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Dialog o transformaci s Václavem Riedlbauchem1,2:  

MS: Co pro vás osobně znamená rok 1989? Co jste očekával a jak se vaše očekávání naplnilo?  

VR: To je hned několik otázek, já se na ně pokusím odpovědět. Myslím si, že nejsem sám, pro koho 

listopadové a následné události znamenaly zásadní změnu v životě, to je příznačné pro celou moji 

generaci. Je mi nyní 64 let. Byli jsme čtyřicátníky a náš život to zásadně ovlivnilo. Já se možná v něčem 

trochu odlišuji od jiných, kterých se tážete, a to v tom smyslu, že jsem byl v establišmentu. To je 

establishmentu trochu něco jiného, proto jsem začal tím, čím nyní člověk prochází. Řadu věcí jsem 

pochopitelně vnímal trochu jiným prizmatem, ne tak svobodným a volným, to je nutné říci. Nyní bych 

se snažil popsat svůj postoj do Listopadu, a to z toho i vyplyne. Jsem profesionální skladatel, 

absolvent pražské konzervatoře a hudební fakulty AMU.  

... Geneze politického pohledu ...  

VR: Patřím ke generaci, která zažila šedesátý osmý rok jako studenti. To je také důležité pro 

pochopení a je to svým způsobem stigma, které jsme si nesli jako generace, neboť nám tehdy bylo 

dvacet, pětadvacet. To je zase rozdíl. Musím říci, že jsme zachytili příslovečná „zlatá šedesátá“ léta. 

To pojmenování se mi velmi líbí, neboť i já jsem to tak vnímal. Do Prahy přijdete v patnácti jako 

venkovský vyjevený kluk ze Strakonic, kde jsem vyrůstal. Praha byla nabitá kulturou, to šlo ruku 

v ruce s politickým oteplením a i se všeobecným zmírněním tlaků ve světě. V patnácti to nevnímáte, 

ale dozvídáte se to postupně. Dnes člověk může o té době spoustu věcí číst a najednou zjistíte, co 

bylo také kolem. Zažil jsem například atentát na Kennedyho3, když jsem byl v druhém ročníku 

konzervatoře. Byli tam hoši, kteří doslova brečeli jako želvy! Kennedy byl vlastně určitý symbol -  a 

najednou zmizel. To jsou věci, které k tomu patří, nebyla to čistě jen kultura. Byly zde signály jistého 

normálnějšího stavu i v globálním pohledu. Přišel rok 1968, ta vlna včetně nadšení, která nás 

provázela. V osmnácti, ve dvaceti to vnímáte všechno jinak, v tomto období lze hovořit o doznívání. 

Nebylo to v září roku 1968 hned černé, to není pravda. Velká vlna doznívala ještě celý rok 1969 a 

počalo se to lámat po roce 1970, tehdy to začalo být zlé. 

MS: Nastupovala normalizace?                  

VR: Začalo to být škaredé mezi lidmi. To si člověk uvědomí až v dospělosti. Když přijde jistý 

společenský zlom, začnou se najednou lidé vyhraňovat a teprve krize ukáže, jak přistupují k věcem 

jako lidé. Najednou osobní postoje mizí a vy se nestačíte divit, jak se vám lidé doslova promění před 

očima. Tuto skutečnost mladý člověk vnímá poměrně citlivě, jde o takovou obecnou společenskou 

                                                           
1
 Václav Riedlbauch *1947, skladatel, pedagog, manažer. V roce 2009 – 2010 byl ministrem kultury. 

V předchozích dobách působil jako ředitel České filharmonie, vyučoval na HAMU a byl v čele opery Národního 
divadla.  
2
 Dialog byl natáčen v úterý 29. listopadu 2011 v odpoledních hodinách na Vysoké škole ekonomické, Náměstí 

W. Churchilla 4, Praha 3.  
3
 John Fitzgerald Kennedy (1917 – 1963), 35. americký prezident, jenž zemřel následkem atentátu v Dallasu. 

Mnohými je považován za ikonu amerického liberalismu. Byl vychován spartánským způsobem, což posléze 
zhodnotil v politické praxi. Již během studií měl úspěch, neboť jeho historická práce o mnichovské dohodě 
dosáhla úspěchu jak v Americe, tak v Evropě. Před nástupem do funkce prezidenta působil jako senátor. Do své 
funkce se dostal jako jeden z nejmladších v historii. Během jeho vlády proběhla karibská krize, byla vybudována 
Berlínská zeď. Slavná je jeho věta: „ Ich bin ein Berliner!“, což ukázalo na solidaritu Američanů a absurdnost 
této stavby.   
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situaci, která byla skutečně špatná. Kdyby se to mělo vymezit léty, jednalo se o léta 1971 – 1978.  To 

byla taková psí doba.  

... V komunistické straně a kontexty ...  

MS: Vy jste byl tehdy členem komunistické strany?  

VR: Až později, ne v této době.  

MS: Co vás k tomu přivedlo?  

VR: K tomu se dostanu. Byl zde projev nadšení, a najednou byl zlom, pocit prázdnoty. Druhým 

moment, který to podpořil, je profesní. Tam při normalizaci, po zlomu spousta kumštýřů odešla 

prostě pryč, vytvářely se nové svazy, nové struktury uměleckého života. Dlužno říci, že se do tohoto 

začalo dávat mnoho peněz, aby lidé byli nalákáni a byli preferováni. Ti, kteří se dostali do nových 

struktur, ti byli preferováni velmi. My jsme to naivně nevnímali, ale režim potřeboval tu nejmladší 

uměleckou vrstvu. My jsme v podstatě byli preferovaná vrstva společnosti, ale tehdy jsem to nijak 

zvlášť nevnímal, brali jsme to automaticky - absolvoval jsem vysokou školu, a tak se mám plně 

uplatnit v životě. Ne, to není samozřejmost, vůbec ne. Chytli jsme druhou vlnu zájmu o nás, o mladou 

generaci umělců. V hudbě, kde to znám dobře, tam to bylo úplně evidentní.  

MS: Dá se říci, že si vás režim trochu koupil?  

VR: To ne, v té době ještě ne, kupčení přišlo později. Řada našich starších kolegů, a velmi rozumných 

cítila, že to bez mladých lidí jednoduše nepůjde. To cítím do dnešních dnů. Tyto věci se mohou dělat 

ve všech generacích najednou, nemůže tam být jedna, a ostatní mimo dění. To nejde, to nefunguje. 

Starší kolegové byli i čtyřicátníci. To nebyli nějací staříci. Cítili, že nás potřebují vzít do hudebního či 

skladatelského cechu. Bylo to velmi příjemné. Na jednu stranu jste měl dobrý nástup do praxe, nechci 

říci umetený, ale začali vás brát vážně.   

MS: Na druhou stranu - lidé volili vzdor, někdo to ovšem řešil tak, že vstoupil do strany. 

VR: Hned se dostanu ke straně. Byl tam jeden pocit prázdnoty a marnosti. Nezapomínejte, že Charta 

přišla v roce 1977, a nikdo jsme s ní neměli možnost kontaktu. Vždyť jsme se ani nedozvěděli, co tam 

přesně stálo, to se dozvídáte až ex post. Ne, že bych byl ulovený a koupený. To vůbec ne. I kolegové a 

nestraníci říkali: „Když se toho, hoši, nechopíte, bude to totálně špatné. Vy musíte začít.“ Je fakt, že je 

to naivita a z dnešního hlediska hloupost, ale já jsem to bral skutečně vážně. Dokonce jsem se svými 

kolegy, kteří do toho prostě nešli, téměř nepohodl. Oni říkali: „Fajn, že jsi to ty, ale my do toho 

jednoduše nejdeme.“ Rozumíte, to byla až generační dohoda, že se toho někdo zkrátka má ujmout. 

