiných zemích, nejedná se o české specifikum. Na Slovensku 

premiérka Iveta Radičová dokonce říkala: „Zde se korupce dostala do takového rozměru, že se zde 

téměř nedá dýchat.“ Tak, prosím, hovoří premiérka, a ne aktivista z občanské společnosti. Ani jako 

premiérka s tím nic nemůže dělat. Já to vnímám jako bezradnost politiky. I když přijde někdo jako 

paní Radičová, která měla záměr s tím něco udělat, dokonce prosadí některé zákony, které by mohly 

být velice účinné, a pak sama řekne něco takového, vlastně poukazuje na bezradnost politiky. A 

pokud vám politika ukáže, že je bezmocná, že například korupce je příliš rozsáhlá a systém je prolezlý, 

mnoho toho dělat nemůžete, neboť trhy jsou mezinárodní a moc jednotlivých vlád je pouze národní a 

velice omezená. 

MS: Kapitalismus vládne demokracii?  

JR: Kapitalismus je globální, a co dělají naše demokraticky volené vlády? Přizpůsobují se podmínkám 

trhu. U občana vzniká dojem, že jeho hlas vlastně nemá cenu, poněvadž volíte vlády, které o ničem 

nerozhodují a samy tuto skutečnost přiznávají.  

... Politika ... 

MS: Vlastně jsme plynule přešli k demokratické politice. Je vhodné se zeptat, jak vnímáte 

pětadvacetiletí vývoje české politiky? Sám jste říkal: „Zpočátku zde byla snaha utvořit alternativu – 

model politiky, který existoval ve vyspělých zemích západních demokracií.“ To do jisté míry muselo být 

limitováno. Nejdříve lidé vytvořili hnutí – Občanské fórum, jež je spojovalo ve věci, co nechtějí. Ovšem 

pak je obtížné najít nějaké fórum, kde budete mít lidi spojené pro něco. Lidé se snáze vymezí proti 

něčemu, ale když mají říci, co chtějí, jejich postoje se začnou diferencovat. To znamená, že vznik 

politických stran byl logický.  
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JR: Demokracie neexistuje bez politických stran. Stranické aparáty se uzavřely a politická sféra se též 

uzavřela, funguje jako svět pro sebe. Zejména, když máte poměrný hlasovací systém. To znamená, že 

kandidátky sestaví stranický sekretariát, a proto volič má velice malou možnost to ovlivňovat: může 

kroužkovat, může dělat jiné věci. V podstatě důležité je, jak jste umístěn na kandidátce. To rozhodne 

vedení sekretariátu. Tento systém naleznete v Manifestu české moderny z konce 19. století pod 

označením „partajmizérie“, ten jsme zdědili z rakouských dob. Přeneslo se to do první republiky a 

v tomto smyslu kontinuita fungovala. Vynalezli jsme ji dobře.  

MS: Proč podle vás jít do politiky? Tam přicházejí lidé, kteří politiku nevnímají jako službu druhým. 

Neúčastní se jí lidé bohatí, takoví, kteří nebudou vyžadovat „prebendy“.  

JR: Byli tam, ale velice rychle prohráli.  

MS: Ale například Petr Pithart působil v Senátu do roku 2013. 

JR: Prohráli. Od roku 1990 – 1992 zde byla vláda Petra Pitharta. Tudíž skupina lidí, jež říkala: My se 

obětujeme, poněvadž oni pracovali, dělali reformy, místo aby dělali kampaň. Místo toho druzí 

budovali stranu a chystali kampaň. Pak přišla kampaň a Občanské hnutí, kde byl Petr Pithart, Jiří 

Dienstbier, získalo pouze 4,9 procenta. Samozřejmě, je zde velice důležitý moment: Představte si, že 

by tato skupina dostala ne 4,9 procenta, ale 5,1. To mohlo znamenat, že určitá skupina lidí by 

v Parlamentu zůstala a mohla by ovlivnit důležitým způsobem jednání, kulturu této instituce a vlastně 

za jiných podmínek chystat novou formulaci svého konceptu politiky. Tento moment byl velice 

důležitý. Představte si, že došlo k rozpadu republiky, Československa. První garnitura ve federálním 

parlamentu odpadla. Pak odstavíte skupinu, která přicházela z disentu. Co vám zbylo? Zbyla nám třetí 

kategorie. Byli to ti nejslabší, ti nejpragmatičtější.  

MS: V dialogu užíváme slovo pragmatický. Sluší se říci, že na Západě pragmatický neznamená špatný. 

U nás je používáno s negativním nádechem.  

JR: Politika musí mít i pragmatickou dimenzi. Problém je, že zde do politiky šli lidé, kteří pak 

prosazovali partikulární zájmy. Uvedu příklad: k projednávání přijde ten a ten zákon. Již se vytváří 

nějaké lobby, které zajistí, aby formulace byla taková a taková. Skupina těchto pragmatických 

poslanců - a byla jich dlouhá řada - velice důsledně konala. Třeba když se chystají novely, vždy 

vznikne nějaká novela a má nějaké pozadí. Přebujelá legislativa této země je problém a též tam hraje 

roli propojení s partikulárními zájmy.  

MS: Můžeme říci: pragmatická politika vede k tomu, že se zákony neustále novelizují. Normy nejsou 

stabilní. Vytváří se nejistota.  

JR: Já vnímám pragmatismus jako schopnost se dohodnout. Když hledáte řešení, nemůžete se 

stoprocentně dohodnout. Tento přístup je v politice nutný. Nyní hovořím o pragmatismu jiného 

druhu, jímž je prosazování partikulárních zájmů ve veřejné sféře.  

MS: Mohli bychom říci: pragmatismus v Čechách zdůrazňuje úzkoprsou politiku?  
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... Lidé v politice ...  

MS: V hovoru o politice bychom se mohli dotknout i lidí. Kdo z lidí v politice dosáhl takového významu, 

že se zapsal do mezinárodního povědomí? Můžeme zmínit Václava Havla. Svou pozici si budoval jako 

spisovatel, disident.  

JR: Václav Havel je někdo jiný, jednalo se o mimořádnou osobnost. Pokud mu lze v politické rovině 

něco vytýkat, pak to, že nezaložil vlastní stranu, že se nesnažil kolem sebe seskupit jistou politickou 

sílu, která by pak v parlamentní demokracii mohla prosazovat určitý směr, hodnoty, principy. To byla 

možná slabina jeho dědictví. Jeho síla byla ve slově, jeho projevy dávaly společnosti najevo, že v čele 

státu je zásadový člověk. I ti, kteří mu vytýkali to či ono, věděli, že dokud je zde Havel, je zde jistá 

záruka, co se týče ústavy a práva.  

MS: Václav Havel pozoroval vývoj politiky z Hradu. V roce 1997 podrobil uplynulé reformní kroky 

kritice „Rudolfínským projevem“. Mnoho z přítomných mu tleskalo.  

JR: Zdaleka ne všichni ... 

MS: Například ne Václav Klaus. Havel byl přitom člověk spojující, konsensuální.  

JR: Zkrátka - nevznikla politická síla, která by byla schopna převést jeho myšlenky do praktické 

politiky.    

... Dialog v politice ... 

MS: Pokročme dál. Jak vnímáte dialog, jenž se v politice a ve veřejném prostoru vede? Naučili jsme se 

jej? Dialog je znakem demokratické společnosti a politiky.  

JR: Naučili jsme se jistému druhu dohadování a určitému pragmatismu. S výsledky voleb nastupují do 

politiky lidé, kteří se neznají, kteří se všelijak oťukávají. Pak zjistí, že nejlepší východisko je vytvořit 

podivnou koalici, o níž nikdo neví, jak dlouho vydrží. Nakonec to udělají a všem se uleví, poněvadž si 

myslí, že se jedná o lepší řešení než jakékoliv jiné. V tomto smyslu existuje minimální schopnost se 

dohodnout. Neznamená to, že existuje skutečný dialog. Ten z mého pohledu reprezentuje schopnost 

vést hovor na klíčová témata mezi hlavní vládní stranou a opozicí. Ta se mohou týkat nejrůznějších 

otázek, většinou jsou tyto otázky na pomezí několika oborů. Když zdůrazníte ekonomické otázky, 

nemůžete to svěřit ekonomům. Ti vám hned poskytnou čísla, nějaké argumenty a postaví vás před 

skutečnost: jiná alternativa neexistuje. Dialog ale nezačíná tím, že není žádná alternativa. Dialog 

musíte začít tím: Ano, existují alternativy. Máme otázku životního prostředí, máme otázku 

energetiky, energetické samostatnosti. Máme, či nemáme otevřít nové doly? Máme, nebo nemáme 

pokračovat v jaderné energii? Musíte kombinovat pohled ekologický, ekonomický, politický. 

MS: Souhlasím, ale když se podíváte na skutečnost, nad čím vším se v Čechách diskutuje, můžete říci: 

jisté dohadování existuje, ale bohužel bez patřičného výstupu. Pro život není nutné mít pouze 

východisko, o němž se debatuje, ale též je nutné rozhodnutí a jeho realizace. Když jsem mluvil 

s Vladimírem Bezděkem, což je člověk, jenž se zabýval důchodovými reformami, byl nešťastný 

z neustálého „mluvení“ a neschopnosti konat. Je tomu přesně deset let, kdy se v roce 2004 zformovala 

jeho důchodová komise. Víme, jak byla provedena reforma důchodů v Nečasově vládě. Můžeme 

konstatovat: druhý pilíř byl nepovedený, mám-li užít diplomatickou mluvu. Jsem přesvědčen, že lidé 
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mají zájem o řešení věcí. Jednoduše – u nás má dialog karikovanou podobu, je to žvanění. Z toho se 

může odvíjet nespokojenost. Stav, v němž žijeme, může delegitimizovat celý demokratický proces.  

JR: Jsem toho názoru, že jedna věc je způsob, jakým vláda a hlavní vládní strana vede dialog s opozicí 

či občanskou společností. Druhá věc je, jakým způsobem se snaží ve společnosti vést dialog o velkých, 

důležitých tématech: ... 

MS: ... vztah k Evropské unii, školství, vědě, výzkumu ...  

JR: ... ekologii, ekonomice. Tedy k Evropě. Nyní máme evropské volby. Samozřejmě, Evropa prochází 

dvojí krizí, vnitřní krizí – euro, a Ukrajina - vnější krizí. Čekal bych, že čeští politici budou v kampani do 

Evropského parlamentu reflektovat tato témata a nabízet případné alternativy. Když v takovéto krizi 

nejsme schopni vést smysluplný dialog o Evropě nebo o českém podílu v Evropě, není to pouze vina 

občanů. Je to vina politiků, kteří berou evropské volby jako další kolo domácích voleb, a médií, která 

hledají ne debatu, ale senzaci a negativní témata. Když najdete někoho, kdo má zájem cosi říci 

k Evropě, ...  

MS: Záleží však, zda jde o postoj konstruktivní a podnětný. 

JR: Mohu říci, že jsem se dnes ráno v „Dialogu o Evropě“ pořádaném knihovnou Václava Havla 

s německým prezidentem Joachimem Gauckem a Petrem Pithartem. Mluvilo se o závažných 

otázkách, bylo to skutečně zajímavé, na veřejnost se to však vůbec nedostane.  

... Kapitalismus ...  

MS: Navrhoval bych otevřít otázku obnovy kapitalismu, třebaže jste se jí již mírně dotkl. Sám jste říkal, 

že obnova kapitalismu byla přehlušena obnovou společenského řádu. Existoval zde „tichý“ apel 

mnoha lidí na vybudování materiální základny, byla to doba zvýšeného úsilí dohnat země na západ od 

nás.   

JR: Samozřejmě, dva procesy probíhaly souběžně. Nikdo v listopadu ´89 nevyhlásil heslo: budování 

kapitalismu.  

MS: Slovo kapitalismus nebylo užíváno.  

JR: Ano, říkalo se tržní hospodářství, poněvadž pro veřejnost byl tento termín daleko přijatelnější. Je 

pravda, že demokratické poměry vznikly poměrně rychle a že se zrodila i politická elita, která nepřišla 

z disidentských kruhů, ale z Prognostického ústavu. Všichni byli ekonomové, ... 

MS: ... ale různých názorů.  

JR: Byl tam jeden razantní směr, který představoval Václav Klaus. Jedním z transformačních bodů byla 

privatizace, a to i kuponová. Hlavním tématem české společnosti se stalo rozdat kupony před 

volbami. Na každém z nich byl on podepsán.  

MS: Měli bychom upřesnit, že bylo několik druhů privatizace: malá privatizace, jež podpořila změnu 

fasád českých, moravských, slovenských měst, pak byla velká privatizace, kterou realizovala i vláda 

Petra Pitharta prostřednictvím Jana Vrby, jenž dokázal propojit některé významné podniky se 

zahraničním kapitálem. Příkladem je AZNP Mladá Boleslav a Volkswagen.  
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JR: Já však mluvím o privatizačních obdobích, jak šla za sebou: nejprve byla kuponová privatizace. Ta 

byla předehrou a pak přišlo to hlavní po volbách 1992. Celá devadesátá léta byla dominovaná jedním 

hlavním tématem: co nejrychleji privatizovat a co nejneprůhledněji. Říkalo se tomu tunelování. 

Profesor Jan Švejnar vám může udělat expozé, jaký je český přínos transformačnímu období ve 

střední a východní Evropě. Slovo tunelování je český vynález. Zůstane českou slávou, jakým 

způsobem se daly vytunelovat prodané státní podniky, nebo jak se nechala zbankrotovat Komerční 

banka. Najednou se z bankéřů, kteří tam chodili s motýlkem, stali bankrotáři, neboť tam byly dluhy 

v řádu desítek miliard. Celou dobu říkali, že budou provádět tržní opatření, ale nic takového nedělali. 

Až to vše nakonec skončilo za vlády Miloše Zemana – a to privatizací státních bank. Policie musela 

zasáhnout, aby zabránila úniku bankovních fondů - to bylo vyvrcholením tohoto procesu. Soudím, že 

právě výše uvedené bylo tématem devadesátých let. Tomáš Ježek, který byl zároveň účastníkem a 

pozorovatelem, o tom napsal pěknou knihu: „Budování kapitalismu v Čechách“.  

MS: Budování kapitalismu v Čechách, spoluautorem je Petr Husák.  

JR: Tam to poctivě líčí, jak se úmyslně otázka právního státu bagatelizovala.  

MS: Lidé si řekli: toto je systém, který jsme chtěli? Domníváte se, že tyto kroky, které byly udělány, 

byly čiré sobectví?  

JR: Převládly zájmy a určité skupiny, které byly připraveny. Disidenti, kteří se dostali k moci 

v listopadu 1989, nebyli vůbec připraveni na budování nových institucí, nového systému. Na 

budování kapitalismu zde byly dvě skupiny, které byly dobře připraveny. Jedna – Prognostický ústav, 

druhá byla normalizační prostředí, ...      

MS: ... lidé se sociálními vazbami.  

JR: Lidé se sociálním kapitálem. Tento zkorumpovaný kapitál, ve zkratce vekslácké prostředí – a to 

mohlo jít od veksláků po zahraniční obchod – byl připraven. Pak se řeklo: Nechť komunisté odejdou z 

politiky. Myslíte si, že jim to vadilo? Jim to vůbec nevadilo. Přešli do ekonomické sféry, která se tehdy 

privatizovala. Když se podíváte, kdo jsou ti takzvaní kmotři? Podívejte se, kde byl ten a ten v roce 

1988? Zjistíte, že jsou všichni z tohoto prostředí. Všichni byli připraveni. Všichni tvrdě „pracovali“, šli 

za svými zájmy, zatímco zde se lidé bavili, jaká bude demokracie. Jelikož měli prostředky, mohli do 

prostoru obnovy trhu rychle vstoupit a využít toho, co chtěl Václav Klaus. To znamená, aby to šlo co 

nejrychleji. Je pár symbolů doby. Můžete to vzít od Viktora Koženého a dnes skončíte s Romanem 

Janouškem, Ivo Rittigem. Příznivci Václava Klause vám řeknou: jinak nebylo možné postupovat. 

Budování kapitalismu není žádná pohádka. Podívejte se na Ameriku 19. století. 

MS: To jsou však negativa, ale snad jsou i pozitiva poctivých lidí, ...  

JR: ... bilance není veskrze negativní. České hospodářství se skutečně transformovalo. Pouze 

odpovídám na otázku: proč je společnost znechucena? Zjistila, že některé představy z roku 1989 se 

ukázaly být naivní. Ten velký projekt, na který čekali, je v krizi. Lidé chtěli demokracii, a ta je v krizi. 

MS: Ona je z definice v krizi. 

JR: Chtěli tržní hospodářství? To je dnes v celoevropské krizi, i když zde měla menší dopad než jinde, 

než v jižních zemích. Chtěli jsme návrat do Evropy, máme jej, ale Evropa je v krizi. Jednalo se o projekt 
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roku 1989. Symbolizovali jej jeho představitelé - chtěli jsme demokracii, chtěli jsme trh a prosperitu.  

Uspěli jsme: máme demokracii, máme tržní hospodářství, máme Evropu, ale jak říkají Američané: „Be 

careful what you wish for, because you may get it.“ Ano, my jsme toho docílili, ale všechny naše 

„úspěchy“ jsou také v krizi. Z toho pohledu se jedná o dobrou příležitost brát to jako uzavřené 

období. Něco se vybudovalo, a jisté období se vyčerpalo. Jsme v novém období, kde hledáme 

odpověď ne na komunismus nebo socialistické hospodářství, hledáme odpověď na krizi demokracie, 

na krizi tržního hospodářství, na krizi Evropy. Jestli se česká demokracie s nimi bude schopna 

vypořádat nebo tomu přispět, to se teprve uvidí. Zatím tomu nic moc nenasvědčuje.  

MS: Děkuji vám za kritická slova a zasazení transformačního procesu do patřičných kontextů.  

 

 

Dialog o transformaci s Pavlem Teličkou3,4: 

MS: Než otevřeme obecnější pole transformace, rád bych se zeptal, co pro vás byl rok 1989, jak jste jej 

vnímal, jaké naděje jste do něj vkládal? Případně, jak se ony naděje naplnily. 

PT: Pro mě osobně to byl velký zlom, přestože jsem do roku 1989 nemalou část svého života trávil 

v zahraničí a nebyl jsem plně integrován do zdejšího prostředí. Společně s rodinným ovzduším, ve 

kterém jsem vyrůstal, mi tato skutečnost příliš nepřispěla k orientaci v realitě českého dění. V letech 

1988 – 1989 jsme sice s kamarády z rugby občas zašli na Václavské náměstí, ale bylo to spíše v rovině 

zvědavosti, než že by člověk byl reprezentantem okruhu lidí, kteří tam pravidelně chodili 

demonstrovat svůj odpor vůči tehdejšímu režimu. To jsem opravdu nebyl, bohužel. Rok 1989 byl 

zlomem, jakkoliv v inkriminovaném listopadovém dni - to jsme měli setkání spolužáků z vysoké školy - 

jsme vlastně nevěděli, co se děje. Pro mě to nabralo obrátky až v počátku roku 1990. Je to do značné 

míry spojeno s tím, že v roce 1990 vznikla na Ministerstvu zahraničí buňka, kterou tehdy vedl budoucí 

náměstek ministra zahraničních věcí Zdenko Pírek, vedoucí oddělení, který se jako jeden z mála tou 

problematikou zabýval. Začátek transformačního období se překrylo s tím, že jsem se jako právník 

mezinárodně právního odboru začlenil do tříčlenné jednotky, která se stala důležitým 

institucionálním embryem zajištění vztahů ČR – ES.  

MS: Nepřímo se dá říci, že jste otevíral naší republice dveře.  

PT: Neřekl bych to tímto způsobem. Kdyby nebylo tehdejšího kolegy Zdenka Pírka, jenž byl takovým 

„torpédem“, zůstal jsem i nadále jako juniorní, řadový pracovník na mezinárodně právním odboru a 

například bych dnes dělal právo. Oni potřebovali právníka a využili mě. Kdybychom to přeformulovali, 

dalo by se říci, že jsme byli tříčlenný tým, jenž byl jakýmsi průkopníkem celé problematiky v ČR. NATO 

tehdy každý uchopit uměl. Byla to pro lidi bezpečnostní aliance, což si každý dokázal představit, ale 

evropská společenství nikdo z nás neznal. Stačí, když se podíváte na publikace z období před 

listopadem 1989 - na toto téma něco psal docent Kalenský. Čtenář nemohl získat představu jinou, než 

                                                           
3
 Pavel Telička*1965, český diplomat, lobbista, člen Evropské komise pro Českou republiku v roce 2004, od roku 

2014 je poslancem Evropského parlamentu.    
4
 Dialog byl nahrán v pátek 29. června 2012 v poledních hodinách v prostorách pracovny Pavla Teličky 

společnosti BXL, U Prašné brány 1078 / 1, Praha 1, Staré Město.  
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že je to jen jakýsi protipól RVHP. Shodou okolností jsem se o to již v době totality zajímal, nicméně 

jsem se o tom tehdy nic zásadního nedozvěděl.  

MS: Ve vaší mysli a mysli kolegů byly otazníky. 

PT: Jednoznačně ano. To, co na tom bylo zajímavé, bylo, že někdo vyřkl cíl: staneme se členy 

evropského společenství. První takový výrok, který jsem mohl zaregistrovat, byl výrok Václava Havla.     

MS: Vracíme se do Evropy.  

PT: Ano, to byl on. Byl to návrat do společenství, kam patříme. Soudím, že byl prvním, kdo to vyslovil. 

On byl generátorem všeho. Vynaložil jsem mnoho sil na osvojení si této problematiky, ostatně byl 

jsem součástí týmu na ministerstvu zahraničí. V roce 1990 začalo jednání o prvním významnějším 

smluvním dokumentu, který měl vytvořit externí předpoklady pro transformaci, byť to řada politiků 

tak nevnímala. Jednalo se o postupné otevírání trhu, harmonizaci legislativy, postupné přebírání 

standardů. Zkrátka to, co tehdy spousta českých politiků devalvovala, neboť právo tehdy málokomu 

něco říkalo. Co si budeme povídat. To bylo na posledním místě procesu transformace.  

MS: Vpředu šli ekonomové …  

PT: Nebyl jsem ani tam, ani tam. Byl jsem součástí procesu, kde bylo jasné, že se jedná o jeden ze 

základních předpokladů. Změníme legislativu, pak se může otevřít naše příležitost v podobě nových 

trhů. Změníme legislativu, přebereme normy, a tím budeme důvěryhodnější. Když se tak stane, 

budeme moci poskytovat investiční pobídky, které poté budou vítány investory. Pro mě osobně to byl 

zajímavý proces, jelikož jsme si napřed stanovili cíl a poté jsme poznávali důvody. Na základě faktů 

mohu tvrdit, že jsem byl „asistentem“ u zrodu integračního procesu České republiky do západní 

Evropy, a to díky Zdenko Pírkovi. Kolegové se této problematice již nevěnují, ale já stále pokračuji. 