Neměl jsem z toho žádné prebendy. Ani jsem to z těchto důvodů nedělal, to je ovlivněno povahou.  

Myslím si, že někdo je schopen řídit věci, někdo je přijímá. Já jsem ten aktivní. Jsem rád, když mám 

věci ve vlastních rukou, když je organizuji. To je založení člověka a je to odmalička. Jsem z velké 

rodiny. Bylo nás šest a jsem jediný, kdo je takový, kdo v tom jde proti zdi. Proč to říkám? Ne, že by 

nás kupovali, vás si vytipují, že máte nějaké vlastnosti, které jsou žádoucí. Ne partaj, ale lidé z muziky 

vám řeknou, abyste šel tu do nějakého předsednictva svazu, tu do nějaké komise. Člověk se dostával 

k té práci, ale byla to práce odborná. Kamkoliv jsem šel, šel jsem přes odbornou práci. Všechny 

funkce, které jsem vykonával do listopadu, vždy s mou profesí souvisely. Vytipovali si mě jako 

mladého asistenta na HAMU, požádali mě, abych dělal proděkana. Dodnes si lidé vzpomínají, že jsem 
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se choval normálně. Tam jsem působil dva akademické roky a dostal jsem najednou nabídku jít do 

Národního divadla dělat ředitele. To se přece neodmítá. Příliš jsem toho o praxi nevěděl, jelikož 

člověk je na akademické půdě jaksi schovaný. Ekonom jsem nebyl, právník jsem nebyl. Vše jsem se 

musel učit za pochodu. Do toho přišel listopad 1989. Z nás všech poté dělali ty, kteří tomu údajně 

bránili. To odmítám, nikdy se nic takového nestalo, naopak. 

MS: Vy však z Národního divadla odcházíte v listopadu 1989. 

VR: Položil jsem to sám, jelikož to nemělo smysl. Věděl jsem, že tady to končí, a uznával jsem, že 

přijde cosi nového. Říkal jsem si, že se nenechám někým vyhazovat. Rozumím, jsou zde jiní, ať 

převezmou, co se povedlo, a ať opraví, co se nepovedlo. A hotovo.  

MS: Rád bych se zeptal, zdali vás to zpětně nemrzelo? 

VR: V tu chvíli mě to strašně mrzelo. Víte, divadlo je život, tam se dalo dělat hodně zajímavých věcí. 

My jsme měli mnoho projektů, chtěli jsme je realizovat, a najednou jsem cítil, že je konec. V tu chvíli 

s tím souborem nešlo dělat nic. O mě tam metali los, v souborech se o nadřízených hlasovalo. Dostal 

jsem asi 65 procent, abych zůstal. Byly tam na druhou stranu silné, až nepřátelské výpady, že jsem si 

říkal, že to nemám zapotřebí. Sbalil jsem to a šel jsem sám. Za rok, za dva za mnou přišli, jelikož říkali: 

„Ty jsi neměl odcházet!“ Já jsem jim odpovídal: „Byli jste jak blázni, nedalo se s vámi mluvit.“ A oni na 

to: „Víš, ta partaj, to musíš pochopit.“  Odpovídal jsem: „Dobrá, znali jste mě, věděli jste, jaký jsem. 

Tak co? Nás, členů strany, bylo milion a více?“  

MS: Pro mnohé lidi to byl lístek do socialistické společnosti.  

VR: Byl … 

MS: Do KSČ vstupoval člověk za předpokladu, že nechtěl jít přímo proti zdi, neusiloval stát se 

chartistou. Jak jste sám říkal: „Někdo k tomu vlohy měl.“ 

VR: Nerad bych ze sebe dělal hrdinu, to nemá smysl. Na druhou stranu jako šéf opery Národního 

divadla jsem prosadil, že některé opery budeme hrát v originále. K tomu potřebujete mít titulkovací 

zařízení. Dokonce jsme na něj sehnali peníze, a to bylo skutečně obtížné sehnat v té době devizy. 

Povedlo se to, už to bylo dokonce objednáno, ale k tomu potřebujete také dobrý překlad. Titulky 

ještě nešly, proto jsme se snažili udělat brožuru, jako je divadelní knížka. Vymyslel jsem si, že na 

přebásnění jsme pozvali Karla Šiktance4. To v té době byla osobnost na černé listině, a my jsme si to 

prosadili. Pouze dávám příklady, že když člověk zrovna nebyl zbabělý, daly se dělat slušné věci. 

Případně vám za to někdo vyhuboval, ale to se dalo vydržet.  

MS: Svět jednoduše není černobílý. Je dobré se zeptat, jak vnímáte komunistickou ideologii. Zdali je 

podle vás ospravedlnitelná? Vnímáte snahu budovat spravedlivější, harmoničtější společnost?  

VR: Víte, to je každá ideologie. Pokud byste z ní vzal pouze tu vrstvu sociální spravedlnosti, jsem 

všemi deseti pro ni! To je mé vyznání, já jsem tak založený. Myslím si, že jistá solidarita ve společnosti 

                                                           
4
 Karel Šiktanc *1928, český básník, literát, novinář, překladatel. Vystudoval učitelský ústav, před učitelstvím dal 

přednost práci žurnalisty. Jeho prvním místem byla Mladá fronta. Od roku 1950 byl redaktorem 
Československého rozhlasu. V letech 1961 – 1971 byl šéfredaktorem nakladatelstvím Mladá fronta. Během 
normalizace byl nežádoucím tvůrcem. Z jeho díla: Tobě, živote (1951), Pochodeň jara (1954), Město jménem 
Praha, Adam a Eva, Tanec smrti. V roce 2004 sbírka Zimoviště získala cenu Magnezia Litera.         
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je správná. Vyrostl jsem v katolické rodině, sám jsem ministroval a vím, co znamená soudržnost lidí 

kolem kostela, jak si jednotlivci byli ochotni pomáhat. Mám to zkrátka v sobě. To je normální. Nejsem 

ten, kdo bude hromadit bohatství proto, aby je měl. To se má užívat, má sloužit, ne být zneužíváno. 

Problémy s uvažováním o spravedlnosti jsem nikdy neměl. Ovšem tyto nádherné ideje se přece 

zneužívají, a těch příkladů je skutečně mnoho.  

MS: Bohužel ...  

VR: Pokud bych se měl vrátit k realitě, je třeba říci, že jsem zažíval tlaky natvrdo. Pokud se dostáváte 

do struktur výše, včetně toho, že vás povolají na ÚV KSČ, zažijete mnohé. Byl jsem svědkem situací, že 

nás jako umělce za některé věci doslova seřvali. To bylo skutečně hrozné, najednou se k vám chovají 

jako k hadru. To jsou skutečnosti, které nemohou být řádně pochopeny, pokud to lidé sami nezažili. 

Na druhou stranu si myslím, že to ani není nutné příliš vykládat.  

... Anticharta a Charta 77 ...  

MS: Pokud vykládáte úseky svého života před rokem 1989, je asi vhodné se zastavit u dokumentu, 

který nesl název Anticharta.  

VR: Já jsem byl dokonce na tom setkání v Národním divadle, a nepodepsal jsem to. Ne snad proto, že 

bych byl hrdina, jednoduše se mi to zdálo podivné. Cosi neznáte, a máte kvůli tomu protestovat? 

Říkal jsem, že bych si to rád přečetl. Na svazu mi říkali, abych nehloupnul. Já jsem ale neustále trval 

na tom, abych mohl nahlédnout, abych si text mohl přečíst. Prý sami ti, kdo text podepsali, jej nečetli. 