Pro mě se transformace se do značné míry překrývala se sbližováním s Evropskými společenstvími.  

… Komunistická ideologie …  

MS: Trochu se vraťme v čase. Jak jste vnímal komunistickou ideologii? Byla to jistě snaha o 

uspořádání spravedlivější společnosti. Měla ve vašich očích opodstatnění?  

PT: Nezakrývám fakta a vždy jsem to říkal. Vyrůstal jsem v zahraničí a jistém rodinném prostředí. Byl 

jsem nějak vychováván, byl jsem i rok a půl členem KSČ. Pro mě to je, a říkám to stále, jediná velká 

chyba mého života, se kterou jsem se dlouho poté vyrovnával. Když si to spočítáme, dojdeme k číslu 

23 let. Je to období, po které pociťuji dluh, především vůči sobě samému. Je 23 let od sametové 

revoluce a velkou část tohoto období jsem dřel pro tuto republiku a zároveň jsem se politicky, resp. 

stranicky neangažoval. Myslím, že moje lidské a morální standardy, to, jak jsem žil, by pro mnohé lidi 

byly výzvou, i když v partaji nebyli a tuto chybu neudělali. Tehdy jsem však v něčem vyrůstal. Na 

jednu stranu jsem měl možnost vidět svět i za hranicemi, ale paradoxně jsem možná žil ve větší 

izolaci než člověk zde. Tehdy byli čeští diplomaté a jejich děti sledováni na každém kroku. Nebyla 

možnost studovat v zahraničních školách. Abych mohl být s rodiči v Anglii - a tam byla pouze pětiletá 

základní škola - musel jsem po pětiletce nastoupit do ruské školy. Celé jsem to vnímal v rozporech. 

Měl jsem doslova zmatek v mysli, protože některé informace člověk měl a střetávalo se to v něm. 

Když jsem poprvé mohl jako dítě vidět v Anglii dokumentární film o Václavu Havlovi a Chartě 77, ten 

zmatek se ještě umocnil. To byl střet něčeho, v čem jsem byl vychováván a reality, musel jsem si to 
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uspořádávat. Ano, dlouho nebyla alternativa, ale zároveň jsem řadě věcí nebyl vystaven, ovšem 

pochopil jsem, že existuje i cosi jiného. Tento proces nějaký čas trval.  

MS: Vaši rodiče neměli zájem zůstat v exilu?  

PT: Abych se přiznal, tak mám jeden problém. O těchto věcech bych rád hovořil se svým otcem, ale 

otec mi zemřel, když mi bylo 14 let. V tak mladém věku se o takových věcech nebavíte. To musí být 

člověk hodně angažovaný, vyspělý, aby kladl tyto otázky. Nějaké diskuse jsme vedli na základě 

dokumentu o Chartě 77 a o Václavu Havlovi. Jsou stovky věcí, na které bych se rád zeptal, avšak už 

nikdy jsem neměl příležitost. Ani nevím, co zamýšlel, co se odehrávalo v rodině a již se to nikdy 

nedozvím.  

MS: Je dobré se ještě zeptat, zdali si myslíte, že idea komunismu je v současnosti inspirativní?  

PT: Doufám, že ne, byť nějaký člověk by mohl říci ano.   

MS: Přitom jsou v Evropě lidé jako je Slavoj Žižek …  

PT: To ano, ale je nutné říci, že spoustu věcí člověk neví a postupně je poznává. Před čtrnácti dny 

proběhla informace v médiích, že Václav Klaus dostal od svého německého protějšku dopis k Lidicím. 

Soudím, že to vyžaduje neskutečnou odvahu a sílu, aby člověk něco takového napsal. Bohužel pro mě 

je velkým zklamáním, jak zněla odpověď. Další zklamání mi asi připraví Václav Klaus v Ležácích. 

Jednoduše si neumíme některé věci sami přiznat a nejsme schopni sebereflexe. To právě Václav 

Havel uměl dokonale. Vracím se k jedné věci - a má to vztah k vaší otázce. Za dva dny poté vyjde 

článek, ve kterém se dozvím, co jsem nevěděl, že někde na nádraží, kde projížděl transport 300 

„sudetských Němců“, poručík československé armády, který pod tíhou vlastních „škraloupů“ 

z válečného období nechá ten vlak zastavit, odvede lidi a pak je všechny nechá postřílet. Byli tam Češi 

i Slováci a člověk se musí ptát: „Co to je?“ Pojďme se podívat, kde jsou kořeny toho všeho. Ty nebyly 

v rovině osobní msty! Nešlo o to, že poručíkovi vyvraždili rodinu, to je pouze ukázka neskutečného 

zvěrstva, které člověk učinil proto, že se potřeboval vyřádit, podřídit a vyjít vstříc existující poptávce. 

Bohužel, nemohu říci, než že i v čisté ideji, i když ji nesdílím, je to nerealizovatelné -  třebaže to tak to 

bylo praktikováno. Nemám slov! Na druhou stranu vidíme, že pro někoho to inspirativní je, a to 

z důvodu neznalosti či proto, že jej tento způsob myšlení oslovuje.  

MS: Zřejmě máte zájem ještě podotknout ...  

PT: Ano, dovolte mi se na moment vrátit k EU. Například moji protější kolegové nechápou, že když se 

podívám na sídlo Evropské komise v Bruselu a vidím tam reklamní poutač, který říká, že máme týden 

evropského výzkumu, týden ekonomické konvergence a podobně, zarazíme se. Někteří lidé na 

západě absolutně nechápou, jak občané z nových členských států taková hesla, navíc v dílčím rozporu 

s realitou, citlivě vnímají. Je to obrovská neznalost, která vede k nižší důvěryhodnosti, jakkoliv tím 

nikterak nechci snižovat význam evropské integrace a všeho pozitivního již dosaženého.             

MS: Závislost na cestě, proto to nepochopení.  

PT: Souhlasím, a proto říkám, že reakce západních kolegů vychází z toho, že si naši zkušenost 

neprožili. Nechci srovnávat období komunismu a to, že Evropská komise udělá nějaký poutač. 

Soudím, že kořeny nepochopení jsou podobné. Je to neznalost, nejen nepochopení, a také to, že si 
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nemohli něčím projít, byť je mi jasné, že je spousta lidí, která - kdyby tím prošla, inklinovala by k tomu 

tak jako tak. To je zřejmé, ale to je otázka osobního svědomí.  

MS: Dá se považovat tato ideologie z dnešního pohledu za zmar, a její ústup za porážku v rámci 

soupeření alternativ?  

PT: Z mého pohledu zmar jednoznačně ano. Nevím, zda za porážku v rámci „soupeření alternativ“. 

Jde o příliš závažné téma, než abych ho takto komentoval. Raději bych hovořil o vítězství demokracie, 

a to se všemi našimi českými „dětskými nemocemi“.   

… Charta 77 a význam …  

MS: Zmínil jste také Chartu 77. Jaký je dle vás její odkaz a jak se promítl do politické přeměny? 

Uvědomujeme si jej, nepošlapáváme jej?  

PT: Víte, mně se poněkud nesnadno na takovou otázku odpovídá, navíc dnes, kdy žijeme v úplně 

jiném světě. Raději bych to řekl takto. Poznat Václava Havla a mít možnost s ním hovořit o celé škále 

otázek, to mi dalo více než téměř cokoliv jiného. A máte pravdu, mnoho si již neuvědomujeme, nebo 

uvědomovat nechceme, mnohé možná pošlapáváme, upřednostňujeme věci až malicherné.  

MS: Myslíte si, že minulý režim udělal chybu, že proti této skupině lidí, která se snažila upozornit na 

to, že komunistický režim nedodržuje lidská práva, k čemuž se zavázal na konferenci v Helsinkách, 

tvrdě vystupoval. Sama Charta byla známější v zahraničí …  

PT: První odpověď, která se nabízí, je, že chybu neudělal. Zaplať Bůh, že ji touto formou zviditelňoval, 

a tím pomohl k tomu, že režim padl.  

MS: Nepřímo šel sám proti sobě.  

PT: Bylo to jedině dobře. Když se mě zeptáte optikou tehdejších stranických lídrů, tak to taktická 

chyba byla, ale situace by stejně uzrála. Nešlo pouze o Českou republiku, nešlo pouze o Chartu 77, 

nešlo pouze o KSČ. Jistě by k tomu došlo - a byla to pouze otázka načasování. To zkrátka bylo velmi 

umělé nebo dlouhodobě života neschopné. Z mého pohledu, poté, kdy jsem opravdu měl možnost si 

řadu věcí projít a korigovat, tak jsem se následně dostával k tomu, s jakými obtížemi byli tehdejší lidé 

konfrontováni. Má sestra tehdy nemohla studovat, protože jí minulý režim neuznal vzdělání 

v Argentině - francouzsko–anglické gymnázium. Naši rodiče to financovali přes odpor zdejších úřadů. 

To jsou však informace, které v mladém věku jedenácti, dvanácti let nevnímáte. Člověk se k tomu 

dostává postupně. Zaplať Bůh, že mi posléze tyto věci přicházely na mysl. Měl jsem velké štěstí, že 

jsem s Václavem Havlem mohl ve svém životě mnohokrát hovořit. Měl jsem možnost jej doprovázet 

na zahraniční cesty, měl jsem možnost s ním hovořit mezi čtyřma očima. Možná to vyzní jako klišé, 

ale vzpomeňme, co jsme zde prožívali po jeho loňském úmrtí. Najednou si lidé začali opětovně 

uvědomovat, kým byl! Já jsem měl možnost se občas kolem Václava Havla pohybovat i v letech, kdy 

byl v ústraní ať již přímo či přes další lidi. Dokonce jsem drobností pomáhal při jeho filmovém debutu. 

Několikrát se mi ozval i on sám v rámci konzultací. Musím říci, že je to nezaplatitelná zkušenost, která 

mi mnoho střípků z minula dokresluje. Vnímám to jako obrovské štěstí a zároveň cítím velký vděk za 

to, že jsem měl možnost s ním o tom, co se zde dělo do roku 1989, mluvit. Cítil jsem to, jako když 

člověk jde ke zpovědi, byť nejsem věřící. Právě ony rozhovory mi daly mnoho. Vše proto, abych se 

popral s mojí chybou, kterou jsem ve svém životě udělal.  
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… Intelektuál Havel …  

MS: To znamená, že jeho osobnost vnímáte jako důležitý element předrevolučních aktivit, ale i 

revolučních a porevolučních změn.         

PT: Podívejte se, Václav Havel byl logicky lidská bytost, se kterou jsem v jistých ohledech někdy 

nesouhlasil.  To vše ano. Ale soudím, že byl člověkem neskutečných kvalit. Říkám to dlouhá léta, 

říkám to v Čechách, ale hlavně v zahraničí, kde většinou žiji. Takového politika a člověka jako byl 

Václav Havel, jsem doposud nepotkal, tak to vidím. Pro mě je pouze smutný obrázek, že spousta lidí si 

k němu našla cestu zpět až po jeho smrti. 

MS: Bohužel. Lidé začnou vnímat kvality, až když člověk odejde z tohoto světa.  

PT: Nechápu to, nerozumím. Pokud mám možnost člověka poznat, vím, jaký je, musím přijmout i jeho 

chyby. Není důvod jej zatracovat pouze proto, že má na něco jiný názor. To není důvod, abych se 

k němu otočil zády. Spousta lidí to však udělala. Každopádně byl to člověk neskutečných lidských, 

neříkám politických kvalit.  

MS: Václav Havel byl intelektuál, jakou roli hraje nyní tato společenská skupina?   

PT: Věřím, že i nadále podstatnou, i když obecně intelektuálové nejsou zrovna pro mnohé populární. 

… Demokracie a budování …  

MS: Dobrá, otočme list. Jak jste vnímal v roce 1989 obnovování demokracie? Lidé by mohli poukázat 

na skutečnost, že jsme měli zkušenost z první republiky, jejíž trvání, bohužel, obsáhlo pouze jednu 

generaci. Poté nastalo dlouhých padesát let totalitních zřízení. Otázka zní, jak se dá budovat 

demokracie s takovou diskontinuitou?  

PT: Řekl bych, že se možná dá budovat společenský systém i s diskontinuitou. Otázkou je, jaké 

překážky stojí v cestě a jaká je následná kvalita systému. Soudím, že problém spíše než diskontinuita 

jsou traumata a určité komplexy. Dokonce bych řekl, že to není spojeno pouze s komunismem. 

Nevymlouvejme se na to, že jsme zde prožili padesát let v systémech, které byly nedemokratické. My 

jsme si prožili Mnichov, prožili jsme si rok 1968 – a nechci nikoho šokovat, ale prožili jsme si i Bílou 

Horu. Mám pocit, že si po generace tu Bílou Horu již geneticky v sobě neseme. Mentalita, chování a 

charakteristické rysy českého národa se vytvářejí delší dobu. Máme celou řadu komplexů. Vůbec 

bych nepodceňoval novodobé mezníky historie, tedy rok 1938, 1968. Někdo nám „pomohl“ přes 

palu. My si z toho odnášíme i rysy, které jsou nezdravé. Není to tedy diskontinuita, je to také to, že 

jsme oním obdobím postiženi. Někdo více, někdo méně. Paradoxně i mladá generace, která si tím 

neprošla, je tím poškozena. Procházíme transformačním obdobím, během něhož daný obrázek není 

černobílý. Jsou zde problémy, s nimiž se potýkáme. Sklízíme ovoce toho, že jsme dlouhá léta 

společnost řídili, jak jsme ji řídili. I po roce 1989 byli lidé, kteří v něčem pokračovali v linii 

předpřevratového období, ale celá řada přešla na druhou stranu. Právem můžeme diskutovat, kdo je 

jakým demokratem. O celé řadě českých politiků za těch 23 let můžeme zapochybovat, jak vysoce ctili 

demokratické zásady.  

MS: Demokratem se člověk nestává ze dne na den, tak, že si řekne: v minulosti jsem byl komunistou, 

ale nyní je nový režim, a tak budu demokratem. Demokratem se člověk stává postupnou výchovou.  
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PT: Souhlasím. Právě proto říkám, že toto je věc, která není pouze v rovině kontinuity versus 

diskontinuity. Je to tím, že výše uvedené v sobě jednoduše máme zakódováno.  

… Elity …  

MS: Někdo může říci, že českému národu chybí elity. Několikrát jste zmínil Václava Havla …  

PT: Víte, myslím si, že elity chybí, ale že to není v tomto ohledu tak zlé. Pevně věřím, že elity máme. 

Nejsou bohužel vždy tam, kde bychom je chtěli mít. Vidím spoustu mimořádně kvalitních lidí, a to po 

všech stránkách, jak morálně etických, tak odborných. Pojďme se podívat - stačí si vzít pouze politiku. 

Podívejme se, kolik naše největší politické strany mají členů? Nyní nechám stranou české komunisty. 

Je to 20 či 25 tisíc členů? Lidovci budou mít o něco více. Nyní tato čísla srovnejte se západní Evropou. 

Omlouvám se, ale s jistou mírou nadsázky to spíše z hlediska početního a možnosti se prosadit přes 

ustálené a zakořeněné stranické elity odpovídá spíše povaze sekt než standardních politických stran. 

Slovo sekta jsem užil v nikoli pejorativním významu. V každé straně je to sto lidí, kteří tvoří filtr a 

nepouští k vlivu čerstvější krev. Kdyby se chtěl kvalitní člověk propracovat do vysoké politiky, má 

potíže. Příklad Bohuslava Svobody je absolutní výjimkou a ukazuje se, že i jeho to semele.  

MS: Nu, ale on byl akademický pracovník, známý lékař, který předtím vedl kliniku a také předsedal 

České lékařské komoře.  

PT: Ano, to je pravda. Ale přesto musím konstatovat, že v uvedeném ohledu máme naopak velkou 

kontinuitu. Ve vysokých pozicích máme lidi, kteří tam jsou dvacet a více let. Proč? Protože jsou tak 

dobří? Volby naznačují něco jiného. 

… Politika jako služba lidem …  

MS: Sluší se připomenout, že po roce 1989 se do politiky dostali lidé, kteří měli jistý ideál, a 

v následujících letech je člověk konfrontován s tím, že se do politiky dostávají lidé, kteří ji vnímají ne 

jako službu veřejnosti, ale jako způsob, jak přijít k penězům a obohatit vlastní konto. To pochopitelně 

ovlivňuje kvalitu demokracie. Na Západě máte lidi, kteří mají snahu jít do politiky sloužit.  

PT: Toto mohu pouze potvrdit. Za svůj život jsem dostal tři či čtyři nabídky na vládní křeslo a jednu 

nabídku na lídra v Praze v parlamentních volbách jedné z největších českých politických stran. Jednu 

nabídku na lídra kandidátky do Evropského parlamentu.  

MS: Odolal jste a nevstoupil, i když …  

PT: Ano, důvodů, proč jsem do toho nešel, je pochopitelně několik, včetně důvodů soukromých, 

rodinných. Byly tam i další dva důvody. Jeden z nich – proč jsem si říkal, že ne: měl jsem jednoduše 

svůj vnitřní blok, neboť jsem chvíli v partaji byl. Druhý důvod souvisí s tím, nač jste poukázal. 

V současnosti jsou tam převážně lidé, kteří politiku nevnímají jako službu. A člověk nemůže být naivní 

a myslet si, že jednotlivci tyto zajeté koleje mohou změnit a nasměrovat jinam, že na to současný 

establishment čeká. Ne, naopak, semele je to. Bohužel, máme opravdovou krizi politiky, nejen v ČR. 

Já, pokud bych někdy měl zájem působit v politice - a to nevylučuji - vstoupil bych do ní s jasnými a 

nikoliv osobními cíli, se snahou mít vliv na změnu poměrů, a v pozici, v níž bych měl co přinést 

občanům této země. Nikoliv, abych sledoval své osobní ekonomické a jiné zájmy a přes veřejné 

zakázky či přes cokoliv jiného se obohacoval, nebo se mocensky ukájel.  
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MS: Člověku se vkrádá otázka, jak to, že lidé zapomněli na étos revolučních měsíců?  

PT: Snad i proto, že lidé neměli možnost padesáti let seberealizace a padesát let možnost naplňovat 

svobodně své představy a touhy po krásném a smysluplném životě včetně materiálních. V ten 

moment, když se zde otevře možnost oné seberealizace, tak konají. To neplatí pouze pro politiku, ale 

také například pro zelináře či kohokoliv jiného. Podnikání a živnost nebyly živností, ale byly 

prostředkem, jak co nejrychleji a bez skrupulí zbohatnout a dosáhnout na to, co tito lidé dosud 

neměli, nevlastnili. Lidé měli příklady ve vysokých patrech a naopak málokdo a máloco nás 

usměrňovalo. 

MS: Přes mrtvoly, bez ohledu na okolí …  

PT: Do jisté míry tomu rozumím, že někdo chce za čtyři roky dohnat to, co dvacet let nemohl. Ale 

nelze to legitimizovat, naopak, je třeba to potírat.  

MS: Takové pojetí správy věcí - ať ve veřejné sféře, tak v privátní, vede k velkým společenským 

ztrátám.  

PT: Bezpochyby, a to je to, kam mířím. To platí pro oboje, tedy pro politiku i privátní sektor. Pokud si 

nějakého strýčka XY navolíme do parlamentu a on najednou té moci propadne, své postavení 

zneužívá, v lepším případě nic nedělá, v horším korumpuje nebo krade, tak bychom měli mít sílu a 

zájem jeho účinkování odpovídajícími demokratickými nástroji skoncovat. Ale my často rezignujeme. 

Já si kladu otázku, proč tam nejsou lidé úspěšní, z obchodu, z akademické sféry, z výzkumu, z lékařské 

profese, tedy zkrátka lidé, kteří něčeho dosáhli. Proč tam nejsou? Proč jsou to pouze vlaštovky, které 

navíc často pohoří či nakonec nemají patřičnou sílu. Tam vidím problém. Na druhou stranu 

připouštím, že těch faktických elit není mnoho, ale jsou. Znám dostatek lidí z privátní sféry, kterým 

bych zítra svěřil ministerské křeslo. Důvěřoval bych jim více než mnohým současným představitelům.  

MS: Proč tam nejsou? Je tam bezzásadovost či neznalost problému? Nebo sami vidí lepší uplatnění?  

PT: Také proto, že my ty přestupky jednoduše tolerujeme, zkrátka volič nakonec rezignuje a toleruje. 

Občanská společnost se patřičně neangažuje a máme stále ještě slabé a neefektivní instituce.  

MS: Dobrá, ale těch iniciativ je v současnosti mnoho. Možná jsou bezzubé a jejich hlas není slyšet. 

Stačí se podívat, kolik aktivit bylo ve vztahu k palčivému tématu korupce, týká se to posledních 

měsíců. Společnost tak může být považována za živou. Je otázka, má-li to patřičnou rezonanci u lidí, 

kteří mají moc a spravují zemi.  

PT: Mnozí se budou držet, dokud mohou. Je zajímavé vyhodnotit, proč tyto iniciativy selhaly. Nemám 

tu ambici hodnotit, ale zjevně někteří z nich nebyli skuteční lídři s jasným a konstruktivním cílem, 

dokonce vizí, schopností oslovit masověji. Protest nestačí. Nechci být unfair, ale řadu aktivit bych 

v současnosti ani nepodepsal, a to proto, že jsem se dost dlouho pohyboval v exekutivě a řadu těch 

lidí znám. Je tam spousta takových, kteří z hlediska mediálního obrazu vypadají jako správní, čistí, ale 

většina z nich tam jde z nějakých zištných důvodů, anebo z důvodů osobních animozit.  

MS: Někdo vám řekne: ideály si nechte pro sebe. Politika je o zájmech. Jak je třeba vnímat ono etické 

poselství Václava Havla?  
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PT: Jsem realista a vím, že politika je i o zájmech. V tuto chvíli nemáme lidi, kteří mají vize. Nedávno 

jsem byl na besedě, kde byl také Jan Zahradil, Pavel Kohout. Jan Zahradil: „To, že Evropa je tam, kde 

je, je výsledkem vizionářů.“ Já jsem oponoval a poukázal jsem na to, že mít vizi, znamená vědět, jak 

vyřešit konkrétní společenský problém. To není tak, že musím říci, že Evropská unie musí být 

federativním uspořádáním. Jde o vytačení cílů, o politickou odvahu k hledání a nalezení cest jak vize 

realizovat, o společenství lidí, s nimiž mé vize mohu prosazovat. Je to o odvaze a ochotě se odpoutat 

od břemen. Zde peoplemetry a média sehrávají negativní roli, jelikož každý týden nám vyjde nějaký 

průzkum veřejného mínění, dle poptávky. Mnohdy je zcela jistě zkreslený, zjednodušený. Poté máme 

jednotlivce, kterří mají zájem ji naplňovat. Soudím, že je to začarovaný kruh. Znám lidi, kteří by mohli 

a možná, že by i zvažovali politickou angažovanost, ale řeknou vám, že „nás to semele“. Je to 

nepříjemné a sám jsem si to prožil. V politice jsem byl, byť jako úředník. Je to nesmírně náročné, a 

pokud nejste součástí establishmentu, může člověk jen těžko obstát. Uvedu zde svůj osobní příklad. 

Byl jsem nominován na komisaře na zbývající funkční období Barrosovy komise. Neskončil jsem 

primárně proto, že se muselo najít místo pro odcházejícího premiéra Vladimíra Špidlu, ale skončil 

jsem proto, že jsem byl nepohodlný či potenciální konkurent. Tak mi to i někteří politici řekli. Toho 

establishmentu jsem zkrátka součástí nebyl. Jednoduše - pro někoho jsem byl nebezpečný. Jediný, 

kdo mi to dokázal říci otevřeně, byl Miroslav Kalousek, pro něhož jsem byl terčem. Řekl mi: „Nemám 

s vámi problém, ale jste pro mě potenciálně nebezpečný soupeř. Vy se vrátíte jako úspěšný 

eurokomisař, půjdete do politiky“.  

MS: To je vyjádření z „malých poměrů“. Mnozí lidé neunesou fakt, že někdo jiný je úspěšný, má 

možnost nabídnout společnosti více, než nabídnou oni, a proto jej raději potopí.  

PT: Ano, sebe jsem zmínil z toho důvodu, že jsem si tím sám prošel. Mohu uvést další příklady, jako je 

pan Bakala. Názory na něj mohou být různé, ale sám vím, jak pozitivně je vnímán v zahraničí, kolika 

lidem dává práci, jaké hodnoty ctí, jaký je filantrop. Nicméně je trnem v oku, protože se vymyká, 

protože se nezařadí, jak si ten který politik přeje. Jakmile někteří podnikatelé, a to hovořím o těch 

solidních, nepostupují podle představ, jsou pro někoho nečitelní, pak se spouští mašinérie, aby jej 

paralyzovala. Často lidmi, kteří jsou mimo politiku téměř nezaměstnatelní. To jsou téměř systémové a 

snad i generační věci.  

MS: To přece závisí na kvalitě člověka. Pokud s ním budeme zacházet jako s věcí, bude to dopadat, jak 

to dopadá. Svět půjde negativním směrem.   

PT: Přes všechny tyto negativní zkušenosti bych nevylučoval, že jednoho dne nakouknu do české 

nebo evropské politiky. Nevím. Někdo se mě nedávno tázal, zdali bych neměl zájem. Odpověděl jsem, 

že ne. Je mi jasné, že by mi to mnoho pozitivního nepřineslo, počínaje ekonomikou, osobní 

svobodou, nezávislostí, kvalitou života. Vidím však řadu lidí, pro které by politická angažovanost byla 

podstatně větší obětí než pro mě. Jedním dechem však dodám, že právě takové lidi v politice 

potřebujeme. Lidi, kterým nejde o osobní prospěch, moc, majetky. To všechno mají nebo mohou mít 

a nepotřebují k tomu být v politice. Kromě toho mají schopnost se prosadit, vést, identifikovat 

problémy, řešit je, zvládat krizové situace, a to nejen ve svůj vlastní prospěch. Ale, jak říkám, je to 

oběť, ztráta mnohého, ztráta soukromí a ještě se stanou terčem politických podrazů a naschválů a 

lidské závisti. Ne náhodou. Než bych jako průměrný politik měl přijít o to své, tak raději hodím špínu. 

Podotýkám, že jsem velmi kritický, ale nechci generalizovat, znám i jedince, kteří si zaslouží i v politice 

úctu. 
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MS: Lidé přišli z disentu, ale nejen oni. Byli těmi, kdo byli ochotní říkat i nepopulární věci. Bez oběti 

není autentický život.  

PT: Ne každý na to má odvahu. Občas si říkám, že jednoho dne - a nyní se vracím k tomu, o čem byla 

řeč. Někdy člověk nebude moci pouze prskat a říkat si, že ten a ten bere úplatky. Buď budeš zticha, 

nebo se přičiň. Možná to někdy zkusím, byť si třeba šeredně namlátím. Celý můj profesní život ale byl 

boj. Problematika Evropské unie neměla u nás na růžích ustláno. Kdykoliv jsem potkal Václava Klause, 

tak mi napůl žertem říkal, že jsem agent z Bruselu. Když jsem zformuloval s Josefem Kreutrem 

memorandum k přihlášce za člena Evropské unie, tak mi bylo sděleno ministrem zahraničí, že se to 

musí přepsat, že je to příliš proevropské. Jelikož to bylo napsáno rovnou v angličtině, „dali“ mi při 

zasedání vlády pány Tigrida a Outratu, což byli lidé, kteří jako jedni z mála se domluvili evropskými 

jazyky. Vzpomínám si, jak mi pan Klaus řekl cosi v tomto stylu a s jeho typickým akcentem: „Telička, 

vy jste tak suverénní, až je to deprimující.“ Musím se přiznat, že jsem z toho dvě noci nespal, neb 

jsem byl ředitel odboru na Ministerstvu zahraničí ČR. Zkrátka - Unie byla bojem, nikdo zde nevzal toto 

téma za své. Byla zde proevropská sociální demokracie, ale ta byla až na výjimky nesmírně povrchní. 

Na vládě jsem se musel hádat s ministrem Grégrem (mimochodem vždy výborně připraveným), jenž 

z mého pohledu chtěl budovat kapitalismus padesátých let. Pravice zase byla ohledně EU až 

ideologicky kritická a často, zase až na výjimky, nekompetentní či neznalá. Dodnes sklízíme plody 

obojího.                  

… Efektivita demokracie … 

 MS: Ještě se zastavme u jednoho bodu vztahujícího se ke společenskému uspořádání. Co efektivita 

demokracie? Diskuse může vytvářet i silná zdržení, která jsou v určitých dobách z hlediska 

ekonomického nevhodná. To byl příklad hospodářské transformace v Československu či později České 

republice. Dialog je sice základem demokracie, ovšem někdy to spěje k tomu, že nastane pouze 

diskuse - a „vládnutí“, rozhodování se vytrácí, což má další důsledky.  

PT: To je možné. Ale nemohu přeci, jak Vy říkáte, vládnout, nebo regulovat, pokud nemám 

zanalyzovány a vydiskutovány dopady a se zainteresovanými vše prokonzultováno, byť nakonec 

státním subjektem rozhodnuto. Často tomu tak nebylo a pak sklízíme neblahou setbu ještě mnoho 

let. 

… Kvalita demokracie …  

MS: Pokud byste měl porovnat kvalitu demokracie zde a kvalitu demokracie na Západě, kde se 

pohybujete, myslíte, že jsou zde formální struktury, ale k té plné autentické demokracii nám mnoho 

schází? Člověku tak zbývají - a mnohými politiky to bylo deklarováno – pouze volby, které se konají 

každé čtyři roky, a pak má být zticha.  

PT: Obrázek demokracie není nikde růžový. Troufnu si říci, že člověk poslední léta vidí krizi politiky 

v Evropě a ve světě. Nezlepšuje se to. Na druhou stranu konstatuji, že některé atributy toho stavu 

jsou u nás horší než v Evropě západní. Částečně je to pochopitelně z důvodů, o nichž jsme hovořili, 

neboť si jako národ neseme jistá traumata, komplexy. Vnímáme politiku, jak ji vnímáme. Částečně je 

to pro mě pochopitelné a do jisté míry by to mohlo být ovlivnitelné. Uvedu příklad. Soudím, že rovina 

ovlivňování rozhodování nejrůznějšími pohnutkami včetně korupčních se stabilizovala. Dnes však 

registrujeme o tomto problému intenzivnější diskusi, silnější odpor veřejnosti a leccos se i vyšetřuje. 
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Dříve to lidé možná odsuzovali, ale pak nad tím mávnuli rukou. Hlavním rozdílem mezi námi a 

západem je skutečnost, že u nás byla korupce vnímána téměř jako standard, v západní společnosti 

nikoli. Možná stojí za zmínku, že v devadesátých letech rezignovala celá Evropská komise …  

MS: V roce 1999 skandál netransparentnosti.  

PT: Ano, nebyl to přímo korupční skandál, ale komisařka Cresonnová zaměstnala na částečný úvazek 

svého poradce – jako externího zaměstnance člověka, jenž dělal lékaře v jejím volebním obvodu.  

MS: Byla to komise Jacquese Santera.  

PT: Díky tomuto „skandálu“ musela evropská komise odstoupit. Nás nepoloží nic.  

MS: Aby však byl ve společnosti tlak, lidé musí vyjít do ulic.  

PT: Jsem dalek toho, abych byl revolucionář. Měli bychom využívat nástroje, které má fungující 

demokracie. Ve společnosti je ale cítit neklid, jistá zloba, dnes možná více než ta naše tradiční 

rezignace. Nicméně ještě to nemá dostatečnou sílu, jasné kontury. Občané ale každopádně začínají 

mít některých věcí dost. Vezměme si případ z nedávné doby. Nevím, zdali ministr Pospíšil správně 

šetřil, či ne. Pro mě je absolutní paradox zdůvodnění premiéra, který řekne, že jej dál ve vládě 

nechce, protože nešetřil, zatímco v jeho kabinetu jsou členové vlády, o jejichž odvolání bych uvažoval 

okamžitě z daleko závažnějších důvodů. Toto si premiér dovolí říci národu!  

MS: Ne náhodou ztratil svůj kredit. Mnozí lidé jej odsoudili.  

PT: Zaplať Pán Bůh, že to lidé nevzali. Osobně cítím, že se něco zdravého děje. Nejsem žádostiv, aby 

se v ulicích objevilo půl milionu lidí a svrhlo stávající pořádky. Pouze doufám, že tento sentiment 

vydrží v rovině konkrétních zkušeností do dalších voleb a doufám, že se bude i proměňovat. Leckterý 

politik půjde k volbám a bude si myslet, že ten český národ bude moci opět oblbnout. Pokud bude 

dostávat signály pravidelně, že mu to bude spočítáno, tak ve straně se nalezne někdo, kdo bude mít 

zájem volit alternativní cestu. Bohuslav Svoboda je jiný proud v ODS, než je Pavel Bém. Neznám je 

detailně, ale i z větší dálky můžeme pozorovat zásadní rozdíl. Pokud toto budou ctít desítky či stovky 

politiků, je šance, že se bude cosi dít i mezi volbami. Občané nebudou spoléhat jen na to, že půjdou 

k volbám, tam to odvolí, a proto se všechno změní. Na druhou stranu bych velmi nerad, aby se lidé 

radikalizovali, volili populisty a extrémisty, nebo nějaká uskupení, kde se byznys a osobní zájmy 

prolínají s politikou.  

MS: Jde o to, aby zde vzniklo aktivní občanství. Nesmíme zapomenout na fakt, že k tomu jsou lidé na 

Západě vedeni a výsledky snažení se již objevují, byť si člověk může myslet, že kráčí bažinatou 

krajinou.  

… Zahraniční politika ...  

MS: Pokud bychom přešli na vaši parketu, v jaké pozici byla česká diplomacie? Jak jsme byli vnímáni 

na Západě před rokem 1989?  

PT: Období před rokem 1989 nemohu srovnat, protože jsem na svou první služební cestu jel v onen 

památný rok. Měl jsem na starosti mezinárodně právní věci. S klasickou diplomacií jsem do styku moc 

nepřišel. V roce 1990 a v dalších letech jsme byli vnímáni jako amatéři či jako subjekt, který se 
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přetváří, s nímž se něco děje, v němž se cosi tluče, jenž se někam vydává, tedy je málo čitelný. Nebylo 

to jen naší vinou, že bychom se přetvařovali, ale také proto, že nás západní Evropa neznala. Jak jsme 

poznávali Evropská společenství, tak ona poznávala nás. Měli také své šablony, měli své předsudky. 

Když jsme přišli na první jednání do Evropských institucí, naši partneři byli vyděšeni. Všechny nástroje 

a koncese, které nám zprvu nabízeli, tak nám měly pomoci, ale zároveň nás přibrzdit. Jednoduše - 

bože chraň, abychom vstoupili do společenství. Postupně jsme se začali profesionalizovat. Relativně 

rychle se to přelilo do sobecké zahraniční politiky.  

MS: Co dle vás znamená sobecká zahraniční politika? Můžete tento termín objasnit? Například 

prosazování ekonomických zájmů?  

PT: Nemusíme jít ani do hluboké minulosti, stačí se podívat na diskusi ohledně členství v Evropské 

unii, a co to přináší. První, u čeho se každý zastaví, je čerpání strukturálních fondů, hlavně co z toho 

máme my, nikoli třeba čím můžeme přispět.  

MS: Ano, někdo by řekl, že v tom není nic jiného než kšeft.  

PT: V současnosti slyšíte mnohé názory politiků, kam by Evropa měla směřovat. Uvedu jeden příklad 

z nedávné doby: pracujeme pro české zemědělské subjekty. Byl jsem v jistou dobu kontaktován 

z nejvyšších míst Evropské komise, protože Česká republika ještě s dalšími blokovala program pro 

chudé. Požádali mě, abych v této záležitosti pomohl a že prý nám v jiných ohledech ustoupí. Nechť si 

řekneme, co bychom chtěli vyjednat v rámci návrhu společné zemědělské politiky. Snažil jsem se o 

tom něco zjistit a tázal jsem se, proč tu pozici držíme. Pokud bychom ji nedrželi, že tím podrazíme 

Němce. „Máte s nimi nějakou dohodu,“ tázal jsem se.  „Ne,“ bylo mi odpovězeno. Byly tam zástupné 

důvody, ale ve skutečnosti šlo o pakatel a ochotu projevit určitou solidaritu jak uvnitř unie, tak 

pochopitelně navenek. Shodou okolností jsme tenkrát za to mohli cosi dostat. Do jisté míry se po 

celou dobu členství v unii potýkáme s otázkou, jaké to přinese výhody, kolik obdržíme finančních 

prostředků, ale ne co do toho vložíme. Zazlívám některým zodpovědným osobám, že jsme 

problematiku evropské unie dosud spíše „zadupávali“. Žádná politická a koncepční diskuse po léta 

neprobíhala. Zároveň se vrcholní politici báli toho, že nám bude unie do našich věcí mluvit. Položme 

si otázku: v čem je ztráta suverenity? Je totiž mj. o tom, že si česká politická reprezentace a exekutiva 

nemohou na vnitřním trhu, ze kterého nesporně profitujeme, dělat co chtějí. Pokud to zjednoduším, 

pan ministr Grégr či jiný ministr, například si nemůže „nalít“ 200 milionů korun do krachující firmy, 

jak se tomu před vstupem běžně v ČR dělo. Samozřejmě nechci zjednodušovat, a také jsem kritický 

vůči některým evropským rozhodnutím či normám. Ale nebýt našeho členství v EU, tak je ČR 

podstatně více v rukou Janoušků a neprůhledných vazeb a rozhodnutí.               

MS: Ano, sluší se připomenout, že jste působil v době, kdy vláda sociální demokracie podstoupila silný 

restrukturalizační program.  

PT: Nebo ještě poznámka z jiného soudku. Naši politici nám říkali jsme se, že v EU budeme malí, že se 

tam „rozpustíme jako kostka cukru v šálku kávy“. My tam stejně nic nezmůžeme a stejně si to udělají 

dle svého. Víte, má zkušenost je úplně opačná. Má zkušenost je ve všech úrovních, kde jsem působil, 

že se věci dají ovlivnit, že však věcem musím rozumět, ale musíme také občas pomoci někomu 

jinému, musíme být iniciativní, hledat kompromisy, mít jasnou politiku. Když se problém zrovna 

netýká mne a jsou ve sporu jiní, má se jim nabídnout řešení. Do jisté míry jsme v tomto ohledu sobci.  
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MS: Nepřímo ukazujete, že váš přistup je přístupem demokrata. Nasloucháte druhým, snažíte se 

hledat řešení nejen své situace, ale také pomoci druhému. Tak, jak se o problematice u nás mluvilo, 

šlo o výsledek toho, že jsme si dostatečně neosvojili demokratické přístupy.  

PT: S touto tezí se dá souhlasit. Když mi někdo řekne, že právo v transformaci je vedlejší, tak to 

skutečný demokrat nemůže říci. Soudím, že je to úplný blábol a cosi to vypovídá o osobě, která to 

vyřkla.  

… Obava, předsudky …  

MS: Poukázal jste na to, že západní státy vůči nám měly předsudky.  

PT: Možná je to silné slovo, nicméně to bylo legitimní. Jednoduše to vyplývalo z neporozumění. Nyní 

se vracím k vaší původní otázce, jak nás vnímali. V roce 2003 jsem byl na obědě se zastupujícím 

 generálním tajemníkem Rady EU francouzským gaullistickým diplomatem Pierrem de Boissieur. Já 

mu říkám: „Pobaltí …“ On mi odpověděl, že mi nerozumí. Já se snažím vysvětlit: „To je ta Litva, 

Lotyšsko, Estonsko …“ On zase, že neví, o čem mluvím, pak se mi přiznal, že je nezná. Pochopil jsem 

jeho záměrnou aroganci, přičemž ten člověk byl jinak brilantní. On mi říkal, že „o nich nic nevíme. My 

nevíme, jakou budou mít politiku“. Toto platilo do značné míry i o nás. On mi řekl: „Pokud má někdo 

opodstatnit proces rozšíření, legitimizovat jej, tak to jsou dvě země a Česká republika je jednou 

z nich. Vy jste ta šance.“ Dnes můžeme hodnotit, že jsme vlastně ona očekávání nenaplnili. To je 

deziluze. Jednoduše tam ty předsudky byly, někteří do nás promítali očekávání. To není ideální svět, v 

němž žijeme. Rozhodně zde nebyli politici, kteří by říkali: „Češi, Slováci, Maďaři, pojďte, vy jste nám 

zde hodně chyběli!“ To jsou jednoduše jejich zájmy. Najednou ale očekávání nenaplníme. Říkáme, že 

unie je špatná, je to socialistický spolek, chceme od nich peníze, fiskální pakt je absolutní nesmysl. 

S řadou věcí nemusíte souhlasit, ale musíte to umět sdělit, vyargumentovat a nabídnout alternativu.  

MS: To jste popsal charakter demokrata, a ten nezdůrazňuje pouze to své. Když hovoří protějšek, 

nemá prsty v uších.  

PT: Pokud bych měl shrnout téma předsudků - jednoduše jsme nenaplnili očekávání, která v nás byla 

vkládána.  

MS: Ne nadarmo se nám říká „potížisté“. 

PT: Pro někoho potížisté. Řeknu vám další případ, který pouze ukazuje, že jsou i 

neinstitucionalizované mechanismy. Když jsem byl v COREPERU jako český velvyslanec, byl jsem tam 

měsíc či dva a najednou vidím - tam sedíte u stolu, kde je velvyslanec a Antici, tedy jakýsi pobočník. 

Najednou vidím dánského velvyslance, jak dává několik obálek svému Anticimu a ten roznesl asi 8 

obálek po místnosti, kde nás s komisí bylo asi 30. Já jsem napsal papír, dal jsem jej svému Anticimu a 

řekl jsem mu, aby to odnesl Klausu Grubemu, velvyslanci, a napsal jsem mu tam: „Klausi, zapomněl jsi 

na mě.“ Když to dostal, tak se podíval a ušklíbl se. Po zasedání jsem mu říkal: „Pamatuješ si, Klausi, 

jak si mi říkal, že je nutné nové státy integrovat? Rád bych řekl, že jsem připraven. Nezapomínej, je 

třeba dostát svým slovům. Za dva dny po této události, po konzultaci pana Grubeho jsem dostal 

pozvání na oběd, kde seděli někteří velvyslanci některých členských států a kde se diskutovala 

zásadní témata strategického významu, jak jednotlivé věci reformovat. Najednou mě tam vzali. 

Nevzali mě tam jen proto, že jsem se ozval a zabránil, aby na mě zapomněli, ale proto, že jsem si 

jistou pozici vybudoval, a proto, že jsem byl schopen být v mainstreamu. Neprosazoval jsem pouze 
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naše zájmy, ale přihlížel i k zájmům jiných. Pokud to takto pojmete, jste pak v pozici ty věci 

ovlivňovat, ovšem musí to být v jistém mainstreamu. My v něm jednoduše v současnosti v roce 2012 

nejsme.  

… Důvody skepse …  

MS: Čím to je? Po roce 1989 …  

PT: Je-li zde člověk, jenž má obrovský vliv, není se čemu divit a rozhodně to není pouze jeho vinou. 

Sluší se říci, že jeho podpora ve společnosti donedávna dosahovala 68 procent. On říká, že Evropská 

unie je taková a maková. Stejně tam nic neovlivníme. Neustále se do ní naváží, nikdy neřekl ani slovo 

pozitivní. Má prostě svoji agendu. Tím do značné míry snahu poznat, integrovat se, využívat možnosti 

prostě dusil. Sám jsem podnikatel a český průmysl se ozývá se zájmem o EU, její rozhodovací 

mechanismy, připravované normy, možnosti grantů apod., to teprve nyní. A nyní se ukazuje, že má 

nějaké zájmy ne ve vztahu k unii, ale uvnitř EU. My jsme měli převážně zahraniční klientelu, jelikož 

český podnikatel je naučený, že v unii tak jako tak nic nezmůžeme, nic neovlivníme. Do jisté míry je to 

vlastně dle našich politiků říše zla.  

MS: Na druhou stranu je dobré říci, že jsme jako země vstup do Evropské unie podporovali, ale 

důležitou roli hrají političtí představitelé.  

PT: Ano, ale politici udávají tón. Ne nadarmo se říká, že ryba smrdí od hlavy.  

MS: Jsou lidé, kteří na to mohou nahlížet tak, že jsme před rokem 1989 byli součástí RVHP, 

poslouchali jsme příkazy z Moskvy a nyní posloucháme bruselské úředníky.  

PT: Nu, kdyby si ale někdo našel čas to poznat, aby viděl! Ano, jsou jistá rozhodnutí, která budeme 

vnímat jako příkazy, ale vždyť tam máme svůj hlas. A záleží na nás, jak s ním dokážeme naložit. Lidé, 

kteří nás reprezentují, jezdili na evropské rady, oni si mohli na summitech a radách vybudovat pozici. 