Starší kolegové mi říkali, abych nedělal obtíže. Asi o tři měsíce později jsme jako umělci opět 

podepisovali papíry. Mimochodem, četl jste antichartu? To není nic proti ničemu. Budete budovat 

světlé zítřky, bude zde radostný život - sice tam byly věty proti rozvracečům, ovšem my jsme 

nevěděli, kdo to je.  

MS: Strana hlásala lež a utiskovala spontánní projevy svobody, pošlapávala to, k čemu se jako stát 

zavázala v Helsinkách 1975. Dá se říci, že umělci byli chyceni do stranických sítí?  

VR: Berte, kdo tam byl a kým daní kumštýři byli. V podstatě dávali hlavu mezi kolena a podepisovali 

to také. Šlo jim též o existenci. Ono se to pěkně vykládá - a tam to bylo jasně řečeno. Palec musel být 

nahoru. Když nepodepíšeš, tak … 

MS: ... budeš vyloučen. Pokud nepodepíšeš, zbude ti třeba exil.  

VR: Kolik takových bylo? Víte, co je na tom nejhorší? On to vlastně nebyl přímý nátlak, to je právě 

znak starého režimu. Byly to náznaky a nutili vás k silné autocenzuře. To je právě v tom systému 

zrůdné. Lidi předem očekávali atak, a proto raději neudělali nic. To beru jako největší křivení 

charakterů.  

MS: Režim se označuje jako lživý, jako narušující občanská práva. Také vnímáte skutečnost, že lež se 

stala normou?  

VR: To je pravda. To si však člověk uvědomí až s nějakým odstupem - a na to byl listopad 1989 dobrý. 

Bylo to nekompromisní zrcadlo. Najednou si jako člověk řeknete: vždyť jsi to sice myslel dobře, ale de 

facto jsi tomu začal sloužit. Nějaké pokání člověk udělat musí, bez toho to jednoduše nejde. 
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... Cesta k demokracii a kontexty ...  

MS: K tomu však člověk musí dospět. Je vhodné se zeptat, zdali vy vnímáte nástup demokracie jako 

návrat k tomu, co zde bylo, co tento národ mohl zažít během první republiky? Šlo podle vás o návrat 

k dobré praxi a poměrům?  

VR: Víte, znovu se vracím k tomu, že člověk má na sobě věci načmárané během mládí či v raném 

věku. Můj otec byl ročník 1914 a republiku zažil jako mladý člověk. Byli tu další lidé, kteří nám to 

„pomohli transformovat“ do padesátých let. Naši rodiče z toho veselí nebyli. Vnímal jsem jistou 

přenášenou tradici, jak věci fungovaly, byť jisté věci se záměrně zamlčovaly nebo se křivily. Dával se 

jim též jiný význam, a nevím, co vše. Po této stránce si myslím, že znalost o první republice jsem měl, 

věděl jsem o ní hodně, byť nechci říci, že to bylo úplné. Poté zde byla dostupná řada děl od Karla 

Čapka. Člověk to poté také nasál zprostředkovaně přes něco jiného, přes vyznání umělců, jejich 

tvorbu. Zmínění starší kolegové byli ti, kdo první republiku zažili. Tyto věci byly předmětem dialogů. 

Pro mě to nebyla historie, o které bych nic nevěděl, ale přece je něco jiného bavit se o tom, slyšet to, 

a něco jiného je to zažívat. Domnívám se, že na spoustu věcí jsme si jako generace museli zvyknout. 

Jisté skutečnosti byly pro nás nesmírně vzácné. Zde nemluvím o konzumu a záplavě věcí na trhu, i to 

je ale důležité. Nejednou nestojíte frontu na maso čtyři hodiny, abyste je měl k obědu. Naše matka 

vystála takových front množství, a to pouze proto, aby nás uživila. To jsou věci dnes naprosto 

nemyslitelné. To nejste schopen někomu sdělit, že se musela na maso či na nějaké hadry stát fronta.  

MS: Vnímal jste, že charakteristikou společnosi bylo slovo krize? Ostatně Občanské fórum to označilo 

jako multifaktorovou krizi, a to krizi politiky, hospodářství, ducha … 

VR: To bylo ale cítit, to bylo ve vzduchu. Začněme tou politickou. Nebyli jsme bez informací. Stačí si 

vzpomenout na počátek roku 1989, kdy se události začaly stupňovat.  

MS: Narážíte na Palachovy týdny5?  

VR: Již před tímto datem zde byla avíza. Takové náznaky už byly při výročí srpna 1988. To k vám také 

proniká. Pozoroval jsem to i na vysokém postupu šéfa Národního divadla. Míval jsem povinná školení, 

protože bylo běžné, že jednou za čas jste musel absolvovat nějaká školení. I přednášející, kteří byli 

z nejvyšších struktur - jako ministerstvo vnitra, ÚV KSČ - začínali hovořit podstatně jinak. Tam se cosi 

dělo, co se dolů příliš nepouštělo. Bylo zajímavé, jak oni sami se měnili. To je politická stránka věci. 

Z hospodářské stránky to bylo evidentní, že režim již dál nemůže, že se nedá pokračovat. To bylo 

způsobeno tím, že jsme byli provázáni na Východ. Vše, co se zde vyrobilo, šlo někam jinam, zde nic 

nebylo. Vozilo se sem nekvalitní zboží. Za třetí zde byla politická hradba. Když jste potřeboval někam 

jet, vezměte si, jaké procedury jste musel podstoupit. 

MS: I umělci měli takové obtíže? Režim měl na nich asi zájem.  

VR: Tam to šlo lépe. Já mluvím o hudbě, protože to byl exportní artikl a stát potřeboval devizy. 

Politika byla shovívavější. Když to šlo, nebránilo se tomu. Je skutečností, že řada lidí dělala hudbu 

právě proto, aby se mohla díky ní dostat ven, to bylo ve všech žánrech. To byla vážná hudba, jazz, 

populární hudba. A to nebyla pouze výsada hudebního oboru. Vy jste zmínil krizi, ta byla cítit mezi 

                                                           
5
 Období připomenutí si tragického činu a smrti Jana Palacha (1948 – 1969), studenta Filozofické fakulty UK. 
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lidmi hodně, společenská atmosféra nebyla dobrá, to bylo jednoduše cítit. Nejen politická, nejen 

ekonomická, ale atmosféra vůbec. 

MS: Když se sečtou jednotlivé dimenze krize, výslednicí je ono velké vzedmutí, které vyvrcholilo v roce 

1989, kdy se ustavilo Občanské fórum. Bylo dle vás myslitelné, že člověk, jenž byl před několika měsíci 

vězněn, se najednou stane leaderem společnosti? 

VR: To byl zázrak a jiskra, která zde přeskočila. Pokud by nebylo těchto příkladů, nebylo by to tak 

emocionálně vybičováno, to spolu souvisí. Na druhou stranu mám pocit, že onen společenský výbuch 

či erupce, která zde nastala, byla způsobena i zadržením vnitřní energie v lidech. Najednou se mohli 

projevit. Řada z nich nejednala příliš růžově. Zažíval jste je i v situacích, kdy spoustu věcí dělat 

nemuseli, a dělali je. I ten pocit, že mohou říci, co si mysleli, byl důležitý. Předtím se přetvařovali, nyní 

to jednoduše šlo ven. Pak existovala velká skupina lidí, která se přidala. To musíme brát otevřeně. 

Nikdo to asi nespočítal procentuálně, ale tak čtyřicet procent lidí se v tom minimálně vezlo.  

MS: Jak vnímáte skutečnost, že lidé, kteří podporovali komunisty, se tak najednou přidali k těm 

druhým?  