Je ale důležité, s jakými cíli a záměry tam jeli, jak vystupovali a zda o to měli bytostný zájem. Pokud 

tam tedy jezdili a pokud se domluvili. Jsou lidé, pro které je lepší, když budou opakovat věty 

označující Evropskou unii jako říši zla. Budou to používat jako klacek, s nímž budou nad hlavami 

druhých mávat. Je v tom i ideologie. Na panu Klausovi si vážím jedné věci, že v zásadě zůstal 

konzistentní s jednou jedinou výjimkou. Když jsem byl velvyslanec, tak mi volal jeho zahraničně 

politický poradce Laco Moravec a říká mi den či dva dny před odjezdem do Atén na podpis přístupové 

smlouvy, že pan prezident ji chce také podepsat. Já jsem se zeptal: „Pane Moravče, já jsem si myslel, 

že pan prezident nemá zájem podepsat tento dokument, že se mu příčí. Navíc, my jsme již 

notifikovali“. Byli jsme jedna z banánových republik, kde podepisovali celkem ne tři lidé, ale čtyři. 

Podepsal ji tak prezident, premiér, ministr zahraničních věcí a vyjednavač. Prezident Klaus to od 

samého počátku nesnáší. Na druhou stranu by se to možná časem naučil, nicméně mu to v minulosti 

nehrálo do karet a ideologicky je postaven někde jinde. To bych na druhou stranu respektoval. To je 

zde též nutné říci.  

MS: Soudíte, že Čechové tomuto národnímu uspořádání řádně nerozumí?  

PT: Máme zde dlouhodobě filtr. Určitá část lidí se nedostane k řádným informacím. Žijí nějakým 

životem, přesvědčeni, že téma Evropy či Evropské unie nepotřebuje být důkladně reflektováno. Je to 

část, která jde proti trendu. Většina je krmena postoji politické „věrchušky“ a médií. Ať se na mě 
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média nezlobí - znám sice pár kvalitních novinářů, kteří si dokázali udržet integritu a osobnostní, 

názorovou linii, dnes je však novinařina obchod. Téměř každé médium či alespoň jednotlivci jsou na 

někoho napojeni a píší dle objednávky. Je velmi těžké si dát věci do souvislostí a rozebrat situaci 

v Evropě. Kdybych neměl možnost se dostat k informacím, tak bych byl možná ve stejné situaci jako 

za starého režimu. Řadu věcí bych ani nepoznal a něčemu bych uvěřil.  

… Strach z EU …  

MS: Není to také strach z nového prostoru, kam tento stát, společnost spěje? 

PT: Ano, protože sami se cítíme nejistí, bojíme se.  

MS: Hledáme právem jistý, stabilní bod …  

PT: Politici nám sice říkají, že musíme být sebevědomější, musíme mít větší sebedůvěru, ale na 

druhou stranu to potíráme. To je to zásadní.    

MS: Jakou roli by podle vás měli Češi v Evropě hrát? Nejsme jen součástí Evropské unie, ale také jiných 

společenství jako je Severoatlantická aliance. 

PT: To je přece celá řada zemí. Když zde bude podpora proudu, který bude zdrženlivější k další 

integraci, tak to jako občan, demokrat a diplomat musím respektovat. Tito lidé byli zvoleni na základě 

veřejné diskuse. Ale je tomu tak? Současně to neznamená, že to, co má dle mého pohledu smysl, 

nemám podporovat a mám se stáhnout z diskuse. Člověk si říká, kdybychom tak byli Dánskem!  

MS: To je ale bohatý stát.  

PT: Já nepotřebuji být bohatý k tomu, abych ovlivňoval věci. Já pouze potřebuji, abych měl jasnou, 

konzistentní, čitelnou politiku, kterou budu podporovat a budu schopen hledat kompromisy. To 

opravdu dánská reprezentace umí.  

MS: U nás se to děje stylem „hot a čehý“ …   

PT: Tak to Dánové vůbec nedělají. Osobně bych šel dál než Dánsko. Včera, 28. 6. 2012, když jsem 

přišel do hotelu po večerním jednání, tak jsem si ještě pustil v televizi rozhovor s dánskou premiérkou 

a říkal jsem si: „Kéž by takováto otevřená hlava byla u nás!“ Ona konstatovala, že v řadě věcí jsou 

zdrženliví, v určitých věcech by rádi počkali, ale z těch a z těch důvodů udělali to a to. Mluvila i o 

fiskálním paktu. Bylo to vyargumentováno a věděla, o čem hovoří. Je to dáno konzistentní politikou. I 

to Dánsko má dnes vliv a má přitom opt – out režim.  

MS: Naše politika jde na ruku více Velké Británii než okolním státům.  

PT: Podívejte se na Rakousko. To je malá země, menší než jsme my. Nezakládala společenství, ale 

přistoupila tam …  

MS: Ano, tuším v roce 1995.  

PT: Také měli svého Haidera, byli sraženi na kolena, ovšem tato země má v unii vliv.  

MS: Možná se bojíme odpovědnosti.  
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PT: Není to pouze ekonomickou silou. Tu měli i za Haidera. Možnosti jednoduše jsou, ale asi nejsem 

ten správný, abych odpovídal, proč naše možnosti nenaplňujeme, když je máme. Spíše se zeptám, 

proč tyto otázky neklademe politické reprezentaci, proč na něm nemáme jednoznačnou, ale pouze 

stupidně povrchní odpověď. Soudím, že takováto diskuse je počátkem, východiskem k pozitivním 

krokům a věcným řešením. U nás tato diskuse neprobíhá.   

MS: Ten, kdo se o tuto problematiku trochu zajímal, může říci: „Ano, Brusel rovná se byrokracie, 

evropské fondy jsou cestou ke korupci …“ 

PT: Já na to řeknu: „Ano, je to tak“. Musím však konstatovat, že mnohokrát lepší než česká. Přesně 

jste udeřil. To znamená administrativní zátěž. Já buď mohu žehrat, jak je to hrozné, nebo řeknu, 

abychom to šli změnit. Co pro to udělaly české vlády? Musím za sebe říci, že jsem členem orgánu, 

takzvané Stoibrovy skupiny, která má za cíl redukovat byrokratickou zátěž v Evropské unii. Ta je 

poradním orgánem komise. Za posledních pět let jsme prosadili legislativní změny, které vedou ke 

snížení administrativní zátěže přibližně o 40 miliard euro. Jde to … I ten byrokratický Brusel se snaží 

odbyrokratizovat. Co děláme my?  

MS: Možná nálepkujeme bez zásadního poznání.  

PT: Přičemž je to tak snadné. Díky tomu, že se zde vytvořila komise RIA coby poradní orgán 

Legislativní rady vlády, kde rovněž působím, máme možnost s administrativní zátěží, která je jedna 

z nejhorších v EU, zatočit. RIA komise posuzuje dopadové studie neboli regulatorní impact 

assessment.  Ano, sice jsme nevytvořili nic zcela podobného, co bychom našli v Británii, v Holandsku, 

ve Švédsku a v Německu, ale pojďme to uchopit, jako že ano. Jsou to „watchdogové, neboli hlídací 

psi“. Ony se ty věci dají dělat, dají ovlivňovat. Pozornost by se měla zaměřit na existující legislativu, 

měřit zátěž a snižovat ji. Jde to v Británii a Německu, musí to jít i u nás. 

MS: Dá se říci, že si sami dáváme branky do vlastní brány. Jednoduše nevyužíváme šance, které jsou 

nám k dispozici. Když jsme předsedali Evropské unii, tak jsme se vyznamenali také.   

PT: Ano, shodíme si vládu. Shodit si vlastní vládu, tak to jsme frajeři.  

… Popis vnímání …  

MS: Dobrá, jak jsou Češi vnímáni v Bruselu?  

PT: Jsou to kverulanti, málo čitelní lidé, pohybují se ze strany na stranu. Nemají řádně propracované 

pozice, méně spolehliví, marginalizující se, často nedobře obsazují místa v evropských institucích. 

Není náhodou, že nemáme dostatek lidí v unii ve středním managementu. Který úřad se tím zde 

zabývá, aby podporoval kandidáty na jednotlivá místa? Ano, mají být nezávislí, ale to již dnes tak 

úplně, bohužel, neplatí. Ti lidé se nedostávají na místa čistě výběrovým způsobem. To si budeme 

muset ošetřit a těmto lidem patřičně pomoci. Zeptejte se úředníků - nedávno tam byla Tereza 

Nosálková, která se tím zabývala.  Zeptejte se jí, jakou mají podporu ze své vlasti? Zeptejte se 

některých velvyslanců, kteří nyní byli nominováni do Súdánu, Alžírska. Sami šli za mnou, zda bych je 

podpořil. Já jim říkám: vždyť vás podpoří Praha! Prý ne, a proto jsem je podpořil. Sice o našich 

národních zájmech mluvíme, ale nakonec ani ty nedokážeme řádně ošetřit.  

MS: Strana, která má koordinovat tyto věci, je nefunkční.  
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PT: Jednoduše se tomu nevěnuje tolik, jak by to potřebovalo.  

MS: Tak přicházíme o prostředky, které by k nám doputovaly, …  

PT: … a také o vliv. Pochopitelně nemohu úředníky úkolovat. Já se s nimi mohu setkat a mohou mi 

některé věci vysvětlit, abych je lépe pochopil. Nyní se s nimi někdo z vysokého postu sešel, avšak to 

bylo téměř poprvé … Schází se s lidmi, kteří k té vládě neinklinují, protože je nikdo v minulosti 

nepodpořil. Pokud by je podpořili, tak se daní úředníci budou k nim chovat jinak.  

… Omyl …  

MS: Dobrá, pokročme dále. Když se hovoří o transformaci, jaká zásadní chyba se podle vás v rámci 

procesu přeměny stala?  

PT: Ještě jednu větu. Soudím, že jsme se celou dobu projektovali a dále se projektujeme jako „My“ a 

„Oni“. My jsme v unii a jsme také spolukormidelníkem. Toto si neuvědomujeme, a je to zásadní 

chyba. Z hlediska transformace si myslím, že jsme marginalizovali důležité aspekty, zejména ty právní. 

Nyní trochu odbočím. Často jezdím do Ameriky. Když tam mluvím s policistou, tak cítím respekt. Již 

tím, jak vypadá, jak se mnou jedná. Když hovořím s policistou zde, tak bohužel musím konstatovat, že 

ten respekt nemám. Byť kvalitní policisté zde jistě jsou, na kriminálce, URNA, organizovaném zločinu. 

Ale celkově stav není uspokojivý. I za to někdo nese odpovědnost. I v této oblasti je to o vzdělání, 

školení, výchově, podmínkách, ale také respektu. Instituce a státní správa jsou slabé. Proč? Ostatně 

zde platí - a poznal jsem to u spousty politických představitelů, mají poradce ne proto, aby jim radili, 

aby byli kvalitnější, než jsou. Mají je proto, aby jim posluhovali, pletichařili v jejich prospěch a někdy 

radili. Pro mě je životním krédem asi toto: „Potřebuji kolem sebe lidi, kteří jsou mnohdy lepší, než 

jsem já, abych mohl růst.“ Když tomu tak je, pak mohu i já fungovat dobře, ale tak jednoduché to 

bohužel není.  

MS: Nu, a jak vidíte budoucnost?  

PT: Víte, nejsem skeptik, nejsem pesimista. Vybrali jsme si spíše cestu těžší, neusnadňujeme si to. Na 

druhou stranu tím, že působím v privátní sféře, tak jsem mohl poznat mnoho kvalitních, zajímavých 

lidí. Těch, od kterých se každým dnem mohu dále a dále učit. Je vidět, že takoví lidé dávají najevo 

svou nevoli. Cosi přerostlo mez tolerance a já si říkám, nechť to vydrží! Před posledními 

parlamentními volbami nás s jedním pánem dávali dohromady, abychom nový politický subjekt 

postavili. Tehdy jsem jednoznačně říkal, že to není správná doba. To nedopadne dobře. Měl jsem 

proto i své osobní důvody.  Soudím, že doba pro ty, kdo budou transformovat politickou kulturu, dění 

v politické straně a ve vládě, teprve přijde. Možná to bude již v následných parlamentních volbách a 

po nich. Soudím, že ne snad, že by rozhodly, ale ukáží, kam budeme směřovat. Zdali budeme 

směřovat do české kotliny, kde se budeme „plácat“ a budeme se nakonec marginalizovat, nebo 

naopak jednoduše ukážeme, že jsme složili zkoušku z dospělosti. Nejsme ideální, máme dvojky, 

trojky, ale složili jsme ji. Nyní jsme zde s větším sebevědomím, s jasnou vizí, co chceme po maturitě 

dělat. Stále věřím, že se to může stát.  

MS: Děkuji vám za vhled do nevšedních témat.         

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

 

PT: Když pominu, že jsem v letech 87 až 88 s kolegou a kamarádem podnikal už na vojně, tak upřímně 

řečeno asi nijak moc zásadně. Působil jsem ale v oblasti, kde jsem nějakou roli ve směrování ČR 

sehrál. 

 

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

 

PT: Nikoliv. Dodnes jsem k ní kritický. Na druhou stranu, po bitvě je každý generál. 

 

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

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

společenství a také k opětovnému setkání zemí v Evropské unii? 

PT: Rozdělení mě velmi mrzelo a mrzí. Hlavně to, že jsem se k němu nemohl vyjádřit v referendu. 

Nicméně současný stav je opravdu velmi dobrý. Slováky i nadále vnímám skoro jako spoluobčany.     

 

 

Dialog o transformaci s Petrem Janským5,6: 

MS: Kde vás zastihl rok 1989? Studentem jste asi nebyl.  

PJ: Studentem ne, žáčkem ano - v mateřské škole.  

MS: Jak se zpětně díváte na toto období? Jak to ovlivnilo směřování vašich rodičů?  

PJ: Z roku 1989 si pamatuji to, že jsem rodičům půjčoval červené a modré fixy, aby mohli kreslit logo 

Občanského fóra. To je malá vzpomínka na převrat roku 1989.  

MS: Jak se k tomu postavili vaši rodiče? Využili možnosti, které jim tento rok nabídl? Počala se ostatně 

psát nová historie Československa.  

PJ: Řekl bych, že to využili různorodě, nejvíce svobody, které se nám dostalo. Vlastně to ani není o 

využívání, to, že měli svobodu, je velkým přínosem oproti situaci před rokem 1989.  

Kdybych to měl říci konkrétně: má matka měla během minulého režimu obtíže vystudovat, i když to 

můžeme paradoxně vnímat jako dobré. Můj otec začal po převratu podnikat, byla to otázka využití 

možností, které se nám naskytly.  

                                                           
5
 Petr Janský *1986, vystudoval ekonomické teorie na Univerzitě Karlově a ekonomii se zaměřením na 

rozvojové země na University od Oxford, Liasion Officer St. Anthony´s College, stipendista GS, Shell, E&Y a 
Husovy nadace, předmětem jeho hlavního zájmu je hospodářská politika a otázka transparence, je jedním 
z autorů zIndexu, zkonstruoval Financial Secrecy Index hodnotící daňové ráje, nyní je angažován v myšlenkovém 
centru IDEA, EEIP a je asistentem NERVu.  
6
 První část dialogu byla pořízena v úterý 18. října 2011 v prostorách pracovny Petra Janského na Institutu 

ekonomických studií FSV UK v Opletalově 26, Praha 1 a závěr dialogu v úterý 15. listopadu 2011 v Čajovně v síti 
ulice Jana Masaryka 46, Praha 2 po poledni. 
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MS: Poukazujete na fakt, že se rodiče seberealizovali. To, co nemohli v minulém režimu, naplnili 

v režimu svobody.  

PJ: Určitě, z velké části. Zároveň jsou na tom lépe než mí prarodiče, kteří strávili většinu aktivního, 

ekonomického života v komunistické éře mezi lety 1948 - 1989.     

MS: Bavili se s vámi rodiče později o událostech, které se staly?  

PJ: Ano, bylo to dáno tím, že mě to hodně zajímá, a je jedno, zdali to byli zrovna rodiče.  

MS: Porovnáváte období dneška s minulosti ...  

PJ: I tak se to dá říci.  

… Reforma – historické ohlédnutí …  

MS: Jste ekonom. Jak vnímáte restauraci kapitalismu a demokracie? Na nich byla v první polovině 

dvacátého století vystavěna první republika, bylo to dvacetiletí zdánlivého klidu.  

PJ: Nyní máte na mysli celkové hodnocení období roku 1989 - 2011?  

MS: Přesně tak. Také mi jde o to, že tento národ měl zkušenost s demokracií.  

PJ: To znamená, zdali jsme na ni navazovali, či případně jak jsme navazovali?  

MS: Ano …  

PJ: Řekl bych, že je to historická otázka. Jistě jsme navázali na některé dobré věci, a také na špatné 

věci spjaté s první republikou. Mně vadí, když se první republika heroizuje či se příliš chválí, jak to 

bylo vše skvělé, že jsme byli jednou z nejvyspělejších zemí Evropy. To je vše možné, avšak rozhodně 

zde nebyla ideální situace. Z Peroutkova Budování státu vidíme, že spousta nešvarů v politice byla 

podobná za první republiky a máme ji zde i v současnosti, jen v jinačím kabátě, a to v lepším, či 

horším provedení.  

MS: Jde o to, že někdo může namítnout, že právě první republika a obnovování demokracie a 

kapitalismu jsou nesouměřitelné. Zkrátka, společnost již byla někde jinde.  

PJ: Jistě, ale otázka je v parametrech porovnání. Když se člověk omezí na samostatnou Českou 

republiku, vyškrtne válečné období, vyškrtne poválečné období, vyškrtne komunismus, zbude mu 

dvacet let první republiky a dvacet let po sametové revoluci. I kdybychom měli výtky, je to jediné 

období, s nímž má smysl dnešek porovnávat.  

MS: Dvacáté století bylo obdobím velkých diskontinuit. Československo toho nezůstalo ušetřeno.  

… Demokracie a kapitalismus …  

MS: Co pro vás znamená demokracie a kapitalismus? Váš kolega Zdeněk Kudrna pojednává o tomto 

tématu tak, že jde o navrácení k normálu. Tím je myšleno, že kapitalismus a demokracie je čímsi, co je 

nedílnou součástí západní civilizace.  



 
 

43 
 

PJ: Je otázkou, co tím kapitalismem myslíme. Z dnešního pohledu se to jeví jako normál. Tyto normy 

se mění již v krátkém období. Můžeme to vidět jak na současné krizi, tak na krizi za první republiky, a 

proto stav, který považujeme za normální, se velmi mění. Ať je to velikost státu, rovnováha vztahu 

občan - stát. Dané věci se mohou měnit a uvidíme, jak současná krize hospodářská, finanční promění 

vnímání ať již vztahu občan – stát či vnímání obecně soukromého a veřejného sektoru. Vidíme tam 

velké změny. Bylo bráno jako samozřejmost, že banky jsou soukromé subjekty, do kterých stát 

nezasahuje. Dnes vidíme, že tomu tak není.  

MS: Mnohdy je to pravý opak. To znamená, že pohledy na hospodářství a politiku, která se vůči 

hospodářství provozuje, jsou diametrálně jiné.  

… Krize …  

MS: Když si člověk prochází materiály Občanského fóra, může se tam dočíst, že společnost byla 

charakterizována tím, že trpí krizí. Jednalo se o krizi ve společnosti, krizi duchovní, ekologickou, 

politickou, sociální … Pokud se na to člověk dívá s odstupem z akademické půdy, považujete toto 

hodnocení za adekvátní? Bylo to pojmenování bažiny, v níž společnost uvázla díky komunistické 

vládě?   

PJ: S tím se dá určitě souhlasit. Závisí poté na tom, co přesně těmi krizemi myslíme a jak hluboké 

dané krize byly.  

MS: Co podle vás nejvíce trápilo tuto zemi, pokud se na to díváte zpětně? Bylo to hospodářství?  

PJ: Těžko označovat, co byly hlavní důvody postupného společenského a ekonomického rozkladu. 

Jistě jich tam bylo více, dají se označit za vzájemně propojené. Ať již se to týká ekonomických či 

občanských svobod. Z toho vyplývá spousta dalších konsekvencí, jako je omezení podnikatelské 

aktivity na prosté minimum, dopad na zaměstnanecké vztahy, ale také jsme to viděli i na životním 

prostředí, s jehož následky se potýkáme i dnes. Nemyslím tím jen velkou ekologickou zakázku na 

sanaci ekologických škod ve zprivatizovaných podnicích. Je to dobrý příklad, netýká se to pouze 

dědictví v životním prostředí, ale jde o hospodářský a politický problém. I z pohledu životního 

prostředí a z pohledu sanací je těžko určit, jak by se to mělo sanovat, jak drahé by to bylo, jakým 

způsobem k tomu přistupovat. Tím, jak to řeší stát, jsou finanční problémy z politického hlediska 

obrovské, jelikož garance tam jsou až do výše 100 miliard korun.   

MS: Proč si myslíte, že se tyto zátěže táhnou do dnešních dnů, když po roce 1989, kdy se počala 

utvářet nová politika, bylo v jejím programu také odstranění zátěží tohoto druhu?  

PJ: Je tam více faktorů, a bylo by jednoduché pro mladého člověka říci, že za to mohou především 

politické elity, které zde byly za posledních dvaceti let. To proto, že se s tím nedokázaly vyrovnat. 

Jistě na nich část viny je. Nutno dodat, že věci jsou tak komplexní, že je těžké je řešit v omezeném 

čase. Na druhou stranu je jasné, že tito političtí vůdci k nám nebyli upřímní. Když někdo řekl, že 

privatizační proces je úspěšně ukončen, jsou to pohrobci, kteří nás straší ještě do současnosti.  

MS: Dá se říci, že jisté skutečnosti nebyly dokončeny a že lidé, kteří byli u „kormidla“, falešně tvrdili, že 

transformace ve své podstatě je ukončena?  
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PJ: Možná je dobré zalistovat v historii. Podíval bych se, zdali takováto prohlášení byla dělána, a 

určitě bych tedy řekl, že taková oznámení nebyla ku prospěchu věci. Můj pohled by byl, že 

přinejmenším transformace stále probíhá a ještě bude probíhat. Otázkou je, zdali někdy bude její 

konec, snad jedině ve vzdálené budoucnosti, i když intenzita a vnější projevy jsou nižší. Jde o to, o 

jaké transformaci se bavíme. Některá část transformace je rychlejší. Hospodářská transformace 

obecně rychleji probíhá, i když také stále není ukončena. Probíhá však rychleji než transformace 

společenská. Stále je zde spousta lidí, kteří většinu svého života prožili za doby před rokem 1989. Jak 

ze společenského, tak z ekonomického hlediska transformace ukončena není. V současnosti se s ní 

prolíná spousta jiných transformací, které jsou ve světové ekonomice, u zahraničních společností.         

… 6, 6, 60, …  

MS: To znamená, že souhlasíte s tím, co řekl Ralf Dahrendorf, že revoluce se dělá šest týdnů, zákony 

se dají napsat během několika měsíců, ustanovit trh na základě daných zákonů trvá přibližně 6 let a 

obnovit hodnotový žebříček člověka šedesát let? 

PJ: Ano, určitě. S tím souhlasím a dělá mi velkou radost souhlasit s nyní již zesnulým Ralfem 

Dahrendorfem. Dělá mi to radost také proto, že jsem byl na jeho přednášce v St. Anthony College 

na univerzitě Oxford, jíž jsem měl tu čest studovat. Byl jedním z předních členů této koleje, dá se 

považovat za jednoho z dobrých vykladačů historie a sociálních procesů.   

… Konsensus z Washingtonu …  

MS: Pokročme dále na hospodářské téma. Ekonomická transformace je spjata s Washingtonským 

konsensem. Když se díváte zpět, myslíte si, že to byla jediná možná cesta, jak zahájit zásadní proměnu 

hospodářství a i společnosti? Jde o to, že se převážně řešily ekonomické otázky. Tento koncept je 

spojen s privatizací, liberalizací cen a zahraničního obchodu, devalvací kurzu československé koruny.  

PJ: Obecně vždy existuje konsensus a je to proces hledání. To, co máte na mysli Washingtonským 

konsensem, jak je to koncipováno panem Williamsonem, byl konsensus pohybu koncem 

osmdesátých let a počátkem devadesátých let. Jako většina ekonomů bych se na tento koncept díval 

velmi kriticky a rozhodně bych jej při pohledu do zpětného zrcátka nepovažoval pro Československo 

za správné východisko pro reformy začátku devadesátých let. Na druhou stranu - vždy je potřeba 

nějaké východisko. Reformní proces vidíme jako hledání a učení, ale jisté výchozí – vztyčné body jsou 

nutné. I dnes washingtonské instituce jako Mezinárodní měnový fond a Světová banka se na tento 

konsensus dívají zpětně velmi kriticky, což je dobře, že se to mění, ale zároveň instituce a obecně 

hospodářští experti mají konsensuální názor, náhled, jak by se měly reformovat země nejen 

makroekonomicky, ale i z jiných pohledů. Ačkoliv se na něj budeme dívat kriticky, ponaučení 

z historie je velmi těžké. Jednou z věcí, které bychom si z toho měli odnést, je být opatrný v našich 

prohlášeních, v našich doporučeních a být si vědom, že málokdy to víme s velkou určitostí, a měli 

bychom si dávat pozor, kde to má velké dopady. 

MS: Dobrá, co byste vy korigoval, co byste na zmiňovaném Washingtonském konsensu upravil? 

Rychlost změn? Když se podíváme na liberalizaci cen, zásadně byly uvolněny, ale do roku 2011 máme 

některé ceny, které jsou regulované, například se to týká nájemného.  

PJ: Právě tuto složku cen není třeba rozebírat. Možná to za rok či dva bude úplnou historií. Právě na 

tomto příkladu vidíme, že se to mělo začít uvolňovat dříve, ale o to možná postupněji. Již 
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v současnosti to mělo být ukončeno, prospělo by to celkové situaci s bydlením. Obecně, kde by se 

daly navrhovat změny, je to tam, kde jste citoval Dahrendorfa. U nás se ani nestalo to, že jsme rychle 

napsali zákony. To byl větší problém, než si představoval. Ve spoustě oblastí byly zákony napsány 

špatně, či úplně chyběly. Vlastně ani to institucionální prostředí dané zákony nebylo připraveno, 

natož aby bylo vžito, natož aby si to lidé, ekonomické subjekty a pracovníci v oblasti práva osvojili.  

MS: Do jisté míry lidé byli překvapeni, že se něco takového může během několika měsíců udát. 

Nesmíme zapomínat, že ekonomická transformace začíná v roce 1991 liberalizací. Zákony, které byly 

užívány, byly schvalovány rychle.  

PJ: Nutno dodat, že přípravy byly dělány dlouhodobě a někdo by mohl říci, že několik desítek let, 

pokud to přeženu.  

MS: Ano, ale s tím jsou spjaty otázky, kdo zde rozuměl tržnímu hospodářství, které bylo na západ od 

našich hranic. Navraceli jsme se někam, kde jsme z hlediska „mentálního“ měli být, ale bohužel více 

jak 40 let jsme byli centrálně plánovanou ekonomikou, která byla nejetatističtější ze zemí ve 

východním bloku.  

… Mezinárodní instituce …  

MS: Jelikož Washingtonský konsensus je spojen s institucemi, které zde již byly zmíněny, a to s 

Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou, jak vnímáte tyto instituce? Člověk se může 

setkat s názorem, že měly již dávno zaniknout. 

PJ: Jejich role se mění v čase a v současné době se mění velmi intenzivně hlavně pozice 

Mezinárodního měnového fondu. Osobně nemám vyhraněný názor, v jakých oblastí by měla být 

silná. Myslím si, že v některých oblastech je jejich role naprosto zásadní. Světová banka a její role 

v boji s chudobou by měla být větší, než je v současnosti. U Mezinárodního měnového fondu vidíme, 

jak se posouvá role v makroekonomické úrovni. Je výjimečný a k jeho politice asi neexistuje volba.   

MS: Dobrá, byly názory, že země střední a východní Evropy měly dostat takzvaný Marshallův plán. To 

proto, že po druhé světové válce ho realizovaly USA a tento program pomohl revitalizovat válkou 

zničené země. Myslíte si, že takový záchranný program měl být vytvořen? Snad to byl Karel Dyba, jenž 

tomu odporoval tím anglickým: „Trade not aid.“ Ano, místo toho měly západní země otevřít prostor 

pro postkomunistické země. Jak o tomto uvažujete?  

PJ: Určitě tam proběhlo obojí. Česká republika v devadesátých letech obdržela rozvojovou pomoc ze 

Západu zřejmě v menším měřítku, než co by se po druhé světové válce dalo považovat za formu 

Marshallova plánu. Zároveň se otevřely se trhy ať již s blízkými evropskými zeměmi, nebo 

s Evropskou unií. Od Evropské unie jsme obdrželi z různých programů velké částky na podporu 

rozvoje.  

MS: Neodmítáte podobný plán a berete to jako jednu z možností?        

PJ: Myslíte, že bych neodmítal rozvojovou pomoc pro Českou republiku v devadesátých letech? 

Myslím si, že ano. Obecně rozvojová pomoc je dobrá, nemusí být rovnou ve formě peněz, což 

umožní, aby se Česká republika rozvíjela. To je správný postup. Zároveň je spousta forem, jak mohly 

rozvinuté země pomoci České republice. Nyní Česká republika jako jedna z rozvinutých zemí může 
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pomoci rozvojovým zemím. Nyní se naše role obrátila a i my můžeme pomáhat. Není to pouhé 

posílání peněz formou rozvojové pomoci do chudých zemí. Nyní je podobná situace, kterou řešíme 

v 21. století my ve vztahu k rozvojovým zemím, co řešil rozvinutý svět směrem k nám …  

MS: … v devadesátých letech minulého století.  

JP: Nyní je spousty kanálů, kromě těch přímých finančních, jak pomoci. Jedním z nich je například 

migrace lidí. Dalším je obchod se zbožím, další je expertní pomoc v oblastech týkajících se příjmu 

investic nebo životního prostředí.  

… Hospodářská politika …  

MS: Vaší doménou je hospodářská politika.        

PJ: V počátku devadesátých let Václav Klaus netlačil na počátku devadesátých let na patřičná 

ustanovení institucionálního rámce před tím, než byly provedeny transformační kroky, vedlo to 

k tomu, že nastala spousta problémů, které by bez toho nemusely vůbec vzniknout.  

MS: Zde je nutné připomenout, že hlavní kroky hospodářské politiky byly spojeny s deregulací, s 

privatizací, institucionální rámec byl postupem času dotvářen. Je cosi jiného provádět hospodářskou 

reformu za běhu, když je ustanoven trh, než když se instituce postupně budují.  

PJ: Pro mě je možná jednoduché se zpětně vyjadřovat. Neříkám, že se to dalo reálně udělat, ale 

některé věci jdou zpětně označit za chybné. Například koncem devadesátých let byl schválen 

insolvenční zákon a bez toho to byl obrovský průšvih.  

MS: Byl zde však zákon o konkurzu a vyrovnání, ale ne dobrý. Poukazujete na fakt, že se trh nemohl 

patřičně „čistit“?  

PJ: Nebo také měla proběhnout privatizace bank a neměli bychom zde mít bankovní socialismus 

v takovém rozsahu.  

MS: Ano, banky umožnily fungování hospodářství, jelikož kdyby banky byly z počátku privatizovány, 

nepůjčily by zřejmě na projekty, které byly realizovány v počátku devadesátých let.  

PJ: Správně naznačujete konflikt zájmů. Je otázkou, zdali to, jak se rozhodli na základě konfliktních 

zájmů, bylo správně. Může tam být zájem o dlouhodobou stabilitu bez bankovního socialismu, nebo o 

krátkodobý zisk, že banky budou půjčovat firmám …  

MS: … na neperspektivní projekty. Dobrá, posuňme se k zásadní otázce. Soudíte, že hospodářská 

politika je nedílnou součástí politiky vlády?  

PJ: Jistě.  

MS: Neměla by vláda spíše provádět kultivaci institucionálního rámce?  

PJ: Jde spíše o to, že cokoliv, co vláda dělá, ovlivňuje hospodářskou aktivitu zemi. Každá vláda vlastně 

provádí hospodářskou politiku. I kdyby nedělala nic, je to hospodářská politika nulová, ovšem 

jakýkoliv krok vůči ekonomickému prostředí je hospodářskou politikou. Nejhorší je, když hospodářská 

politika ať již velmi aktivní, nebo pasivní není vědomá. To znamená, že pokud si vláda myslí, že 
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neovlivňuje ekonomickou aktivitu, může tím docházet k mnoha chybám, mnoha věcem, které jsou 

opomenuty. Touto potenciální ignorancí dochází k horším stavům. Když říkám, že hospodářská 

politika je důležitá, nemám na mysli její rozsah. Hospodářská politika může zůstat u toho, že 

necháme, ať si trh zajistí své, a my budeme usilovat o kultivaci základního institucionálního rámec. 

Nebo vláda bude …  

MS: … vlastníkem a bude se snažit řídit podniky k obecnému prospěchu. To se děje.   

PJ: I v současné době je jedna z rolí vlády, že působí jako důležitý ekonomický hráč. Veřejné zakázky 

jsou přibližně kolem 20 procent HDP a ovlivňují míru celkových investic v České republice.  

MS: Je to dle vás dobře, aby přes stát „teklo“ takové množství prostředků?  

PJ: Abych se přiznal, nemám na to silný názor. Myslím si, že se to v budoucnu příliš nezmění. 

Každopádně by si to měl stát uvědomit a být dobrým hospodářem a jít ostatním hráčům v ekonomice 

dobrým příkladem. Například tím, že bude dobře zadávat veřejné zakázky, nebo že nebude obcházet 

své daňové zákony, jako se to stalo se spořícími státními dluhopisy.  

MS: To znamená, že pokud zde bude snaha politiků o dobré fungování státu, bude to vycházet 

z dobrých pravidel a jejich dodržování. Od toho se odvíjí chování subjektů, které jsou partnery státu. 

Tady je dobré zmínit jeden fenomén, a to je dluh. Stát zpočátku devadesátých let nebyl zadlužen, ba 

své zadlužení snižoval. Od roku 1997 se státní dluh postupem času navyšuje. Čím vy si to vysvětlujete? 

Místo vyrovnaného hospodaření se stal subjektem, jenž akumuluje dluhy, byť ty v porovnání 

s ostatními zeměmi nejsou tak rozsáhlé.  

PJ: Ze studia veřejného dluhu vyplývá, že mít každý rok vyrovnané rozpočty by nebylo nejrozumnější. 

Většina ekonomů by souhlasila s tím, že určitá úroveň veřejného dluhu je žádoucí a může to být 

zdravé. Zároveň v situaci, kterou vidíme dnes, že většina zadlužených zemí včetně České republiky má 

dluh příliš vysoký a vzhledem k rizikům, nejistotám, které zde jsou, by bylo nejlepší, kdybychom měli 

vyrovnaný rozpočet. Je selháním našich politiků, že nebyli schopni vytvořit rozpočtové přebytky ani 

v dobách největšího růstu.        

MS: Měli jsme zastřenou transformaci. Přebytky v devadesátých letech se projídaly. Privatizační 

příjmy šly do státního rozpočtu, a nyní jsme na šikmé ploše. Myslíte si, že Česká republika bude čelit 

problémům, jako má Řecko či ostatní země jižního křídla Evropské unie?     

P.S.: 

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

PJ: V prvních pár letech obnovy jsem vzhledem k nízkému věku nanejvýš půjčoval rodičům modré a 

červené fixy pro nakreslení loga OF. V dalších letech jsem pak především skrz média byl 

pozorovatelem veřejného dění. A poslední roky usiluji o aktivní přispění k obnově a rozvoji 

demokracie. 

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

PJ: Ne – byl jsem na to příliš mladý, jinak bych se určitě jako občan účastnil a jako ekonom se zapojil 

do diskusí o alternativách ke kuponové privatizaci.                
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Dialog o transformaci s Tomášem Drážným7,8: 

MS: Jste mlád a události roku 1989 jste nemohl prožít v plnosti. Co pro vás s odstupem tento rok 

znamená, kdy jste se o něm dozvěděl?  

TD: Víte, to je těžká otázka, moje paměť není velká. Každopádně rok 1989 asi pro mé vrstevníky 

znamená velký přelom, za který vděčíme našim rodičům. Nikdo z mých vrstevníků a současných 

studentů vysokých škol na něj nepamatuje. Máme to zprostředkované díky vyprávění, a proto si 

vážíme, že se vlna občanské nespokojenosti vzedmula. Lidé se dokázali semknout, spontánně sdružit 

a za něco bojovat nenásilnou formou. Jak jistě vidíme, že stejný přístup by potřebovala mnohdy i 

současná situace, ovšem již k tomu taková vůle není. Rok 1989 je krizový moment, kdy vše 

vyvrcholilo, byť to bobtnalo nějakou dobu. Poté se to naakumulovalo. Nyní je problém, že lidé se 

nesemknou a nejdou do ulic, nebojují za to, co chtějí, protože se jim žije dobře. Dokud se lidem 

nestane něco fatálního jako, že …  

MS: … budou přicházet o zaměstnání …  

TD: … nebo o peníze či režim bude neodpovídající, ke změně nedojde. V roce 1989 byli lidé naštvaní 

již dlouhou dobu. Přišla naděje. Když se nyní nepřihodí něco tak radikálního, nevyvolá to tak radikální 

vlnu jako v roce 1989.  

MS: Nedojde k patřičnému otřesu. Ostatně trvalo dvě generace, než došlo k patřičným proměnám, i 

když reformní snahy jsme mohli vidět v polovině trvání režimu.  

TD: Soudím, že v roce 1989 se protrhla hráz proto, že lidé několik desítek let nemohli nic, a najednou 

se protrhla stavidla. V dnešní době lidé mohou vše, ale i vývojem a syndromem z komunismu si buď 

myslí, že to nemá cenu, neboť i vývojem vidí, že když se o něco snaží v menších skupinách, tak mohou 

mnohé, ale nemá to žádný reálný dopad. Před tím to nezkoušeli, a proto se energie kumulovala. Dnes 

mohou, ale nevyužívají patřičných možností. Z mého pohledu je to strašná škoda.  

MS: Vnímáte to tak, že lidé v současnosti rezignovali na péči o veřejný prostor, na péči o jeho kvalitu?  

… Vzpomínky na 1989 … 

MS: Dobrá, rád bych využil příležitost a zeptal bych se, kdy se člověk vaší generace dozvěděl o 

zásadních událostech, které formovaly naši současnost?  

TD: Musím říci, že si to ze školy nepamatuji. Nevzpomínám si, že jsme se ve škole učili o sametové 

revoluci, o normalizaci či něčem takovém. Soudím, že jsme v dějepise končili druhou světovou 

válkou. Ani v základech společenských věd jsme to neměli. Probírali jsme takové věci jako 

skandinávské bohy a podobně. Sounáležitost s českými dějinami tam trochu chyběla. Nevím, jak 

tomu je nyní na středních školách. Nyní s Inventurou demokracie připravujeme projekt, kde budeme 

jezdit zatím po pražských středních školách. Budeme se snažit uvést mladé studenty do problematiky 

angažovanosti v občanské společnosti. Budeme hovořit o tématech jako o roce 1989, o vývoji naší 

                                                           
7
 Tomáš Drážný *1985, český politolog, byl představitelem společnosti Inventura demokracie 

http://www.inventurademokracie.cz/, po studiích v Čechách i v zahraničí nastoupil do společnosti Krajíček a 
Associates, která se zabývá vyhledáváním manažerů.      
8
 Dialog byl natočen v pondělí 19. září 2011 ve večerních hodinách v prostorách kavárny Marathon, Černá ulice 

9, Praha 1, Nové Město.   

http://www.inventurademokracie.cz/
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demokracie. Pochopitelně zprostředkovaně, jelikož rok 1989 jsme nezažili. Již jsme zažili vývoj 

posledních pár let, kdy si to uvědomujeme a nějakým způsobem se angažujeme. Vytvořili jsme 

projekt, kdy se budeme snažit angažovat i mladé lidi, aby si začali uvědomovat, že je nutné se 

angažovat. Je nutné, aby mladí lidé si byli vědomi toho, že i když nemají volební právo, je nutné se 

starat o veřejnou politickou scénu. Zkrátka, aby o tomto tématu přemýšleli. Pokud se tak stane, bude 

se něco dít. Říkal jsem, že občanská společnost již nemá vliv, neboť lidé jsou apatičtí. Jsou však 

apatičtí kvůli tomu, že lidé o věci veřejné nestarají a nezajímají se do patřičné hloubky. Vidí to pouze 

povrchně, což se projevuje v nadávání na vše kolem sebe, jak to my Češi vidíme. Málokdo se zvedne a 

jde něco dělat, snaží se vyvíjet nějakou aktivitu. Netvrdím, že musí jít hned do ulic. Musí diskutovat se 

svým okolím na nějaké vyšší úrovni než u piva v hospodě večer.  

MS: Říkáte, že jsme dobří pivní filozofové?  

TD: Přesně tak.  

MS: Ostatně jsme národ piva.  

TD: U toho piva bychom občas mohli něco vymyslet.  

MS: Soudím, že to pěkně vyjádřil Jan Kaplický. Podle něho mají Češi nad sebou pěnu piva, když ale 

nahlédl na realitu, došel k přehodnocení a konstatoval, že máme nad sebou dva půllitry piva. To nám 

brání v rozhledu. Reagoval tím na situaci kolem Národní knihovny, kdy jeho vítězný návrh byl 

mnohými lidmi označen za nežádoucí a stavba celé knihovny odložena.   

TD: Z ničeho nic …   

… Odkazy rodičů …  

MS: Ještě bych se vrátil k rodičům. Poukazoval jste na rodiče: „Jsme hrdí na to, že se odhodlali 

k patřičnému kroku. Díky nim máme, co máme.“ Sami vaši rodiče se zapojili do veřejného života? 

TD: Co myslíte onou aktivitu?  

MS: To, že se zapojili do dění, že se stali součástí občanské společnosti.  

TD: Moji rodiče zrovna ne. Pocházím ze severu Moravy, centra byla ve velkých městech. U nás na 

vesnici lidé byli rádi, že byli rádi. Pochopitelně podporovali, co se děje ve velkých městech. To je vše 

ze strany mých rodičů.  

MS: Účast v politice je nelákala. Udělali jsme svou práci a nechali jsme to jiným lidem a pečujeme o 

své.  

TD: Tak by se to dalo říci, ne však s pejorativním podtextem. Myslím si, že kdyby v regionu byla 

možnost, jaká je v centrech, určitě by do toho šli.  Na druhou stranu nebyli tak aktivní, aby možnosti, 

jak se angažovat, vyhledávali.  

MS: Pocházíte z kraje, kde je dominantní těžký průmysl?  

TD: Na druhou stranu - maminka, otce již nemám, je skeptická. Možná myslela, že se to již zvrhne. 

Nevěřila tomu, že to vydrží, proto se tím příliš nerozrušovala.  
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… Otázky ztrát …  

MS: Vaše matka změnu přijala, ale k pozitivním zprávám se stavěla s opatrností. Nevěřila, že se 

nastoupený trend udrží. Lze o vašich rodičích hovořit jako úspěšných, kteří změnou získali? To proto, 

že jsou lidé, zvláště v průmyslových částech země, kteří změnou spíše ztratili. Jedná se o „sociální 

jistoty“. Minulý režim si vážil horníků, manuálně pracujících.  

TD: Myslím si, že mým rodičům to prospělo. Moji rodiče byli aktivní do té míry, že se režimu 

přizpůsobili a přestali spoléhat na stát. Soudím, že minulý režim byl takový, že se postaral o všechny, 

pokud byli loajální, a nemuseli být pomalu ani „pracovně produktivní“. Poté byla velká část těch, kteří 

si na změnu nezvykli, nechápali, že musí pracovat. 

MS: Jinými slovy „dostávali“ koláčky zdarma?  

TD: Moji rodiče byli naštěstí těmi, kteří se tím dokázali úspěšně prokousat a dokázali společnosti 

nabídnout hodnotnou práci. Zkrátka, nespoléhali na systém.  

MS: Jak zpětně vnímáte minulé období „budování“ demokracie a kapitalismu třeba na severní 

Moravě? Voličstvo v regionu je levicově orientované. Mnozí lidé mohli leccos ztratit.  

TD: Z politologického hlediska je to jasné. To proto, že ti, kdo mají menší vzdělání, horší práci, 

vydělávají méně, sázejí na levicové strany politického spektra, tím více je volí, protože vědí, že je více 

zajistí, třebaže by k tomu nemohli mít patřičné svobody, práva.  

… Otázka politiky …  

MS: Pojďme dále. Pro vás jako mladého člověka je politika čímsi běžným, ba povinností starat se o to, 

co se děje v místech, kde působím. Působí taková souvztažnost - když se nebudu starat já, bude se 

starat někdo za mě a budu nepřímo otrokem těch, kteří v politice drží moc.   