VR: To je právě skupina lidí, kteří půjdou vždy za někým.  

MS: Trochu dle logiky: „Kam vítr, tam plášť …“? 

VR: Ano, nebo jako ten krysař s píšťalkou. Je to pořád stejné. Někdy je to ekonomická výhoda, jindy 

jde o postup děti na školu, za tím bylo leccos.  

MS: Soudil jste, že po ukončení režimu dojde k jistému vyúčtování?  

VR: Neměl jsem pocit, že to bylo na lucerny, jak někdo tvrdil. Tento pocit jsem nesdílel. Základní 

výhodou byla teze: „Nejsme jako oni …“ To znamená, že velmi vstřícně byla svým způsobem podána 

ruka ke smíru. Pokud někdo učiní takovéto gesto, pak je agrese ztlumena, ta přece byla minimální. 

Víte, jak to myslím? Kdyby se to vyhranilo, pak by teprve nastala obtíž, to bychom asi někoho 

postavili ke zdi a zastřelili.  

... Otázka smírnosti přechodu a kontexty vývoje ...  

MS: Vy jste ten, kdo žádal smírné předání moci?  

VR: Určitě. Dám vám příklad. Ve zmíněném Svazu českých skladatelů a hudebních umělců brzy po 17. 

listopadu 1989 byla velká plánována schůze, která, jak bylo zvykem, se konala tak dvakrát či třikrát za 

rok. Tam přišla skupina z Občanského fóra a musím říci, že dosti agresivní byli. Nezapomenu, jak jsem 

vstal a řekl jsem: „Proč to děláte takovým způsobem? Vezměte to do rukou, udělejte to po svém, a 

nedělejte z nás nějaké vrahouny, vždyť jsme proboha kolegové. Proč kopeme příkopy, když jsme 

deset či patnáct let spolu existovali?“ Odpověděli, že příkopy zde jsou, což říkali mí spolužáci. To 

máte jeden z příkladů. Snažil jsem se vysvětlit, že je dobré zachovat to, co se zachovat dá. Soudím, že 

všechny struktury nebyly špatné. Byla nějaká veřejná činnost, která měla smysl. Byly zde podpory 

mladým koštýřům, poté se to zbouralo a nyní pláčeme, že to nemáme. Umělci sami si likvidovali 

struktury, které fungovaly. Skutečně! Když vám řeknu, že jsme ze svých honorářů platili dvě procenta 

kulturním fondům, to máte dvě koruny ze sta, to přece nikoho nezabije. V globálu to byly velké 

peníze, které šly zpět do kultury. To jsme si slavnostně odtroubili, že to již nechceme. Dále procento 
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z volných děl. Víte, co to bylo, když se dávalo vstupné 500 korun a hrál se tam světový autor? To vše 

by pořadatelé museli platit - a to vše by šlo zpět do kultury. Tohoto systému jsme se hrdě vzdali.  

MS: Děláte-li změnu, tak se děje ledasco. 

VR: Filmaři si to nezbourali, korunu ze stokoruny si zachovali. Nezapomínejme na to.  

MS: Existuje státní fond pro podporu kinematografie.  

VR: Ta koruna tam symbolicky pořád je.  

MS: Tak zásadní změna doby ruší i to, co fungovalo. Ano, prosazuje se polární vidění, co je minulé, je 

špatné … 

VR: Ano, vím to. Stát se nemá starat o vše. Toto byl zdroj peněz, který šel ze spotřeby kulturních 

statků. Můžete namítat, že je to nepřímá daň. Je, a fungovalo to. Kultura by to dnes potřebovala jako 

sůl. To jsou zdroje, které jsou v globálu obrovské. Dnes však už neexistují. 

MS: Pokročme dále. Jak se stavíte k tezi: „Měníme systém, neměníme člověka …“? Otázka je, jak 

udělat vše, aby systém byl funkční. Jak lze budovat kapitalismus se socialistickými návyky? Stát má 

dbát na nastavení pravidel a nechat člověka, aby se sám pravidlům přizpůsobil.  

VR: Máme takový hybrid. Je zde pokus o občanskou společnost.  

MS: Spíše jsem myslel snahy převychovávat, jak o to usiloval minulý režim. Tam bylo možné slyšet, že 

budujeme nového člověka, nebo zda je jako dnes nutné pouze nastavit nová pravidla hry.  

... Občanská společnost ...  

MS: Důležitá je také občanská společnost. Je zde stát – občan a prostor mezi nimi.   

VR: Otázkou je nastavení mezí. Je nutné znát hranici, kam až by moc státu měla sahat. Soudím, že to 

není tak špatně vymyšlený model. Sice nám některé věci nefungují, ale jsem přesvědčen, že 

k občanské společnosti dozrajeme časem. Dramatická proměna člověka není možná. Napřed se 

musel rigidní, ustrnulý systém zbourat a postavit místo toho něco nového. Občanská angažovanost 

zeslábla příliš rychle, soudím, že se to opět vrátí, ale je potřeba čas.  

MS: Věříte v obrození lidské společnosti? 

VR: Dvacet let je právě tak akorát. Některé prvky zde nastaveny jsou, vezměte si zdravotnictví. Lidem 

to není jedno. Začínají se v tom angažovat.  

MS: Lidé musí vyvinout sílu.  

VR: Jsme opět u toho člověka. Pokud to člověk v sobě má, je pak schopen to ze sebe vydat. V tomto 

jsem optimista, s vaší generací to přijde určitě.  

MS: Již to přichází. Máte aktivity studentů Inventura demokracie snažící se budit diskuse o směřování 

české demokracie … 

VR: Vezměte si třeba i Člověka v tísni. Ti to také dělají dvacet let.  
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MS: Asi narážíte na pana Šimona Pánka6 či jiné, kteří ostatně stáli v čele studentů během demonstrací 

přelomového roku.  

... Hodnotové směřování ...  

MS: Je dobré se zeptat, co podle vás lidem chybělo? Svoboda ekonomická? Demokracie, tedy politická 

svoboda? Rozdíl západní a východní společnosti v úrovni blahobytu byl citelný. Stačí se podívat na 

možnosti získání statků.  

VR: Myslím, že stačilo vyjet ven a srovnání bylo tvrdé.  

MS: Jaký je to paradox! Byli jsme na nejlepších místech mezi zeměmi z východního bloku, s námi ještě 

východní Německo.  

VR: To je pravda, to jsou ale věci relativní. Tím, že kumštýři v muzice měli možnost vyjíždět do 

zahraničí, srovnání bylo nekompromisní. V cizině jste se cítil o něco okradený. Bylo obtížné se 

dostávat k tomu, co ten druhý má automaticky. Individuální míra svobody tam a tady byla 

nesrovnatelná, a to od svobody pohybu, svobody nákupu, svobody rozhodnutí, zkrátka všeho. To 

jsme zde neměli. Na druhou stranu, tento stát dokázal obecně poměrně široce zabezpečit nižší vrstvy 

společnosti. 

MS: Poukazujete na to, že rozsáhlá chudoba neexistovala?  

VR: Obecný standard nebyl špatný. Nebyla možnost diference v rámci společnosti.  

MS: Mně jde též o to, zdali podle vás bylo cílem dohnat blahobyt, jaký je na Západě? 

VR: To se říkalo. To byly neustálé slogany, jak zvítězíme nad kapitalisty, nikdo to nebral vážně.  

MS: Možná jsem se nevyjádřil jasně. Otázku jsem směřoval na dohánění Západu po roce 1989. Bylo 

zde jisté manko, nedostatek …  

VR: To je pravda.  

MS: Lze říci, že zvítězila ekonomická svoboda, možnost realizace člověka? 

VR: Soudím, že zvítězila jak ekonomická, tak individuální svoboda. Tu individuální využíval každý.  