TD: Soudím, že je to obecná povinnost. Když již máme demokracii, máme možnost ji žít, ať je to 

jakkoliv nedokonalý systém. Víme, že demokracie je špatná, ale zatím nikdo nic lepšího nevymyslel. 

To je známý citát. Musíme za ni být rádi. Je naší povinností o ni pečovat, když již ji máme. Kdybych 

měl odpovědět, zdali je to povinností všech, neumím to říci. Zastávám postoj, že to nemusí být 

povinností. Ten, který se o dobro společnosti, o demokracii nesnaží starat, nesnaží se něco jakkoliv 

účinně či neúčinně změnit, nemá právo na nic „nadávat,“ být nespokojený.  

MS: Ano, ovšem je nutné, aby se člověk snažil ne kritizovat, ale tvořivě korigovat, přetvářet to, co je 

chybné. Pouhá kritika může být velmi levná.  

TD: Přesně tak. Když člověk něco kritizuje a ví, že je to špatně, měl by přirozeně vyvíjet nějakou snahu 

- ať malou, či velkou o to, aby napravil, co si myslí, že je chybné. Pokud se o to nestará, co mu dává 

právo si stěžovat a kritizovat?  

MS: Pokud o něco člověk usiloval v minulém režimu, musel mít stranickou průkazku, musel se umět 

ohnout. Dnes to nemusí, dnes to není nutné. Život tak má ve vlastních rukou.  

TD: Souhlasím s tím, a proto jsem říkal to, co jsem říkal. Dnes můžete cokoliv ve srovnání s minulým 

režimem. Můžete napsat článek do novin, můžete napsat knihu, můžete založit iniciativu. Můžete 
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vstoupit do jakékoliv strany a snažit se ji změnit zevnitř. Můžete získat pro své postoje lidi podobného 

názoru.  

… Demokracie …  

MS: To je právě demokracie. Někdo může říci, že jsme chtěli demokracii, protože jsme také měli 

demokratickou periodu během první republiky. Mnozí z nás pozitivně vnímali symboly republiky. Je 

pochopitelné, že jsme těžko mohli vědět, co je skutečná demokracie, jelikož náš politický vývoj měl 

diskontinuity.  

TD: Zřejmě ne všichni věděli, co od demokracie mohou očekávat. Určitě byla část lidí, kteří spoléhali 

na to, že demokracii za ně vytvoří někdo jiný. Jistě byla část lidí, kteří zpočátku měli velké naděje, 

tedy i iluze, které postupně ztráceli ve vývoji demokracie. Na počátku devadesátých let byla euforie, 

nadšení. Je otázkou, zdali se to nepromeškalo a nepromarnilo. Poté nastala krušná léta 

ekonomických reforem. Je otázkou, zdali se to dalo zvládnout lépe, či ne? Část lidí to znechutilo.  

MS: Ano, ostatně demokracie je diskuse. K té diskusi člověk musí být veden, musí být znalý témat, 

která jsou předmětem diskuse, jelikož jinak diskuse nemohou být plodné a účinné. Uvádíte, že zde 

byla ekonomická reforma. Jen se zeptejme lidí kolem, kdo rozuměl západnímu kapitalismu, ale i 

samotné demokracii. Těch lidí skutečně nebylo mnoho.  

TD: Soudím, že tam šlo o to, aby lidé, kteří tomu rozuměli a diskutovali o tom, měli správný morální 

kredit. To rozhodovalo o tom, jestli využijí svých vědomostí, jestli se systém nastaví dobře, nebo jej 

využijí k tomu, aby se sami obohatili. To je problém do dnešních dnů.  

MS: V politice akcentujete význam obecného dobra. Jsou tací, kteří tvrdí, že cosi takového neexistuje.  

TD: Přesně to je věc, ve které by každý z nás měl mít jasno, jinak nebude docházet ke zlepšení 

systému. Dnes máme spoustu politických kauz, afér, spoustu iniciativ ve veřejném prostoru. Volá se 

po svržení vlády. Když se vždy nějaká ta kauza vynoří, žádá se o svržení vlády. Pokud by tomu tak bylo 

ve skutečnosti, máme zde každé dva měsíce nové volby. Nyní je otázkou, zdali by to k něčemu bylo, 

zdali skupina lidí, kteří jsou v politice dvacet let, mají to tam „obšancované“, že se tam střídají, zdali 

by nové volby u nich něco změnily. Jestli je naprosto nutné, aby se našlo pár lidí staré školy, kteří se 

to rozhodnou změnit, či aby lidé, kteří působí v politice, v sobě našli kousek „morálna“ a přestali 

kupčit a krást, kde mohou. To je to, co vyprchalo, a je to nenávratně ztracené.            

MS: Soudíte, že Václav Havel dal revolučním dnům …  

DT: … naději.  

MS: Vlastně tu díky heslu „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Cynici v naší společnosti se nad 

tím zasmějí. Ne náhodou lidé, kteří tomu věří, jsou právě jimi opovržlivě označováni za 

„pravdoláskaře“. Na druhou stranu, bychom měli připustit, že je těžké budovat společnost bez 

hodnotové orientace mající často transcendentní rozměr, jež je lidským rozumem mnohdy těžko 

vysvětlitelný.   

DT: Přesně tak. Politika jako taková se nedá bez pragmatismu dělat. V tom ale musí být zakotveny 

patřičné hodnoty, které jsou uznávány každým a ze kterých systém čerpá.  



 
 

52 
 

… Cesta ke kořenům …  

MS: To znamená, že bychom se měli vrátit ke konstitutivním momentům, které byly přítomny 

v revolučním kvasu? Je otázkou, zdali lidé, kteří byli schopni za minulého režimu uhýbat a v jisté míře 

podvádět i krást, nepoužívali hesla revoluce jako pouhé fasády, což jim umožnilo získat lepší postavení 

v novém systému. Povrch se změnil, ale praktiky jsou stejné.  

DT: Nemyslím si, že bychom se měli vrátit na začátek, kdybychom měli využít euforie. Těžko se 

hodnotí, jak by se co dělalo lépe. Po bitvě je každý generál, tak tomu skutečně je. Na druhou stranu 

se to mohlo udělat jinak a mohlo by to dopadnout hůře.  

MS: Rusko je pěkný příklad.  

… Vzdělání a demokracie …  

DT: Ano. Jsem pro to, abychom pracovali s tím, co máme. Myslím si, že veškerá apatičnost 

společnosti, veškerý odpor k politice, veškerá neangažovanost, veškeré nadávání na politické strany a 

poté volení na základě toho, kolik uvidím plakátů před volbami, že to vše je otázkou vzdělání. 

Vnímám to jako dlouhodobý proces. Když dlouhodobě a obecně budeme vzdělanější, budeme o 

věcech více přemýšlet od ranějšího věku, budeme na ně připravovaní, budeme vědět, co znamenají, 

nebudou samozřejmě i výsledky rozhodovacího demokratického procesu společnosti tak plytké. 

Nebudou jako anketa z Blesku. Dnes volby nezávisí na tom, jaká politická strana má jaký politický 

program, jakou současná opozice nabízí pozici. Důležitou roli hraje, kolik plakátů za kolik milionů 

bude vylepeno. Je to obrovská smůla. Z mého pohledu by každý inteligentní volič měl naprosto 

přestat poslouchat, co politická strana začne říkat půl roku před volbami, to proto, že startuje 

nepřímá volební kampaň. Následně se rozjede naplno, to se projevuje tím, že volební programy jsou 

smrštěné do dvou slov jako „krása a prosperita“. Jednoduše jste zahlcen všudypřítomnými obličeji 

kandidátů veškerých stran.  

MS: Tam dochází k politické korupci voličů. Slibujeme nesplnitelné.   

TD: Nepřímo, psychicky … To je strašně špatně. Spousta lidí na to dá. Nedojde jim, že by se tím 

neměli nechat ovlivnit, nepřemýšlí nad tím. Opět se navracíme ke vzdělání.  

MS: Již jsme to uvedli. Kvalitní diskuse potřebuje vzdělaného člověka, aby dokázali rozlišit, co je 

skutečný záměr, a co pouhý klam, a také jaké jsou důsledky konání jednotlivých aktérů v politice. Je 

nutné podotknout, že s tím mají obtíže i experti. Máte minimálně dva názory.  

… Měníme systém, ne lidi …  

MS: V rámci této části diskuse by měla také zaznít slova Václava Klause, když prosazoval 

ekonomickou reformu. On tvrdil, že měníme systém, ale ne lidi. Vzniká logická otázka, jak je to 

efektivní? Člověk, pokud bude mít zájem v novém systému existovat, se bude nucen přizpůsobit 

pravidlům, která daný systém konstituují. Lidé však budou do systému zanášet manýry, které získali 

v rámci generační zkušenosti. Na druhou stranu, změnu člověka považuje Klaus za sociální inženýrství.    

TD: Přesně tak. Myslím si, že naše demokracie, ať se vyvíjí jakýmkoliv směrem, na tom není špatně. 

Stačí ji srovnat s vyspělejšími demokraciemi, kde demokratická pravidla jsou také porušovaná. Naše 

demokracie je mladá, teprve něco přes dvacet let. Je to sice otázka jedné generace, ale ve vývoji 
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demokracie, stejně jako v rámci jejího vývoje je to relativně málo. Ve vyspělých státech demokratický 

systém funguje několik set let. Také to tam nefunguje odpovídajícím způsobem. Je nutné udržovat 

základní vývoj tak, aby šel tendenčně nahoru, a ne tendenčně dolů. Soudím, že v současné době si 

máme na co stěžovat. Stačí si vzít za příklad Itálii. Můžeme být rádi za to, co zde máme. Na druhou 

stranu se musíme starat o to, aby ohodnocení stavu demokracie mělo vzestupnou tendenci. 

… Cesta úpadku a vzestupu …  

TD: Soudím, že její stav je na hraně, kdy politická kultura je tak špatná, že je nejvyšší čas, aby se něco 

stalo, aby to nemělo sestupnou tendenci. Nyní je otázkou, co by se mělo stát, aby se cosi změnilo. 

MS: Musí zde být průšvih, aby to s lidmi patřičně otřáslo.   

TD: Ano, ale aby se cosi změnilo, musí to změnit lidé. Onen „průšvih“ je latentní a málo lidí si jej 

uvědomuje, a právě proto nikdo nic nedělá. Pokud by zde byla jistá eskalace, možná se cosi stane. 

Pod rouškou vágnosti se politická kultura zhoršuje.  

MS: Na mysl mi přichází jistá analogie: Máte žábu, a když ji hodíte do vařící vody, bude mít tendenci 

vyskočit. Pokud ji dáte do vlažné vody a budete vodu ohřívat, uvaří se. Tento příměr by se mohl užít na 

stav společnosti, o které hovoříme. Například takový profesor Petr Drulák ji navrhuje změnit 

revolučním zvratem. Radí, aby lidé opět vyšli do ulic. Sám říkáte, že lidé jsou pasivní.  

TD: Aby byla revoluce, tak by  lidé museli projevit aktivitu. Jsem také pro to, aby se cosi stalo. Nyní je 

otázkou, co by se mělo stát. Nejlepší odpovědí je, aby lidé šli do ulic a udělali revoluci. Z lidí by se asi 

musely rekrutovat osobnosti, které to buď převezmou, či systém nějak obrodí.   

MS: Nyní přichází otázka, zdali také lidi máme?  

TD: Ano, máme je? Je výchova taková, aby společnost byla natolik kvalitní, že takové lidi má? Je 

vzdělání natolik kvalitní, aby „produkovalo“ tuto část lidí, která má potenciál něco změnit, něco 

převzít a dělat to jinak a lépe?  

MS: Vše pro to, aby se vyměnily kádry, které tam jsou generace.  

TD: Vidíte, že po volbách, když jsou v Parlamentu nové strany, je to buď nějaký podnikatelský projekt, 

nebo je tam málo slušných lidí, aby něco změnili. Setkáváme se s politiky, ale nemůžeme říci, že 

všichni kašlou na to, co mají dělat. Je tam pár lidí, kteří mají dobrou vůli. Jsou to nováčci ve 

sněmovně. Snaží se, ale často naráží na staré kádry, které jim říkají: „Slečno, to nemůžete chtít, máte 

jen pár poslanců. My zde máme většinu, s tím se ani nesnažte projít.“ 

MS: Říkáte, že je to prapodivné fungování tvorby politiky. Soudíte, že dnešní lidé, kteří mají snahu jít 

do politiky, angažovat se, jsou vystaveni praktikám starých kádrů?   

… Cesta nápravy …  

TD: Ano. Má to dvě varianty. Pokud nepůjdou lidé do ulic a neudělá se revoluce jako převratné 

řešení, …  

MS: … společnost nebude otřesena.  
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TD: To znamená, že se něco stane rychle a obrátí se to. Další možností je, že systém se bude měnit 

pomalu. Jak to změnit pomalu jsou dvě varianty: Jednak se angažovat v občanské společnosti, což je 

běh na dlouhou trať. My jako studenti z Inventury demokracie to známe. To proto, že občanská 

společnost musí působit tak, aby měla reálný vliv na staré politické kádry …  

MS: … a také našla správné partnery v politice. 

TD: Druhou možností je vstoupit do politické strany a snažit se změnit něco zevnitř. Tam ale narážíme 

na dva problémy. Za prvé, je to neochota lidí. To proto, že politika je v očích lidí zdiskreditovaná, ….  

MS: … je to špinavé řemeslo.  

TD: Okamžitě, když někomu řeknete, aby šel do strany a snažil se ji budovat zevnitř, je první reakce 

člověka, že to neudělá, jelikož by se automaticky zdiskreditoval. Dnes si nevyberete nejčistší stranu, 

všechny jsou poznamenané korupcí.  

MS: Nu, ale dle ratingu Inventury demokracie mají kredit malé strany, jako je například Strana 

zelených.  

TD: To je relativní. Ve vysvědčení hodnotíme čtyři dílčí aspekty, nehodnotíme kvalitu strany jako 

takovou. Je to zavádějící. I média to berou tak, jak jste uvedl. Když má člověk jít do politické strany, 

nejde tam, jelikož jej to v okolí zdiskredituje. Jedná se o špinavé řemeslo. Když se s tím někdo vyrovná 

a do strany vstoupí, jsou tam další problémy. Buď je dobrých lidí málo a sám člověk v politické straně 

nic nezmění, pokud bude uznávat správné hodnoty. Hovořil jsem mnoha lidmi a vyslechl jsem od nich 

názory týkající se politických stran a bylo mi to potvrzeno. Zkrátka, jestliže se nepřizpůsobí špinavým 

stávajícím pravidlům, buď nic nedokáže, nebo bude hned odsunut.          

MS: Ve všem podání cítím beznaděj.  

TD: Ano, ovšem abyste něco dokázal, musíte se přizpůsobit. Když se pragmaticky přizpůsobíte, tedy 

formálně se přizpůsobíte, ale pořád půjdete za svým, že něco změníte, dokážete to, a byl bych rád, 

aby to tak bylo. Nebo vás to totálně semele a poté se podřídíte pravidlům, jelikož uvidíte, že to 

nakonec nemá cenu. Podle mě je jediné řešení vzdělání, osvěta nebo revoluce, která je však méně 

pravděpodobná.  

MS: Opět revoluce? To asi není správný způsob pro řešení současné situace. Spíše se kloním 

k evolučnímu přístupu, což je cestou, kterou jste naznačil třeba v oblasti občanské společnosti. Možná 

převáží síly, které podpoří pozitivní směřování systému.   

TD: Nu, i revoluce může obsahovat znaky evoluce. Je to například způsob, když špatní lidé budou 

nahrazeni dobrými.  

MS: Nu, ale to je v jistém ohledu snílkovství.  

TD: Ano, …  

MS: Na druhou stranu, s vámi člověk může souhlasit, pokud nebude vidět to lepší, pokud nebude mít 

jasně stanovený cíl konání, víru, a poté nezačne konat jisté kroky. Kdo věřil, že věci na konci 

komunistickému režimu půjdou tak rychle?  
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TD: To je idealistická část. Pragmatickou jsme již zmiňovali. Člověk vstoupí do strany, podřídí se 

pravidlům a půjde si za svými hodnotami a bude se protloukat. Je to samozřejmě těžší.  

… Osobnost a kontexty …  

MS: Stačí se podívat na Michaila Gorbačova. Ten musel projít „hnusem“ v Sovětském svazu, až se 

dostal na vrchol pyramidy a začal svými kroky, byť nevědomky, bořit režim, díky čemuž máme 

relativní svobodu, demokratický systém a můžeme zde hovořit a nikdo nás neohrožuje.  

TD: To je to, o čem jsem hovořil. Nejlepší řešení je také, když se člověk podřídí pravidlům, ač jsou 

pragmatická, a jde si za svými hodnotami a nepodlehne.  

MS: Je tam stálá dvojkolejnost. To ovšem vyžaduje od člověka velkou osobnostní sílu. Na jednu stranu 

deklaruje úctu těm, kteří jej do pozice dostali, ale na druhou stranu musí vnitřně věřit tomu, že když 

půjdu touto cestou, může se dostat dál a leccos změnit.  

TD: Musí mít dobré vnitřní hodnoty, na nichž si zakládá. Pokud je má, může projít hnusem a poté je 

může realizovat. Čím více tam bude takových lidí, tím menší náročnost to bude vyžadovat. 

MS: Ne každý je tak imunní jako pan Gorbačov. Byl zřejmě ve správný čas na správném místě. 

... Občanská společnost ...  

MS: Kdybych se měl vrátit, vaše iniciativa zdůrazňuje sílu občanské společnosti. Takový Ernest Gellner 

a jeho následovníci pojímají občanskou společnost jako doplněk, ne bytostnou protiváhu, není to 

podle nich soupeř. Občanská společnost ale může poskytnout politické straně doplňující informace, 

zpětné pohledy. Například lidé jako pan Klaus s tímto termínem neradi pracují, jelikož ji považují za 

konkurenta osvědčeným politickým stranám. Její aktivity staví proti svobodné společnosti.   

TD: To je otázka pohledu. Jak jsem říkal. Buď je řešení v občanské společnosti, což je dlouhodobé, 

nebo v pragmatičtějším, realističtějším přístupu, že se skupina lidí rekrutuje do politických stran a 

bude se systém snažit změnit z pozice politické strany. Pan Klaus například říká, že je to jediné 

legitimní. Oba přístupy jsou dobré. Je pouze otázka, jak to udělat, aby se našel dostatek morálních a 

kvalitních lidí, kteří vytvoří politickou stranu a získají si podporu, a zároveň nepodlehnou těm okolním 

praktikám. V jistém ohledu vyřešení této hádanky by bylo na ocenění Nobelovou cenou.  

… Historická recepce …  

MS: Nyní je dobré se podívat na českou politiku z historické perspektivy. Pokud se podíváme do 

devadesátých let na Občanské fórum, byli tam lidé ochotní jít cestou občanské společnosti. Ti byli 

odsunuti. Václav Klaus nabídl z dlouhodobého hlediska cestu stranictví jako jedinou možnou. Doba 

v devadesátých letech byla spíše charakteristická očekáváním, aktivitou lidí než tím, co máme nyní.  

TD: Určitě, v počátku devadesátých let …  

MS: … byl idealismus. Dnes být v politické straně znamená nepřímo se účastnit politického projektu 

spojeného s „porcováním“ státu.   

TD: Je to tak. Na počátku budování otevřené společnosti byl idealismus. Na počátku devadesátých let 

byl idealismus. Neměli jsme zkušenosti, jak se dělá demokratická politika.  
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MS: Učili jsme se. V jistém ohledu nás reprezentovali lidé z disentu, kteří posléze tento prostor 

opustili.  

TD:  Demokratická politika se bohudík dělá pragmaticky. Musí tam být boj o politickou moc. Musí to 

dělat lidé s morálním základem.  

MS: Nutno si vyjasnit slova. Pragma je čin. Někteří politici byli u nás spíše lidmi slov než činu. 

Nemyslíte si? Jen si vezměte, že se navrhovaly reformy a slovo reforma se řadí k nejužívanějším 

slovům v současnosti. V nehostinné situaci, v jaké jsme dnes, jsme se ocitli proto, že v mnohém nebylo 

postupováno důsledně.  

TD: Zřejmě tomu tak je. Možná je to tak, že lidé, kteří podle vás byli lidmi spíše slov než činů, byli též 

lidmi činu, pouze o tom hovořili až příliš dlouho, a skuteční lidé „činu“, ne slov, toho využili a udělali 

činy. Poté se to vyvíjelo tím směrem, jímž se to vyvíjelo. Lidé slov a později činů byli odsunuti, jelikož 

se něco stalo.   

… Osvojení si demokracie … 

MS: Zastavme se u jedné věci. Již několikrát jsme narazili na otázku vzdělanosti. Inventura demokracie 

na tuto skutečnost upozorňuje. Jak jste jako student byl spokojen s tím, jak si osvojujeme demokracii? 

Tím myslím to, jak si osvojujeme způsob dialogu, správné argumentace?  

TD: Musím říci, že jsem intelektuálně začal žít na vysoké škole. Na střední škole jsem byl prototyp 

člověka, jenž se o nic nezajímá. Prozřel jsem až na vysoké škole, kdy jsem se spíše začal potkávat se 

svými spolužáky. Studoval jsem politologii. Diskutovali jsme různé skutečnosti a čerpal jsem z nich. 

Nutno říci, že jsem čerpal spíše ze svých spolužáků než z akademického prostředí, které u nás 

bohužel, a je tomu tak až do nynější doby, nepodporuje kritické myšlení žáka.  

MS: Nauč se, nabifluj se, přednes … a možná i zapomeň. Myšlení se poté ztrácí. Kvalita demokracie 

tkví …  

TD: … v umění diskuse a umění kriticky myslet. Když se to člověk nenaučí, neumí to a pouze přejímá 

postoje druhých.   

MS: To je cesta k ochočenému, pasivnímu člověku. I když posloucháte, …  

TD: … nemusíte nad něčím přemýšlet, přijmete to, co posloucháte. To se následně odráží v tom, že 

přijmete i to, co vidíte na předvolebních plakátech. Když už se odhodláte k nějaké aktivitě, tedy jít 

k volbám, hodíte tam populistickou kandidátku, nebo to, s čím jste byl nejvíce konfrontován, jelikož 

jste o tom nepřemýšlel. 

MS: Problémem současné společnosti je i to, že zde nejsou lidé, kteří by byli vedeni ke kritickému 

myšlení. Tím si uzavíráme prostor svobody.  