... Obtíže demokracie ...  

MS: Jde o to, že člověk mohl pozorovat opadnutí zájmu o veřejný prostor, o demokracii. Lidé jako by 

se odcizili tomu, k čemu se přihlásili na sklonku roku 1989. Dnes mohou říci: Ano, dostali jsme 

politickou svobodu, ale nakonec ji plně nevyužíváme.  

VR: To se na to díváte stejně jako já. Je zde jistá laxnost k tomu, co se zde děje. Nevím, zdali je to rys 

české povahy.  

                                                           
6
 Šimon Pánek *1967, v roce 1989 studoval přírodovědeckou fakultu. Místo kooptovaného poslance ve 

Federálním shromáždění nepřijímá a v roce 1990 rezignuje při svém zvolení. Buduje společnost Epicentrum, 
pomáhá v Nadaci Lidových novin a utváří koncept působení neziskové organizace Člověk v tísni. Václav Havel jej 
vyznamenal v roce 2002 Medailí za zásluhy. V roce 2003 díky angažmá v otázce lidských práv a pomoci dostává 
ocenění Evropan roku. Mnohými je navrhován za prezidenta České republiky. 



 
 

11 
 

MS: České švejkovství?  

VR: Nevím. Sám nálepky neužívám. Je pravda, že prvotní zájem o věci veřejné jako by vadnul. U 

plamenných apoštolů Listopadu to zůstalo dost dlouho, to byli takoví vlajkonoši, ale neměli 

následovníky. Když to trvá deset, patnáct let, dvacet let! Člověk následně může říci, že to celé jde 

dolů. Vezměte klesající účast ve volbách, přece není jedno, koho si vybereme. 

MS: Rozhodně není. 

VR: Kolik přijde lidí k volebním urnám? Čtyřicet, padesát či pětapadesát procent voličů?  

MS: Nu, pak demokracie, kterou zde máme, pro kterou jsme se rozhodli, není plná. Volby, jichž se 

účastníme, nemají takovou legitimitu.  

VR: Není to tak reprezentativní, jak by být mohlo. Vezměte si, že Poláci jsou na tom ještě hůře než 

my. Mě během jejich voleb překvapilo, že „trnuli“, zdali jim tam přijde třicet procent oprávněných 

voličů.  

MS: Čím nepodstatnější volby, tím menší účast lidí. Je rozdíl mezi volbami v obci a volbami do 

Evropského parlamentu.  

VR: Není to náhodou také tím, že právě komunální politika se týká každého z nás? Lidem není jedno, 

zda starostou bude Pepík či Franta. Na té státní úrovni to tak nepálí, a na evropské již vůbec ne.  

MS: Tam ovšem vzniká demokratický deficit. Lidé se účastní toho, co mohou ovlivnit.  

VR: Mohou, ale to síto je neúprosné. Lidé mají stále menší a menší možnost prosadit své názory. Váš 

hlas jako voliče je stále slabší a slabší. To tak je.  

MS: To však vede k tomu, aby se lidé spíše lépe starali o svou pomyslnou zahrádku, než aby se snažili 

rozhodovat, kdo bude představitelem jistého evropského orgánu. 

VR: To je pravda, to je důvod rezignace, již jsme na něj narazili. I já mám pocit, že je to cesta do pekel. 

Jakmile lidé začnou mít dojem, ať se stará někdo jiný, a ne já, je něco špatně. Od člověka se nechce 

příliš, od něj se jen žádá, aby vyjádřil svůj názor, práce se od něj nechce.  

MS: To je zřejmé, ale někdy vyjádřit svůj názor znamená obětovat svůj čas, nepřímo peníze, své 

intelektové schopnosti.  

VR: Rozumím, ale co to znamená? Sledovat trochu, co se děje, umět si na to udělat svůj názor a ten 

poté prezentovat. To není zase tak moc?  

... Kultura v kontextu proměny ...  

MS: Sluší se zeptat, jak jste vnímal oblast kultury? Je zřejmé, že oficiální kultura byla v minulosti 

služkou režimu?  

VR: To je klišé. Je nutné rozlišovat, o jakém druhu umění mluvíme.  

MS: Možná připomeňme to populární.  
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VR: Nejhůře na tom logicky byla literatura, tištěné slovo, vyřčené slovo. Totéž bylo v divadle. To se 

velmi hlídalo a cenzura skutečně fungovala. Jak ale chcete do cenzurních kleští pochytat hudbu? To je 

velmi složité. Co je režimní, a co je protirežimní? Když píšete symfonii, na základě čeho to posoudíte? 

My jsme jako muzikanti na tom byli mnohonásobně lépe, řekněme ve volnosti. Samozřejmě se 

nepodporovala duchovní hudba. Když někdo chtěl psát mše, psal to buď pro své kamarády, či pro svůj 

kostel, ale neměl šanci to uvést někde veřejně. Taková byla skutečnost. Ideologicky to šlo mimo sebe. 

Dohromady to nešlo. To je asi jediný tvůrčí problém. Je zase poctivé říci, že byla vybudována celá síť 

divadel, orchestrů a jiných institucí, která, zaplať Bůh, funguje do dnešních dnů. Kulturní služba, již 

stát zabezpečoval, vzniká hluboce po druhé světové válce. Za slavné první republiky zde nebyla žádná 

profesionální síť. Bylo zde několik málo institucí, které na to aspirovaly, ale vše ostatní bylo na 

privátní bázi. Když se dařilo, bylo to dobré, pokud ne, šlo to jednoduše „do kytiček“, a to okamžitě. 

Tyto věci byly dělány poměrně velkoryse, stát to pochopitelně zatěžuje do dnešních dnů. Je otázkou, 

zdali stát chce, či ne poskytovat vedle zdravotnictví a vzdělání také kulturu jako normální klasickou 

veřejnou službu.  

MS: Vy sympatizujete s rozsáhlým vlivem státu?  

VR: To je mé přesvědčení.  

MS: Také jste sloužil jako ministr kultury.  

VR: Pavel Tigrid byl také ministr kultury, ale on k tomu přistupoval tak, že by ze zásady mělo být vše 

privátní.  

MS: Na Západě …  

VR: … jsou různé systémy. Francie má nám blízký systém - veřejný rozpočet je tím hlavním. Němci to 

mají podobné, ale dělají to na úrovni spolkových zemí. Rakušané jsou nám také blízko.  

MS: Amerika?  

VR: Ta je úplně jiná. Ani se nedá s Evropou srovnávat. Britové jsou blíže Americe než Evropě, ti ke 

kontinentu nikdy neinklinují. Holanďané jsou blíž Britům než nám. V každé zemi to funguje trochu 

jinak.  

... Lidé kultury v exilu ...  

MS: To je pochopitelné. Během komunistického režimu museli odejít lidé, kteří se proslavili v 

zahraničí.  

VR: To je pravda.  

MS: Stačí zmínit Rafaela Kubelíka7, byť ten odchází v první vlně emigrace. Dále Karel Ančerl8, Zdeněk 

Mácal 9 aj. 

                                                           
7
 Rafael Kubelík (1914 – 1996), český dirigent a skladatel, syn známého houslisty Jana Kubelíka. Vystudoval 

pražskou konzervatoř a již ve svých dvaceti letech stanul jako dirigent před Českou filharmonií. V roce 1942 byl 
jmenován na místo šéfdirigenta. Po roce 1948 odchází z Československa se slovy: „Opouštím zemi, abych 
neopustil národ …“ Během pobytu v zahraničí řídí Chicagskou filharmonii, Symfonický orchestr bavorského 
rozhlasu, je angažován v Metropolitní opeře v New Yorku. Nahrává pro Deutsche Grammophon.    
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VR: Uveďme si příklad. Je poctivé říci, že právě Ančerl neodchází jako emigrant. V roce 1968 dostal 

angažmá v Kanadě. Odsloužil celou sezónu a měl možnost se normálně vrátit. Dokonce přijel na 

Pražské jaro, dirigoval koncert. On se rozmyslel až poté. Tam nebyl žádný tlak, že by musel emigrovat. 

Nezapomeňte, že zažil druhou světovou válku. Nevěřil srpnu 1968, předpokládal, že se to vrací do 

divných padesátých let. To byl jeho důvod a několikrát to zdůrazňoval.  

MS: Lze se domnívat, že ten pocit byl asi oprávněný?  

VR: Zažil koncentrák, zažil padesáté roky. Když člověk zná zákulisí, mnohé pochopí. Karel Ančerl přišel 

jako dirigent do České filharmonie v 1950, byl dosazen jako komunista ministrem Zdeňkem 

Nejedlým10. Jelikož si ho orchestr nevybral, dělali mu tam psí kusy. Sami filharmonici přiznávají, že mu 

dávali najevo, že je tam vetřelcem dosazeným státem, dávali mu též najevo, že je Žid. Víte, co to bylo 

za utrpení? Je zaznamenáno, že dva roky trpěl jako zvíře. Vše chtěl zabalit a odejít. Překonal to tak po 

třech letech své práce. Na základě této skutečnosti se nechtěl dostávat v roce 1968 znovu do této 

situace. Já mu plně rozumím.  

MS: Máme zde také emigraci lidí, jako byli Forman11, Milan Kundera12 … Pokud se poohlédneme, lze 

tvrdit, že režim nepodporoval alternativní kulturu?  

VR: Ančerl nebyl alternativní. To byl umělec establišmentu se vším všudy.  

 

                                                                                                                                                                                     
8
 Karel Ančerl (1908 – 1973), český dirigent, jenž dopomohl České filharmonii ke světovosti. Hovoří se o 

vytvoření interpretačního slohu České filharmonie pod jeho vedením. Sám na sebe upozornil již během první 
republiky. Působil jako dirigent, poté šéfdirigent Symfonického orchestru Československého rozhlasu. Za 
dirigentský pult České filharmonie nastupuje v roce 1950 a zde působí do roku 1968, kdy odchází do emigrace. 
Dožívá jako šéfdirigent Symfonického orchestru v Torontu. Nahrál obrovské dílo, které bylo v letech 2002 – 
2005 vydáno jako Ančerl Golden edition. 
9
 Zdeněk Mácal *1936, český dirigent, jenž působil v letech 2003 – 2007 jako šéfdirigent České filharmonie. 

V mládí studoval na JAMU. Poprvé na sebe připoutal pozornost díky vítězství v dirigentských soutěžích 
v polovině šedesátých let, kde jedním z porotců byl i L. Bernstein. Po okupaci odchází do zahraničí. Působí 
v Rozhlasovém symfonickém orchestru v Kolíně nad Rýnem, v Syndey Symphony Orchestra, Milwaukee 
Symphony Orchestra. Během své kariéry řídil přibližně 160 orchestrů.    
10

 Zdeněk Nejedlý (1878 – 1962), český historik, muzikolog, literární historik, politik. Výrazně ovlivnil české 
kulturní ovzduší v první polovině dvacátého století. Působil na UK. Raná díla se věnují otázkám hudby: Dějiny 
předhusitského zpěvu v Čechách, Počátky husitského zpěvu. V druhém tvůrčím období se zabývá zevrubně 
jednotlivými osobnostmi, a to Bedřichem Smetanou, Masarykem a Leninem, tato díla však nebyla dokončena. 
Pozdní prací se navrací k českým dějinám, ale i k dějinám Sovětského svazu. Svými postoji zasáhl do sporu o 
smysl českých dějin. V politickém smýšlení byl na straně komunistů a působil jako ministr školství a osvěty. 
Podílel se na ustavení Československé akademie věd a v roce 1952 se stal jejím předsedou.     
11

 Miloš Forman *1932, světoznámý režisér českého původu. Je držitelem dvou Oskarů a tří zlatých glóbů. Byl 
nedílnou součástí českého filmového úspěchu v šedesátých letech. V době normalizace odcestoval do USA a 
tam natočil filmy Přelet nad kukaččím hnízdem (1976) a Amadeus (1985). Tržní systém, jaký existuje v USA, 
považuje za lepší než způsob přidělování prostředků v minulém režimu. 
12

Milan Kundera *1929, prozaik českého původu žijící ve Francii. Svá díla psal jak v českém, tak francouzském 
jazyce. V roce 1979 byl zbaven československého občanství. V době normalizace byl zakázaným autorem, což 
změnily události 1989. Jeho otec byl klavírista na JAMU. Sám vystudoval na UK estetiku a také tam působil. Byl 
členem KSČ a jako respektovaná osobnost vyvíjel snahy o liberalizaci kulturních poměrů. Polemizoval 
s Václavem Havlem o českém údělu. Po invazi odchází do emigrace. Jeho díly jsou např. Žert, Směšné lásky, 
Valčík na rozloučenou, Nesnesitelná lehkost bytí, Kniha smíchu a zapomnění, Nesmrtelnost. Můj Janáček, 
Zneuznávané dědictví Cervantesovo. Jeho texty mají někdy povahu eseje. Je držitelem mnoha ocenění.       
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... O úslužnosti režimu ...      

MS: Někdo musel sloužit, a on měl dobré umělecké kvality. Mně jde o to, že třeba jeden z popudů pro 

vznik Charty 77 bylo dění v oblasti alternativní kultury se skupinou Plastic People of the Universe13. 

VR: To je skutečnost. Režim je „hubil“ cílevědomě, dával jim najevo, že nepatří do společnosti. Lidé 

byli vylučováni ven. To byl případ i řady režisérů v českých divadlech, literátů, tam to bylo velmi silné.  

MS: Proto jsem nazval onu stranickou kulturu služkou režimu. Kdo nešel s nimi, byl proti nim.  

VR: V tom smyslu ano. Ale je to tak, že samotná kultura vždy něčemu slouží.  

MS: Říkal jste, že hudebníci mohli cestovat po světě. Dá se tvrdit, že taková Česká filharmonie byla 

v dobrém slova smyslu vlajkou československé kultury? 

VR: Ano, také tak byla v zahraničí využívána. To znamená, že to byla zcela vědomá reprezentační 

jednotka, i když přinášela také peníze. Jistě to sehrálo svou roli. Je dobré říci, že v té době byla na 

velmi slušné úrovni. Bylo to venku žádané zboží, to je též nutné dodat. Stát nemusel „podplácet“, aby 

se venku uplatnila. Byli u nás totiž i takoví hudebníci, kteří dostávali dotace, což bylo pro zahraničního 

partnera výhodné. Nemuseli platit tak vysoké honoráře.  

MS: To je otázka hudby. Národní divadlo, … 

VR: … balet, opera. Ti rovněž vyjížděli do zahraničí.  

MS: Když se ohlédnete zpět, byl o československou kulturu zájem? Do jakých zemí pronikala?  

VR: Byla to téměř celá Evropa. Pochopitelně také tehdejší Sovětský svaz, Japonsko a Amerika, tím 

myslím Spojené státy a Kanada. To platí i do dnešních dnů, jelikož ČR lze označit za jeden z 

nejkulturnějších států světa.  

MS: A pokud porovnáváte minulost s dneškem?  