TD: Přesně tak. Začíná to na středních školách. Jsem sice ze střední školy nějaký rok pryč a nevím, co 

se tam změnilo. Přesto se těším na diskusi nejen se žáky, ale hlavně s učiteli, jak budou popisovat své 

metody, jak jsou spokojeni s nastavením výuky. Zkrátka, na vysokých školách je to obdobné, byť 

existují výjimky profesorů, ovšem jsou to spíše jednotlivci, kteří se snaží se žáky diskutovat a nechat 
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rozvinout potenciál žáků tím, že jim nebudou říkat, co a jak má být, ale napomáhat je sokratovským 

dialogem dovést k vlastnímu názoru.  

MS: Pokud je člověk vystaven velkému objemu informací či spíše dat, …  

TD: … nemá čas nad nimi patřičně přemýšlet.  

MS: Nu, to však vede k dalšímu otroctví. Z jednoho jsme vyšli, u druhého jsme zůstali.  

TD: Člověk tohoto druhu je spíše výjimkou.  

MS: Vybočovat, svítit. Takový byl například Jan Patočka, Václav Havel, Václav Černý i jiní … Děkuji 

vám za kritické postoje …    

 

 

Dialog o transformaci se Štěpánem Wolde9,10: 

MS: Co pro vás znamená rok 1989? 

ŠW: To je hodně rozsáhlá otázka. Měl byste se zeptat konkrétněji …  

MS: Byl jste studentem, že?  

ŠW: Studoval jsem Vysokou školu ekonomickou. Pro mě v té době to bylo úplné zjevení z čistého 

nebe. Ne že bych nebyl informován o aktivitách, které se do listopadu děly. Nebyl jsem v tomto 

ohledu aktivní, co se týče účasti na demonstracích a podobně, snad s výjimkou víceméně náhodného 

podpisu Několika vět.   

... Rok 1989 nejen na VŠE Praha ...  

MS: Využijme příležitosti a sdělte prosím, jak to na Vysoké škole ekonomické vypadalo. Došlo 

k výměně rektorů. Byl tam Věněk Šilhán11, představitel Charty 77 12? 

                                                           
9
 Štěpán Wolde *1970, působí jako producent a spoluvlastník společnosti Media One a 100 Frame, od roku 

2013 jako generální ředitel Tv Óčko – hudební televize pro mladé.  

10
 Dialog byl veden v neděli 20. 11. 2011 ve večerních hodinách v Art Café, Studentská 5, Poděbrady.  

11
 Věněk Šilhán (1927- 2009), český ekonom, politik, signatář Charty 77. Vyučoval v letech 1957 – 1970 na 

Vysoké škole ekonomické. Do politiky se zapsal přípravou mimořádného sjezdu KSČ ve Vysočanech. Tam byl 
zvolen prozatímním tajemníkem KSČ, poté byl ve funkci nahrazen G. Husákem. Když nastalo období 
normalizace, byl odejit. V roce 1989 se účastnil založení Občanského fóra za klub Obroda. Stal se rektorem VŠE. 
Též působil ve Federálním shromáždění. V roce 1996 neúspěšně kandidoval na senátora v obvodu Praha 2. 
Z jeho díla lze uvést: Lenin o řízení a plánování, Ekonomika průmyslu ČSSR 1994, Rozhlas proti tankům 1990.    

12
 Charta 77 - vznikla v roce 1977 jako výraz nespokojenosti lidí s praktikami, které prováděli představitelé 

komunistické totality. Československo se zavázalo k dodržování politických práv v rámci dohod z Helsinek 1975. 
Komunistický režim je sice přijal, ale nedodržoval. Charta byla uskupením intelektuálů i obyčejných lidí, kteří se 
nespokojili s tím, jak režim nakládá s těmi, kdo mají zájem se svobodně projevovat. Záminkou pro její vznik byl 
proces s lidmi z kapely Plastic People of the Universe a DG 307. Mezi hlavními představiteli byl Václav Havel, Jan 
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ŠW: Pro mě tam vývoj měl několik fází. První byla v rámci samotné revoluce, to dle mého pohledu 

bylo nejzajímavější. Byla tam spousta lidí, kteří nebyli nějak aktivní v uskupení, jako je Charta. Bylo 

tam pár lidí, kteří podepsali Několik vět. Nebylo to nějak organizované. Bylo docela zajímavé 

sledovat, jak se vlastně vytváří nové struktury. To proto, že škola byla spoutaná pravidly ať již 

školními či svazácko – komunistickými, tak studijními. Nyní se to vše semlelo a počaly z toho 

vypadávat nové věci. Během revoluce bylo velmi zajímavé, jak se tam utvořily studentské 

samosprávy, z jakých lidí se vytvořily. Bylo to jak z lidí, kteří byli aktivní v SSM, tak z těch, kteří byli 

neformální a nikde organizovaní nebyli. Bylo celkem zajímavé sledovat, jak vlastně lidé k tomu 

přistupovali. Tam se studentstvo rozdělilo zhruba na 15 – 20 procent lidí, kteří byli aktivní. Snažili se 

dělat výjezdy, vylepovali plakáty …  

MS: To je důležité. Bez aktivity takovýchto studentů by se revoluce nepřenesla z Prahy do jiných měst.  

ŠW: Poté tam byl zbytek studentů, kteří to pojali jako velký happening a příležitost k tomu nechodit 

do školy a udělat si další větší večírek.  

MS: Inu, studentský život … 

ŠW: Neříkám to kriticky vůči jedné či druhé skupině. Bylo to zajímavé sledovat.  

MS: Do jaké skupiny byste se zařadil vy?  

ŠW: Byl jsem v té první skupině. Jak jsem se tam dostal, je otázka. Záleželo, jak byl kdo informován, 

jaké měl rodinné zázemí, kolem sebe kamarády, jak oni reagovali …  

MS: Jinými slovy záviselo na sociálním prostředí?  

ŠW: Přesně. 

... Očekávání změn a kontexty ...  

MS: Říkáte, že jste to očekával. Doba perestrojky byla na té škole znát? Pozoroval jste to ve 

společnosti? 

ŠW: Jistě i ve studiu. Na škole jsem byl rok a půl, než přišla revoluce. Už tehdy bylo znát, že tam jsou 

profesoři, kteří sice nekritizovali otevřeně systém, jenž zde byl, o systému, který byl na Západě, však 

nehovořili výrazně negativně. Vysvětlovali, jaké má přednosti. Byli tam profesoři, kteří se snažili 

kapitalismus popsat, říci, takto to funguje. Vlastně to osvětlovali. To bylo velmi příjemné.  

MS: Zřejmě si pamatujete na lidi jako Miroslav Ševčík13, Jiří Schwarz14 … 

                                                                                                                                                                                     
Patočka, evangeličtí myslitelé J. S. Trojan, L. Hejdánek, katolický kněz V. Malý, spisovatelé Pavel Kohout, Jiří 
Gruša, i reformní komunisté jako Zdeněk Jičínský, Věněk Šilhán, M. Král a jiní.      

13
 Miroslav Ševčík *1958, český ekonom, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel Liberálního institutu. Je 

spojen s VŠE, kde působí od 1983, od roku 2010 působí jako děkan. V revolučním období byl navrhován na 
místo rektora VŠE. Jeho hlavním oborem jsou ekonomické teorie a hospodářská politika. Negativně se staví 
k evropské integraci, která je podle něj výrazem sociálního inženýrství. Je kritikem hospodářských reforem 
prováděných v ČR.   
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ŠW: Byli tam i další.  

MS: Soudíte, že kantoři byli schopni odpovídat na otázky s patřičnou kritičností vůči tomu, co je zde?  

ŠW: Nelze to nějak generalizovat. Bylo tam pár profesorů, kteří na to byli připraveni. Nebylo jich 

zásadně mnoho.  

MS: Ostatní se vezli? 

ŠW: Ano, byli opatrní a bylo to zřejmé. V době, kdy jsem školu začal studovat, bylo již každému jasné, 

že socialistický ekonomický systém výrazně nefunguje a jeho výsledky nejsou uspokojivé a nešlo to 

omluvit.  

MS: Mnozí mohli říkat, že Československo patřilo k jedné z nejlépe hodnocených zemí východního 

bloku. Měli jsme na západ od nás Německo, na jih jsme měli Rakousko. Ze srovnání jasně vyplynulo, 

jaká hospodářská soustava je efektivnější, pokud se nám západní sousedé vzdalovali. Viděl jste to 

také tak?  

ŠW: To bylo v té době nabíledni. Když o tom takto mluvíme, projevovalo se v názorových procesech 

ve škole to, co bylo znatelné ve společnosti. Byla zde ruská perestrojka, byly zde postupné změny 

v Polsku, Maďarsku. Česká společnost byla v oficiálním proudu poměrně konzervativní. Na škole bylo 

jasné, že názorové proudy se různě mísí a že to, co by před 10 lety nebylo možné vyslovit, lidé říkali, 

ale bylo to daleko od nějaké revolty. Byly to kritické hlasy, avšak neříkaly: „Pojďme udělat revoluci“.  

MS: Revoluce se dělá postupně. Když se podíváme, tak změna byla rozfázována. V Polsku to trvalo 

desetiletí, Maďarsku roky … My jsme byli na posledním místě. Bylo zřejmé, že rok 1989 přijde dříve či 

později. Byli jsme jedni z posledních. Je dobré se zeptat, když máte zkušenost z VŠE, zda jste poznal 

náznaky kritického myšlení, tedy toho, aby člověk nad fakty hlouběji uvažoval, demaskoval lež, a 

dokázal tak předkládané věci sám posunovat dále? 

ŠW: Byla spousta učitelů, profesorů, kteří se této věci zásadně vyhýbali. Byli tam i profesoři, a některé 

jste zmínil, ještě bych dodal jméno profesora Tlustého. Ten přesně aplikoval přístup, o kterém 

mluvíte, kritické myšlení. Nepamatuji si přesně název jeho přenášek a seminářů, tuším, že to byla 

komparace ekonomických systémů. Byl to teoretický předmět, ale on tam dával velmi konkrétní 

ukázky. Sám nás vybízel k tomu, abychom jisté skutečnosti komentovali. Byly to návody, které vedly 

ke kritickému myšlení i směrem k tehdejšímu systému, byť to sám tak neprezentoval. V té době to 

ještě nešlo, ale ve stylu myšlení to bylo velmi čitelné. Ekonomickou školu jsem skončil po čtyřech 

letech bez sebemenšího problému, řekl bych, že jsem v novém systému jaksi dojel postaru.  

... Studia na Univerzitě Karlově ...  

ŠW: Poté jsem začal studovat sociologii na Fakultě sociálních věd UK.  

                                                                                                                                                                                     
14

 Jiří Schwarz *1960, český ekonom, vysokoškolský pedagog, člen NERV, prezident Liberálního institutu. V 
letech 2002 – 2010 byl děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Jeho hlavním 
profesním zájmem je otázka teorie Veřejné volby, Chicagské školy a Rakouské ekonomie. Své postoje 
k proměnám shrnul ve své knize Za skutečnou transformaci z roku 2004, kde se snaží obhájit význam trhu 
v rámci společenské proměny.      
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MS: U profesora Petruska15, u Martina Potůčka16?  

ŠW: Ano, u těchto lidí. To již bylo po převratu. Tam jsem si uvědomil, co to znamená studovat 

vysokou školu, byť na VŠE ať již před převratem, či po převratu bylo jako šafránu profesorů, kteří 

pomáhali kritickému myšlení. Teprve, když jsem přišel na Univerzitu Karlovu, uvědomil jsem si, co to 

znamená o věcech skutečně přemýšlet. Z tohoto pohledu byla ekonomická škola pouze vyšší střední 

školou. Na Fakultě sociálních věd, kde jsem studoval v polovině devadesátých let, to bylo úplně něco 

jiného.       

MS: Skutečná univerzita, která člověka posunula o několik pater výše. Je to asi způsobeno tím, že dříve 

i nyní je ekonomická škola školou masového studia, kdežto Fakulta sociálních věd je školou 

individuálního přístupu.  

ŠW: Jistě. Tento rozdíl zde je vidět, a ta skutečnost mi připadá smutná. Teprve na sociologii jsem 

trochu pochopil to, co je ekonomie jako věda, o čem je, a to říkám, že jsem byl absolvent VŠE téměř s 

červeným diplomem. Domnívám se, že to byla chyba té školy, a toho, jak ke studiu, vzdělání 

přistupovala moje generace. Hovořím o období těsně před a těsně po roce 1989. Nevím, kde je škola 

nyní. To bylo i přes to, že tam přišli noví profesoři. Sám jsem se k tomu skutečně akademickému 

vzdělání nedostal.  

MS: Mnozí lidé pobyt na této škole považují za prodloužené mládí.  

ŠW: To určitě, … 

MS: … proto zaujetí pro studium není tak vysoké. Možná se lidé k podnětům kantorů vrací 

s odstupem.  

ŠW: To říkáte dobře. To může být i můj případ.  

... Česká společnost a její stav ...  

MS: Odpoutejme se od vzdělání a přejděme k obecnějším tendencím. V jaké fázi jste viděl českou, 

československou společnost? Lidé, kteří přišli po roce 1989 a počali koncipovat transformaci, byli 

povětšinou ekonomové. Sociologové vůči ekonomistickému vidění světa měli rezervovaný vztah, lze 

říci, že nedostali prostor jako ekonomové. Bylo jich méně. V análech se člověk může setkat s dopisem 

skupiny sociologů: Martina Potůčka, Jiřího Večerníka, Jiřího Musila, Jiřiny Šiklové a jiných. Ti vyjádřili 

kritický postoj k působení „neviditelné ruky“ trhu.  

ŠW: Též profesor Josef Alan, …  

                                                           
15

 Miroslav Petrusek (1936 – 2012), přední český sociolog působil na Fakultě sociálních věd UK, v letech 1991 – 
1997 byl jejím děkanem, z díla: Sociologie a literatura (1990), Teorie a metoda v moderní sociologii (1993), 
Sociologické směry, paradigmata (1994), Velký sociologický slovník – spoluautor (1996), Společnosti pozdní 
doby (2006).   

16
 Martin Potůček *1948, český sociolog, analytik veřejné politiky, zakladatel CESES – instituce zaměřené na 

prognózování, autor mnoha studií Nejen trh (1997), Sociální politika v Čechách a na Slovensku s Ivetou 
Radičovou (1998), Křižovatky české sociální reformy (1999), Cesta z krize (2011), publikuje v tisku a na 
http://blog.aktualne.cz/blogy/martin-potucek.php .  
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MS: Ano, byli tam lidé, kteří nebyli spojeni s disentem, ale vytvářeli pomyslnou šedou zónu, byť někteří 

chartisty byli. Jak vy jako člověk mající komplexnější vzdělání, ekonoma – sociologa, onen proces 

změny vnímáte?  

ŠW: Když jsem v tom období žil, bylo to překotné, co se týká společenských změn, ekonomických 

změn, i osobního života. Mně bylo kolem dvaceti let a věci byly promíchané dohromady. Vidíte, jak se 

mění svět okolo vás, myšleno politicky a ekonomicky. Poznáváte svět, jenž je kolem České republiky a 

který jste dříve poznat nemohl. Zároveň se mění i váš ekonomický statut jako jednotlivce.  

MS: Člověk tak dohání deficity.  

ŠW: V takovém období musím říci, že jsem sám pro sebe nepopisoval, co se děje, zdali je to vše 

děláno pod tlakem ekonomů, jak jste uvedl. Doba od roku 1990 do roku 1993 / 1994 je poměrně 

sugestivní, silný „melting pot“, kde se spousta věcí vařilo, ale zásadně jsem to jasné směřování 

nevnímal. Vše přišlo později, kdy jsem byl schopen věci posoudit s patřičným odstupem a počít 

vnímat, kam celý vývoj vlastně směřuje. Máte pravdu, že v té chvíli začal člověk vnímat skutečnost, že 

změna, jak se o ní mluvilo, je tažena ekonomickým myšlením nebo spíše přístupem. Bylo to období, 

kdy se začalo i v reálném životě projevovat to, co ekonomové i technokraté vlastně nastavili, co 

umožnili. Tam si již člověk začal říkat, jak skutečně "dobrá" je to změna. Bylo to i v novoročním 

projevu Václava Havla … Již se nebojím, kam země půjde. Je však nutné, aby to šlo k něčemu lepšímu.  

MS: „… celou dobu jste slyšeli, jak naše země vzkvétá“. Ekonomická základna dominovala. 

ŠW: Pokud si vezmete, jaká byla hesla po krátkém revolučním období. Tehdy a tehdy dohoníme 

Německo … Již tam byly čistě ekonomické ukazatele.  

MS: Inu, vláda ekonomů. Ekonomickou situaci lidé vnímali nejintenzivněji.         

ŠW: Již tam vymizely sociální, občanské, kulturní věci. Možná je lidskou přirozeností, že ekonomika, …  

MS: … hmotná situace, … 

ŠW: … v této době převáží a přirozeně to s sebou veze i dravce, kteří se prosadí a jdou dopředu. Užil 

jste jména, já bych k nim přidal profesora Jana Kellera, těch, kteří byli u toho a říkali to své: pozor, 

pozor, my si myslíme … Stáli vedle transformačního procesu, ale byli primárním směrem vytlačeni, 

překřičeni, někdy dokonce zesměšněni …  

... Důležitost ekonomů a trhu? ...  

MS: Demokracie je založena na dialogu. Též konkurence idejí. Když jsem mohl hovořit s profesorem 

Potůčkem, shodli jsme se na tom, že on v dialogu v rámci trhu idejí neobstál. Čím si vysvětlujete, že 

ekonomové dominovali? Již jsem zmínil, zda to není to náhodou tím, že hospodářskou situaci lidé 

vnímají intenzivněji, a proto ostatní byli vytlačeni?  

ŠW: Soudím, že je to přirozené, a proto nastolování systému dělali političtí ekonomové nebo lidé 

vycházející z ekonomické praxe. Šlo sice nejen o hospodářství, ale to se stalo hlavním kanálem změny.  

Pokud pan profesor Potůček řekl, že neobstál na trhu idejí, neobstál zcela přirozeně. Tito lidé v té 

první fázi nemohli být slyšet. Myslím si, že to bylo ve všech společnostech, které zažívaly podobnou 
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transformaci. Na jiných postkomunistických zemí zažívajících transformaci je to též vidět, že lidé z 

mimoekonomické oblasti nebyli slyšet.   

MS: Dominantní je trh. Pro mnoho lidí to bylo dramatické, někteří na tom pohádkově vydělali. Jak 

rozumíte spojení: „Měníme systém, ne člověka?“ Usilování o změnu člověka někdo považuje za 

sociální inženýrství, někdo to však považuje z dlouhodobého hlediska za nezbytnou podmínku pro 

utváření společnosti jako celku. Vzniká otázka, jak se člověk, jenž žil v prapodivném režimu lži, může 

adaptovat na systém, jenž je založen na odlišných charakteristikách?   

ŠW: Spojení „měníme člověka“ vnímám, že upravujeme parametry, které jsou kolem něj. Myslím si, 

že ať jsou to ekonomové, sociologové, umělci, vždy dokážou vytvořit prostor, v němž se objeví jejich 

specifické vidění světa. Jistě je dobré, aby i ti druzí dokázali reflektovat jejich postoje.  

MS: Hovoříte o zpětném zrcátku, které nám dávají sociální vědci, a nejen oni?  

ŠW: Ano, to ano. Pokud se má jít do podstaty věcí, je nutné provést skutečnou reflexi, jak je to 

obvykle během velké krize. Když se podíváme kolem sebe, je to možná období, které zažíváme i nyní. 

I dnes se budou lidé do toho zpětného zrcátka dívat. Ten pohled je asi to maximum, co jsou sociální 

vědci povinováni pro společnost udělat.  

MS: Sociální vědec vám popíše realitu, řekne svůj expertní postoj. Co s tím uděláte, je již na vás. 

Úkolem lidí, které jsme zmínili, není to, aby nám říkali: řád ne. Na to nemají kompetenci. Řeknou nám, 

co si myslí z hlediska svého oboru, v němž jsou profesionály. Vše ostatní je na nás. Možná bychom to 

mohli přirovnat k tenisu. Vědec je poradcem, možná ukáže, jak se správně stavět k problémům, které 

hra přináší. Když zahrajete protihráči míček, je na něm, zdali jej bude dobíhat, či ne, a to platí i o nás. 

Je na něm, jak jej udeří. Jsou lidé, kteří ty míčky nechytají, protože na to nemají. Jsou lidé, kteří se 

snaží vše svými silami dobíhat, a posléze zjistí, že jejich postoj byl chybný, jelikož byli velmi rychle 

vyčerpáni. I to přináší život. Když se podíváme do minulosti, tvůrci komunistické politiky 

„neposlouchali“ skutečné vědce, byla tam ignorance, a proto společnost došla do žalostného stavu, že 

se musela vydat na cestu zásadní transformace.  

... Otázka dialogu ...  

MS: Vraťme se k tvorbě demokracie, k jejímu budování. Jedním z jejich aspektů je vedení dialogu. 

Nastavení parametrů probíhalo rychle, ba překotně. Někdo může říci, že se měl vést intenzivnější 

dialog. Soudíte, že byl veden patřičný dialog?  

ŠW: Řekl bych, že se dialog vedl. Byl zde prostor pro výměnu idejí. Dravý, rychlý, proud …  

MS: … Václava Klause, … 

ŠW: … jenž ostatní ideje válcoval. Rád bych Václava Klause z toho vyňal. Sám jste užil i jiná jména. 

Vladimír Dlouhý, Tomáš Ježek, …  

MS: … Dušan Tříska …  

ŠW: Oni viděli věci pod určitým úhlem, užívali spousty argumentů pro svou cestu, aby transformace 

proběhla co nejrychleji. To vedlo k tomu, že byly chybně nastaveny společenské parametry, pravidla, 

hodnoty. Pokud se na to dívám zpětně, nevěřím, že se to dálo z důvodu neexistence dialogu. Ten tam 
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byl. Byla to přirozená prohra těch ostatních sociálněvědních disciplín s ekonomií, nebo s jejím jedním 

proudem, s těmi, kteří se z pozice teoretiků chtěli prosadit do role mocných, do role politiků.  

Soudím, že by to muselo být i o silných osobnostech …  

MS: Klaus právě byl silnou osobností.  

ŠW: Narážím na ostatní profese jako historik, sociolog, který by dokázal obecný diskurs zvrátit a dát 

vedle tvrzení „musíme se transformovat“ ještě něco jiného. Václav Havel se o to snažil, avšak stejně 

to bylo neudržitelné. Vítězilo to srozumitelnější, populističtější, na první pohled rychleji vedoucí ke 

spokojenému životu.  