VR: Víte, kdy jezdil filharmonie nejvíce? Jednalo se o osmdesátá léta a doznívalo to do let 

devadesátých. Dnes, s otevřeným trhem je nabídka kulturních akcí tak obrovská - a do toho ještě 

přicházejí momenty krize, čili se nejezdí tak často, jako se jezdilo v devadesátých letech. Nesmíme 

zapomínat, že svět se otevíral a lidé ze Západu byli zvědaví na zdejší umělce, kulturu. Z jejich strany 

byla velká poptávka. Nešlo pouze o československou kulturu, československé soubory, byla to též 

záležitost Polska, Maďarska.  

MS: Byli jsme zastoupeni na festivalech?  

VR: Ano, Salzburg, Luzern. Špičkoví kumštýři tam byli zastoupeni, a to jak sóloví hráči, tak orchestry, 

dirigenti. 

                                                           
13

 Plastic People of the Universe – pražská rocková kapela, která patřila mezi hlavní protagonisty undergroundu. 
Její vznik se pojí s rokem 1968 a funguje do roku 1988 a po desetileté přestávce opět nastupuje. Zatčení těchto 
hudebníků bylo jedním z podnětů pro vznik Charty 77. Tvorba kapely byla ovlivněna skupinami Velvet 
Underground či Frankem Zappou. Skupina byla spojena s lidmi jako Martin Jirous, Mejla Hlavsa, Vratislav 
Brabenec, Egon Bondy, Josef Janíček, Josef Karafiát či jiní. 
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MS: Uváděl jste, že někteří měli stranickou legitimaci.  

VR: Měli …  

MS: Soudíte, že kdyby člověk nebyl „zadobře“ s  režimem, asi by se do zahraničí nedostal?    

VR: Víte, záleží na tom, o čem hovoříme. Řada těch lidí sice neměla legitimaci v kapse, ale měla 

přátelské vazby na některé funkcionáře. To jim docela stačilo. Tito lidé byli „čistí“, ale přitom ta vazba 

tam byla. To nyní hovořím o populární hudbě, kde to bylo úplně běžné. Tito umělci si nezadali 

s režimem. Může to působit jako legrace, když to člověk mohl vidět zblízka.  

MS: Pokud si člověk prochází minulost, tam platilo ze strany režimu: „My pomůžeme vám, vy 

pomůžete nám …“  

VR: I tak by se to dalo vyjádřit. Mělo to své výhody. Kumštýři se vraceli z ciziny a nosili celé koše 

různých dárků. To všichni věděli. Poté dělali svaté, kteří nic s nikým neměli. To mně přišlo takové 

neslušné.  

MS: Závisí to na svědomí člověka.  

VR: Tím se trochu vracíme na počátek. Je na jednotlivci, zdali se otočí, zdali sleduje politiku kam vítr, 

tam plášť. To je věc každého člověka.  

MS: Poté je to zpětně připomínáno …  

VR: … i zneužíváno.  

... Kvalita kultury ...  

MS: Je vhodné se zeptat. Zmínil jste, že v minulosti byl podporován film, ale nejen on. Jaké umělce 

byste vyzdvihl umělce, dílo, které vám z minulosti připadá velmi hodnotné?  

VR: Toho je velké množství. Nemůžeme říkat, že zde byla úplná kulturní poušť. Když jsem hovořil o 

zlatých šedesátých, tehdy se zde skutečně mnoho vykonalo. Začněme tím, že se zde vydávaly sbírky 

poezie v padesátitisícových nákladech a čtenáři na to stáli frontu. Skutečně na české básníky jsme 

stáli frontu.  

MS: Sluší se říci, že po tom byla poptávka.  

VR: Stačí zmínit Vladimíra Holana14 či jiné. Dnes si to nedokážu představit. Dnes má básník, chudák 

dvě stovky či dvě stě padesát výtisků a je rád, že to vůbec dostane mezi lidi. To byla poptávka jako 

přirozený ventil. Kultura byla celá ventilem. Když zůstanete u filmu, zažil jsem rané Formanovy filmy, 

ale také krásné Kachyňovy15 filmy a další. Vždyť toho byla celá řada. Slavný film Obchod na korze, 

                                                           
14

 Vladimír Holan (1905 – 1980), český básník a překladatel. Autor intelektově náročné reflexivní a meditativní 
poezie, pro niž je charakteristická enigmatičnost, spekulativnost. V mládí začínal jako úředník, ale toto 
zaměstnání opouští a věnuje se čistě literatuře. Působí jako redaktor Umělecké besedy, vstupuje do KSČ. Po 
vystřízlivění odchází a vrací se ke katolické církvi. V roce 1968 získal ocenění národní umělec. Z jeho díla jsou 
sbírky: Vanutí, Oblouk, Září, Noc z Iliady, Sen, Odpověď Francii, Noc s Hamletem (1964), Noc s Ofélií aj.   
15

 Karel Kachyňa (1924 – 2004), český režisér. Vystudoval FAMU a zpočátku se věnoval dokumentu. Následně se 
věnoval režii hraných filmů. Je hodnocen jako autor snažící se o přesné a výrazné vystižení psychologie postav a 
banálních situací života. Ke konci padesátých let se zapisuje do povědomí titulem Král Šumavy a Práče. 
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Spalovač mrtvol Juraje Herze16 a tak dále. To byla fantastická vlna, která doznívala. Lidé byli 

vytlačováni z oborů a literatura dostala největší ránu v normalizační epoše. To znamená, že řada 

průměrných a podprůměrných režisérů najednou dostávala šanci, zato špičkoví filmaři byli postaveni 

mimo dění. V tom si myslím, že je ta kulturní proluka. Byla cítit. Cosi podobného jsme zažili i my na 

skladatelské půdě. Tam to netrvalo tak dlouho a lidé nebyli „vytlučeni“. Pořád měli nějaké zázemí, 

kde ty věci fungovaly, byť to nebylo na oficiální úrovni. Věci bylo možné vidět a slyšet, proto jsem 

hovořil o období do roku 1977, 1978. Prezentaci těchto věcí na hudební frontě či scéně i to, co se 

napsalo, bylo možné slyšet. My jsme měli celkem přehled, co se děje, a až na výjimky nikdo 

revoltovat nechtěl. Pár jedinců potrefených režimem tam ovšem bylo. Dá se říci, že jsme se mohli 

uplatnit - až na tu duchovní hudbu. Kdo ji psal, měl smůlu.  

MS: Byla velká chyba, že ti, co byli v šedesátých letech v kurzu, byli odstaveni, … 

 VR: … ale postupně byli do toho uměleckého cechu přijímáni zpět. Hudba na tom asi byla nejlépe.  

MS: Minulost se v žádném případě nedá šmahem odsoudit.  

VR: V některých uměleckých kruzích to bylo hodně špatné. Opakuji, postiženo bylo divadlo, literatura 

film. Tam se dostalo nejvíce vyloučení. Hudba na tom byla asi zdaleka nejlépe.  

... Stát a jeho role v oblasti kultury ...  

MS: Posuňme se dále. Dříve byla otázka kultury dominancí státně řízeného systému. Jak jste vnímal 

vstup trhu do oblasti kultury? Jsou lidé, kteří říkají, že trh do kultury nepatří. 

VR: Patří, patří, je to jen otázka míry. Kultura v celé své existenci, pokud se díváte tisíce let zpět, byla 

vždy někým zaštítěna. Král, šlechta, církev. Vždy tam byl někdo, kdo … 

MS: … byl osvícen a … 

VR: … měl kapitál. Byl také osvícen, že věděl, co chce. Myslím si, že to tak funguje do dnešních dnů. 