MS: Člověk si tam může dopřát jízlivou poznámku: kdyby byl Marx na živu či byl přítomen v některých 

osobnostech silou svého ducha, probíhalo by to jinak. To, co zde bylo realizováno, mělo s  Marxovým 

konceptem pramálo společného. Jak vnímáte minulý režim prizmatem vaší profese? Je podle vás 

ideologie, která byla hlásaná, dostatečně obhajitelná? Jsou význační teoretikové jako von Hayek, kteří 

vnímají takovéto utváření společnosti jako sociální inženýrství a výraz domýšlivosti. Společnost se 

přece vytváří na základě spontánních interakcí, z nich vznikají pravidla, která jsou poté kodifikována.  

ŠW: Zde to závisí na nastavení každého jednotlivce. Nemyslím si, že by pravidla měla být ponechána 

sama sobě. Do jisté míry jsem sociálním inženýrem. Myslím si, že v některých chvílích může osvícená 

diktatura pomoci k obnovení řádu.  Vím, že nyní přeháním, ale jsou chvíle, kdy je efektivní. Řekl bych, 

že právě nyní je stav takový, že je nutné nadefinovat nová pravidla, jak by vztahy měly fungovat.  

MS: Narážíte na globální úroveň?  

 ŠW: Pokud se věci nechají samy sobě, může pravděpodobně celý světový systém čelit různým 

druhům selhání a problémů.  

... Nelhostejnost ke světu ...  

MS: Můžeme říci: „problém“ je základní hybný prvek lidského života a existence společnosti. Na to 

upozornil Karel Popper. Na druhou stranu, proč si přidělávat problémy a nechávat věci jít 

samospádem? Když trochu odbočím, jestliže nám hoří dům, asi nebudeme lít benzín, ale budeme se to 

snažit uhasit.  

ŠW: Hlavní problém je ten, že my příliš dobře nevíme, v jakém kanystru je voda a v jakém je benzín.  

MS: Musíme to ozkoušet, že? V jistém ohledu taková byla cesta i během transformace. Užila se 

metoda pokusu a omylu.  

ŠW: Ve chvíli, když tam ten benzín dáme, tak … To je to, co mohou někteří lidé nazývat sociálním 

inženýrstvím. Někdo řekne: „Musíme nalézt správný kanystr, pojďme to udělat tak a tak …“ To u 

jiného může vyvolat právě otázky o onom inženýrství. To říkám, aniž bych měl rozsáhlé teoretické 

základy. Letorou tíhnu k tomu, že by zde mohli být myslitelé, kteří politikům pomohou cestu nalézt.  

MS: Zde je nutné, aby byl aktivní démos. Byl to snad Komenský, jenž říkal: „Cokoliv se děje na tomto 

světě, všech nás se týká …“ Člověk by neměl být lhostejný vůči svému okolí. Pokud bude lhostejným, 

dostává se do situace, kdy se může stát či se stane nesvobodným, bude mít falešný pocit svobody. 

Stane se, že někdo jiný bude rozhodovat za něj. Lidé se vzbouřili, protože chtěli zakusit svobodu, 
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nechtěli, aby jim někdo dirigoval jejich životy. Žít v tom systému, žádat o výjezdní doložky, žádat o 

devizový příslib - to bylo velmi ponižující.  

ŠW: S tím lze souhlasit. S odkazem na současný stav věcí by se mi však chtělo poťouchle dodat: kdo a 

jak lid dovede k tomu, aby lhostejný nebyl? 

MS: Říkáte, že žijeme v problematické době. Zmínil jste osvíceného diktátora.  

ŠW: To bylo s velkou nadsázkou. Sám jste použil Karla Marxe. To není diktátorství, zde byla idea, jak 

společnost změnit.  

MS: Filosofové pouze společnost popisovali, a my se to budeme snažit změnit. To byla teze, s kterou 

přišel marxismus.  

ŠW: Soudím, že celý svět hledá nějaký směr. Nemusí to být jeden člověk. Je však nutné mít páku 

s převodníky, která bude dostatečně silná, aby nastavené systémy dostatečně korigovala.  

MS: Lze také říci, že realita bude výslednicí činností mnoha lidí. Závisí na tom, jak aktivně budou 

ochotni měnit svůj životní záměr a ideje mající korigovat nedobré tendence společenského směřování. 

To ostatně byla naše transformace a s výsledky jsme se setkali a setkáváme do dnešních dnů.            

... Kapitalismus a demokracie ...  

MS: Pokročme dále. Myslíte si, že kapitalismus a demokracie jako systém hospodářský a politický se 

vzájemně podporují? Jsou země, kde kapitalismus je, ale demokracie ne. Lidé mohou namítnout, že 

pro dohánění blahobytu je demokratický režim komplikací. Sám jste to výše naznačil. Jak uvažujete o 

těchto kategoriích?  

ŠW: Soudím, že spojitost mezi těmito pojmy určitě existuje. Nemyslím si, že je absolutní, že korelace 

je zásadně vysoká. Nedostatek demokracie se jistě časem projeví i na tom, jak fungují kapitalistické 

principy. Možná to vidíme i dnes. Nemusíme mluvit o Číně, i v našem prostředí to jednoduše vidíme.  

MS: Kapitál má sílu bobtnat. Popisoval to již pan Marx a jeho analýza platí. Lidé mají moc a podléhají 

tlaku velkých korporací.  

ŠW: Přesně tak. Možná jsou to dva systémy, které potřebují jeden druhého proto, aby nezačaly 

mutovat. Nějakým způsobem se vyvíjely a držely pohromadě. Toto je prostředí, v němž může vznikat 

pozitivní společenský pohyb. Bylo by iluzorní si myslet, že demokracie automaticky vyvolá 

kapitalismus a naopak.  

MS: Demokracie … Mile to říká Jacques Rupnik: „Demokracie je jako potápějící se loď, do které vtéká 

voda. Cílem je, aby lidé měli dostatek sil a tu vodu vylévali ...“ Socialismus byl loďkou, která zpočátku 

plula bez vychýlení. Neobjevovaly se ani velké vnější díry, rozbroje, systém se „cítil“ být pevný 

v kramflecích. Zato se to promítalo do vnitřního systému - a to způsobilo, že loď se po nějakém čase 

vydala ke dnu, třebaže jsme se v těch socialistických zemí neměli špatně. Nebyla zde demokracie, lidé 

nebyli naučeni „vylévat“ vodu a systém se zhroutil jako domeček z karet. Přišla doba 

postkomunistická. 

ŠW: A neučíme se i nyní, v jiném systému a s jinými mysliteli, jak vylévat vodu, která nám 

nepozorovaně natekla do té krásné lodě? 
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MS: Pokud se opět posuneme, je zajímavé, že ekonomika v devadesátých letech prošla šokem a 

poklesem, zatímco komunistická Čína v době otřesu zažívala stálý rozmach, který s jistými změnami 

přetrvává do současnosti. Je pravda, že v Číně není demokracie? Soudíte, že je to podmíněno 

civilizační růzností?  

ŠW: Vlastně ano. A obavám se toho, že i na Čínu přijdou její devadesátá léta. A pak bude zásadně 

důležité, jaký systém tam bude vládnout a jak se s nimi vyrovná.  

MS: Asi bychom mohli tvrdit, že pro fungování, správné fungování demokratického kapitalismu je 

nutný dialog a osobnostní vyspělost člověka, která však přichází s léty existence v zažitém systému. 

Jsou lidé, kteří chtějí využívat darů kapitalismu, ovšem demokracie jim nepřirostla k srdci.  

ŠW: To je velký problém. V tom, v čem žijeme, je hodně cítit gründerský kapitalismus. Sami jsme si na 

něj zadělali v devadesátých letech, protože cestu vytyčovali ekonomové tak, jak ji vytyčili. Tito lidé 

říkají: „Ano kapitalismu, ne dialogu a demokratickým principům …“ Měli své praktiky legitimizované 

ekonomickými poučkami. 

MS: Komunismus skončil, vyhrál liberalismus a mnozí z nich si myslí, že si mohou dělat, co chtějí. 

Soudí, že v tomto systému lze spíše užívat libovůli než dodržování řádu.  

ŠW: Možná by bylo dobré, kdyby to fungovalo tak, že kapitalismus by byl očistným systémem a 

každému bujení by zabránil. K tomu by napomohla demokratická diskuse, otevřenost, média. Poté 

může kapitalismus nějak fungovat. Když tomu tak není, může dojít k degeneraci. To máte všude 

v jakémkoliv systému. To je příklad té bárky, o níž jste mluvil, a nyní závisí hlavně na lidech.  

... Doba přizpůsobení ...  

MS: O zemích, jako jsou Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, se přímo nemluví jako o 

demokratických zemí, ale dodávají se u jejich názvů adjektiva jako postkomunistická, posttotalitní … 

To značí i fakt, že v našich myslích máme zátěž z té minulosti. Je dobré zmínit tezi jistě vám známého 

myslitele Ralfa Dahrendorfa. Hovořil o triádě šestek a vztahuje se to k týdnům, měsícům, letům … Šest 

týdnů se dělá revoluce, za šest měsíců se sepíší zákony a šest let se ustanovuje trh a šedesát 

etablování demokratických hodnot, na kterých je založena západní demokracie. Tážu se proto, že lidé 

očekávali rychlé změny. Jak vnímáte tuto Dahrendorfovu zkratku? Sám Masaryk mluvil o nutnosti 

padesáti let existence v mírovém světě a vztahoval to k situaci, která byla po I. světové válce, kdy naše 

společnost navazovala na uspořádání za Rakouska – Uherska. Společnost nebyla kontaminována 

komunistickou ideologií.  

ŠW: Soudím, že myšlenka souslednosti jednotlivých kroků je velmi přesná. Na druhou stranu, časové 

určení možná neplatí. Není to chyba Dahrendorfa či Masaryka. Je to podmíněno tím, jak svět jako 

celek funguje, jak je propojen. Vše je rychlejší, to poté urychluje zhoubné procesy a malinko 

komplikuje procesy ozdravné.  

MS: Nu, mohli bychom to přirovnat k ulici, kde jsou stromy, z nichž padá listí, tu a tam spadne i strom 

a vše je zrychlené. Lidé tak musí reagovat na to, co prostředí vyžaduje, pokud mají zájem, aby systém 

byl v rovnováze, aby lidé mohli ulici užívat, aby v ní byl život. Člověk si sice může vytvořit scénář na 

základě sofistikovaného modelu, je ale otázka, zdali by lidé měli dostatečnou míru receptivity na 
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problémy, které život a zásadní změna společensko – hospodářského uspořádání přináší. Mnohé 

z toho lidé nedokázali zakomponovat do svého chování.  

ŠW: Přesně tak. Ty věci jsou čím dál tím rychlejší. Média, propojení, sociální sítě - to jsou skutečnosti, 

které společenské procesy zrychlují a tím i komplikují hledání dobrého řešení a rozhodování, v kterém 

kanystru je voda a v kterém je benzín, jak jsme se o tom zmínili výše …  

... Význam slov, médií ...  

MS: Zmínil jste média, které propojují svět. Tím jste se nepřímo dotkl slov, která mají magickou moc. 

Václav Havel, když byl zavřený, přemýšlel o tom a celý život byl spjat s obhajobou slov. Slovo může 

zabíjet, elektrizovat k nemožným výkonům, podporovat společenské zvraty a dávat jim do vínku velké 

ideály. Jak vnímáte jeho význam? Jakou dle vás mělo a má slovo váhu? Jste člověk, jenž se pohybuje 

v oblasti, kde slovo je zvláště důležité, narážím na média.  

ŠW: Abych se přiznal, nemám tuto věc zvláště promyšlenou. Bojím se, že síla slova je 

problematizovaná silou obrazu. Pokud to vezmu na konkrétním příkladu, jsme v době „arabského 

jara“. To je určitě příběh slova, ovšem možná více příběh obrazu. Velký impuls pro mladé lidi 

v arabských zemích je, že znají obrazy toho, co mají chtít. Ať se jedná o auta, oblečení …  

MS: Narážíte na konzum?  

ŠW: Soudím, že je to trochu nešťastné. Obraz sám o sobě nenese tak hlubokou informaci, jako ji 

dokáže nést slovo. Je to možná díky tomu, že se pohybuji v médiích a trochu jinak to vnímám. 

Absolutně věřím v sílu slova. Nemusí to být Václav Havel, můžeme to doložit v rámci celých lidských 

dějin, kde slovo je stavěno do popředí. Co vidím okolo sebe, je, že tuto roli přebírá obraz. To je dle 

mého vidění velký problém.  

MS: To vede ke zplošťování světa. V minulé době, pokud se podíváme do médií, jako jsou noviny, tak 

byly zaplněny slovem, obrazů bylo málo. Dnes slov ubývá a text vytěsňuje rafinovaná grafika a obraz. 

To lze považovat za zjednodušení světa, v němž žijeme, a může se to nakonec obrátit v náš 

neprospěch. 

ŠW: To jistě.  

MS: Jak poté komunikovat složitost proměn světa, společnosti? Slovo to dokáže přesně vystihnout, má 

hloubku, byť i obrazy ji mají. Člověk si může vzpomenout na obrazy se studenty, kteří byli biti na 

Národní třídě, řečnění Havla na balkóně Melantrichu, na Letné či jeho volbu ve Vladislavském sále na 

Hradě … Domníváte se, že v dnešní době se člověk stává obětí obrazů místo toho, aby šel poslouchat 

významy slov? Jsme civilizací slova. Nesmíme zapomenout na známé: „Na počátku bylo slovo …“ 

ŠW: Jak jsem již předeslal, vnímám to jako problém. Pokud máme hledat cestu, která přivede lidi 

nazpět třeba do kýžené demokracie, je nutné, abychom nesli díl odpovědnosti za to, kam se 

společnost bude dál vyvíjet. Se slovy je to stejný proces, a proto musíme usilovat o dodání hloubky 

slov ve vztahu k obrazu. Jelikož jsem optimistou, myslím si, že v budoucnu slova budou lidem chybět 

– a to povede lidi k jejich hledání. Dá-li Bůh, tak to naleznou v něčem, co bude společnost posouvat 

dále, a ne ji rozbíjet.  

MS: Naše normy jsou kodifikovány ve slovech. Na druhou stranu říkáte, že vládne obraz, to platí dnes. 
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ŠW: To jsme v současnosti.  

MS: Myslíte si, že v počátku tomu tak nebylo? 

ŠW: Řekl bych, že nevidím 90. léta jako konzistentní a homogenní celek. Jistě v prvních dvou, třech 

letech bylo důležité slovo, důležitý byl obsah. Když tam byly obrazy, nesly obrazové konotace 

vyjádřené slovy.  Pokud půjdeme dále, tak ne že by v druhé polovině devadesátých let byla důležitá 

slova, ale byla tam slova, která vytyčila cestu ke konzumu. Poté nastala doba odosobněného obrazu. 

MS: Proč se tážu? Bude tomu rozumět člověk, jenž je vychováván v obrazu pojmu demokracie, 

svoboda? 

ŠW: Strašně důležité slovo, které jste použil, je slovo „vychováván“. Pokud je člověk vychováván 

pouze v obrazech, bude mít pravděpodobně velký problém. Trpíme tím všichni. Jako optimista věřím 

v to, že je to lidská přirozenost, která osloví srdce, mysl a povede jej k nápravě a návratu ke slovu. Je 

jedno, zdali je to slovo tištěné, elektronické, mluvené. Soudím, že lidé to jsou schopni hledat, jelikož 

je to v lidské podstatě. Je otázkou, zdali systém, který jsme si vybudovali okolo sebe, nám nevytvoří 

hráz mezi slovy a obrazy, abychom je dokázali správně vnímat. Osobně jsem si myslím, že ne.        

MS: To vychází z činnosti člověka.  

ŠW: To určitě.  

MS: My si vytváříme náš svět. V minulosti nám svět byl dán, prefabrikován ideologií. Dnes je člověk 

sám tvůrcem svého života, byť je v mnohém determinován.  

ŠW: Řekl bych, že systém, který zde máme, je velmi rafinovaný. Socialismus ve svém zhoubném 

bujení byl průhledný. Všichni, kteří chtěli vědět, věděli, kam to jde. Současný systém je v tom 

mnohem efektivnější a záludnější.  

MS: Jak proti tomu bojovat, aby člověk neuvízl v sítích, které pro něj budou znamenat ztrátu svobody? 

Sám působíte v oblasti, která k té rafinovanosti ponouká, ale také by někdo mohl říci, že líčíte sítě na 

ostatní, třeba v podobě reklamy. Ta je neodmyslitelně spjata se systémem, který zde máme. 

ŠW: Mě obrovsky potěšila a zaujala zpráva, která se objevila asi před půl rokem, kdy skupina 

nejbohatších amerických miliardářů řekla, že udělají dohodu a vezmou 40 procent svého majetku a 

dají je na veřejný prospěch.  

MS: Warren Buffett, Bill Gates … 

ŠW: Ano, tito lidé. Ve svém optimistickém vidění světa si říkám, že tito lidé si skutečně uvědomili, že 

pokud mají udržet svou kvalitu života, musí pracovat na kvalitě života druhých lidí. Je obrovsky těžké 

to udělat, ale pokud tito lidé budou užívat své prostředky ve směru, o němž hovoříme, tedy pomáhat 

masám v uvědomování si skutečnosti, … 

MS: … vyvádění lidí na svobodu …  

ŠW: … může to být nějaká cesta. Je to malinko utopické. Pro mě osobně bylo zajímavé zjištění, že 

lidé, kteří mají takovéto prostředky, jsou o tom připraveni přemýšlet. Soudím, že to nejsou osvícení 

jednotlivci … Je to skupina lidí, kteří si něco uvědomili a uvažují asi takto: „Sakra, co mám udělat pro 
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to, aby to zde celé nezkrachovalo a ty peníze mi k něčemu byly?“ Zde je vidět individuální zájem. „Co 

máme udělat pro to, aby se mé děti měly dobře? Musím vlastně pomoci ostatním.“  

MS: Tím říkáte, že je nutná spolupráce, vytváření důvěry v kapitalismus, podporovat zdravou 

soutěživost … 

ŠW: Lidé neuvažují tak, jak uvažovali ti, kteří se u nás v devadesátých letech podepsali pod budování 

… 

MS: … dravého kapitalismu.  

ŠW: Takový přístup není možný, jelikož je nesmyslný. Individualita, aby mohla z dlouhodobého 

hlediska fungovat, musí podpořit …  

MS: … tvorbu sociální infrastruktury.  

ŠW: Ano, jelikož ten, kdo tvrdě pocítí dopad zhroucení, budou bohatí lidé. Pro ně to bude znamenat 

sestup. Ti chudí z Asie a Afriky též na to doplatí.  

MS: Neuvažovat pouze lokálně, ale globálně. Dnes po více jak dvaceti letech bychom si v Čechách měli 

uvědomit, že se nejedná o naši zemi, o Evropu, ale o naši planetu.  

ŠW: Přesně tak. Pokud někde může dojít ke změně, je to v uvědomění si, že není osobní prospěch, 

aniž by nebyl prospěch celku, třebaže pro každého z nás je nutná individualita, osobní prospěch. Platí 

to jak v Poděbradech i jinde. Není možné si říkat, že si nyní cosi uliju stranou. Možná na tom 

krátkodobě budu vydělávat, ale je evidentní, že dlouhodobě to fungovat nebude. Na druhou stranu je 

možné uvažovat, že rychlé společenské procesy a obrazy budou impulsem a napomohou k 

uvědomění a k nastoupení cesty od negativního směřování.  

... Přílišná kritičnost? ...  

MS: Dobrá, jak se díváte na lidi, kteří při vzpomínkách na 17. listopad 1989 jsou velmi kritičtí a negují 

to, co zde bylo v minulých letech vykonáno. V mysli se jim spíše vybaví jistoty minulého režimu, byť 

byly falešné, než možnost utvářet si vlastní život podle svých představ. Svět se dělí na optimisty a 

pesimisty. Ten první uvažuje o sklenici jako poloplné, a ten druhý poloprázdné.  

ŠW: Tak trochu jste odpověděl za mě. Takto ty lidi vnímám, a není v tom ani drobek negativní emoce. 

Jsou zde zkrátka lidé, kteří svět vidí tak, a jiní zase onak … Ne že bych pro to měl sympatie, ale mám 

pochopení. Měl by to být impuls pro to, ukazovat těm lidem, že sklenice je z poloviny plná. Zdali ji vidí 

plnou, či prázdnou, či poloplnou, či poloprázdnou, je o dvou věcech. Je to o jejich osobním nastavení 

a je to o tom, zdali jsou připraveni s tím něco dělat.  

MS: Tedy sklenici vzít a jít ji doplnit, aby byla plná?  

ŠW: To rozhodně. Nadšeně jsem hovořil o miliardářích, protože si myslím, že směřování musí být 

postavené na nutnosti uvědomění si …  

MS: … pomoci. 
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ŠW: To je velmi silné. Řekl bych asi toto: můj prospěch a dobrý pocit je spojený s mým okolím. 

Jednoduše to nejde oddělit.  

MS: Člověk v sobě má mravní cit a ten je nutný patřičně rozvíjet. To se dostáváme k Adamu Smithovi.  

ŠW: Soudím, že toto je aspekt, který by měl být více cítit.  

MS: Poté ti lidé, kteří, řekněme, jsou nespokojeni, jsou zklamáni, že svět, v němž žijí, není schůdnější. 

Tím by se utvořil prostor pro další osobní vývoj.  

ŠW: Oba dva osobně víme, že takoví lidé vždy budou a že je to jedna z přirozeností člověka. Odhadem 

padesát procent lidí by bylo nespokojených v ráji, padesát procent lidí by říkalo: „Vždyť v tom pekle 

to není tak špatné …“  

MS:  To jste mi nahrál. Byl to tuším Ivan Diviš, který snad říkal v jednom svém záznamu: „Na světě je 

mnoho pekel a ráj je jedním z nich …“ Děkuji vám za objasnění transformačních otázek.  

P.S.: 

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

ŠW: Po studentských revolučních aktivitách dlouhou dobu nijak. Tedy kromě poznávání toho, jak věci 

jinde funguji. Zhruba do začátku tohoto tisíciletí nebyl můj aktivní vklad nijak čitelný.  

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

ŠW: Ano. Tak nějak jsem tu masovou akci vnímal, taková první společná kapitalistická brigáda.  

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

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

společenství a také k opětovnému setkání zemí v Evropské unii? 

 

ŠW: Převažující pocit byl u mne smutek a obava. Smutek ze ztráty blízkého i ze zjištění, že ty hezké 

ideje o společné cestě ke slušnosti neplatí. Obava z toho, že nacionalismus existuje a umí být 

zatraceně živý a akceschopný. S odstupem si myslím, že pokud by k rozdělení nedošlo, byl by můj 

smutek i obava výrazně vyšší a oprávněnější.                   