Nemáme zde monarchii, do této role se dostal stát, který by toto měl rozumně dělat. Na druhou 

stranu, ne vše musí přežívat, jelikož si to někdo vymyslel před padesáti lety. Trh pomáhá v tom, že se 

věci neustále pročišťují. Obhajování existence je neúprosné. My jako tvůrčí lidi jsme na to zvyklí, 

jelikož s tím pokaždé jdete na trh.  

MS: Definitivy jsou nebezpečené.  

VR: V tvůrčí oblasti je to normální. Vy něco uděláte - třeba si to u vás někdo objedná a zaplatí, takže 

na trh jdete jednoduše stejně, a tam prohrajete, či vyhrajete. To je běžné. Mluvím o struktuře 

institucí, které jsou někde až příliš zabetonovány. Již se ukazuje, že by to bylo potřebné změnit. Tam 

by opravdu měl být trh, jelikož on je hlavním ukazatelem, co má šanci na život a co ne.  

                                                                                                                                                                                     
Následná díla jsou: Za život radostný - dokument, Kočár do Vídně, Už zase skáču přes kaluže, Ucho, Malá 
mořská víla, Pozor, vizita. Sestřičky, Vlak dětství a naděje, Prima sezóna. Film Fany byl oceněný Českým lvem 
v roce 1995.      
16

 Juraj Herz *1934, český režisér židovského původu, narozený na Slovensku. Jeden z představitelů úspěšné 
filmové generace nové české vlny, která pronikla do světového povědomí. V 60. letech působil jako režisér na 
Barrandově. Je členem Evropské filmové akademie. Mezi jeho díla patří Spalovač mrtvol, Sladké hry minulého 
léta, Petrolejové lampy, Panna a netvor. 
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MS: Soudíte, že stát by si měl nechat Národní divadlo, Národní galerii, Českou filharmonii? 

VR: Já bych řekl, že by si měl ve své správě nechat určitou síť kultury - my jsme tomu říkali 

poskytování veřejné kulturní služby. Soudím, že by to byl rozumný názor na tyto věci. Neměl by to 

pouštět z ruky. Takovou politiku dělá každý rozumný stát, že jistou páteř kultury si zachová. 

MS: Ostatní se má nechat na krajích, na městech, na firmách? 

VR: I na spontánní aktivitě. V umění to není na věky věků. V umění je potence, která se také někdy 

vybije. Pokud to pouze přežívá, je podpora zbytečná. Nechť vznikne něco nového, třeba se stejnými 

lidmi, ale ať je v tom nový nápad, nová krev. Přesto by měla být páteřní síť institucí, které jsou pro 

kulturu státu důležité.   

... Pestrost kultury a kontexty ...  

MS: To je otázka institucí. Vy jste zmínil, že literatura, byť byla potlačená, byla vydávaná, náklady knih 

byly mnohatisícové. Dnes se dají počítat na stovky. Když přesáhne tisíc, je to považováno za úspěch. 

Jak vnímáte tuto skutečnost? Dříve kultura vytvářela tmel, dnes je toho … 

VR: … mnoho. Je to také přehnanou nabídkou. Na druhou stranu se vracím k tomu, že mnoho lidí to 

bralo jako svou vnitřní záležitost. Někdo se potřeboval projevit - a to byla ta kultura. To je první věc. 

Druhá je, že obrovský vývoj technologií vede k tomu, že některé z druhů umění jsou dnes lidem 

distribuovány úplně jiným způsobem.  

MS: Neexistoval internet.  

VR: Nebyla spousta věcí, celá řada jich dnes ztrácí tradiční formu, tím není řečeno, že neexistují, 

avšak dostávají se lidem jiným způsobem. Já v tom nejsem takový škarohlíd. Nevyjde kniha 

v tisícovém nákladu, ale v nákladu 300 kusů. No a? Je v knihovnách, je slušně udělaná. Někdo dnes 

nepotřebuje otevřít knihu, to nemusí být špatně, třeba mu stačí obrazovka. Já osobně potřebuji mít 

knihu v ruce. Já ji mám rád jako matérii. Hodnotím její estetickou kvalitu, zda je slušně udělaná. Má 

pěkný formát, vazbu … 

MS: Ale můžeme si myslet, že jsme lidmi slova, pokud bychom byli pouze lidé obrazu, lze na to 

nahlížet jako na degeneraci.  

VR: Tak tomu bohužel je. Všimněte si, kolik lidí je „přivázáno“ k obrazovce a ani nemluví se 

sousedem, který je přes stůl.  

MS: Není tu náhodou něco špatně?  

VR: Já to vnímám také tak.  

MS: Nezaděláváme si na to, že lidé budou pasivnější? 

VR: Vždyť je to jeden z momentů, když se uzavíráme do svého mikrosvěta, a to naprosto virtuálního.  

MS: Vzniká otázka, jak může fungovat demokracie?  

VR: Přes kulturu, ta pomůže. Kultura je interakce. Musíme mít takovou kulturu, která vyžaduje dialog. 

Bez dialogu to jednoduše nejde.  
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MS: Sám jste poukázal na šedesátá léta a velké společenské vzepětí. To však bylo propojeno 

s kulturou. Kultura hraje důležitou roli. Pokud se podíváme do historie, zjistíme, že národní obrození 

šlo přes kultivaci jazyka a rozkvět kultury.  

VR: Ano, ale ta byla využita pro politickou konstituci a pro ustavení politické jednotky. To byl jeden 

z podpůrných činů, tam byl vliv kultury a my si to stále neseme v sobě. Kultura je svorníkem ve 

společnosti.  

MS: Ne každý se k tomu hlásí.  

VR: Stále to u nás existuje, jen se to neříká nahlas.  

... Finance a kultura ...  

MS: Jak se díváte jako bývalý ministr kultury na to, že na vaši kapitolu v porovnání s ostatními zbývá v 

rozpočtu málo peněz?  

VR: To je pravda. Na druhou stranu jsou ty věci relativní. Vše nedělá státní rozpočet, sám jste zmínil 

kraje, města. Když se to spočítá, co města a kraje na kulturu dávala, tak v tom součtu nezískáme málo 

peněz. Je otázka, kam jsou dislokovány.   

MS: Efektivita, využití, že?  

VR: Je otázkou, jak a kde se využívají. Někdy i s malými prostředky můžete udělat velké zázraky. 

Můžete mít balík peněz, a neuděláte vůbec nic.  

MS: Být umělcem znamená také se obětovat. Pokročme dále.  

... Mezinárodní rozměr českého bytí ...  

MS: Jak vnímáte českou kulturu v rámci integrující se Evropy, respektive světa? 

VR: To je svébytný problém. Jsem přesvědčen a řada evropských zemí to jistě tak cítí, že Evropská 

unie nesjednocuje otázky kultury, naopak podporuje jejich rozmanitost. Evropa na toto vždy sázela. 

Evropa byla zajímavá tím, že byla různorodá. Pokud o to přijdeme, je to, jako když navždy ztratíme 

nějakou květinu či brouka. V té mozaice je škoda, že ten brouk tam nebude. Já to beru tak, že je to 

ekologie celé lidské společnosti, a tak by se k ní mělo přistupovat. Lze tvrdit, že obrovské globalizační 

tlaky jsou přítomné všude. Má to velkou výhodu, že máte vše dostupné. Ten tlak je ale tak veliký, že 

pokud se kultury proti tomu nebudou bránit, budeme za chvíli stejní. Je to ale škoda.  

MS: Nastane plná mcdonaldizace s hamburgery? 

VR: Ano, budou i v té kultuře. Nebudeme mít nic jiného. Já se domnívám, že je to obrovská škoda. 

Pokud člověk zůstane člověkem a bude mít vlastní invenci, vlastní fantazii, bude se chtít projevovat. 

Proč se má přizpůsobovat globálnímu názoru, jak to má vypadat? On by měl být tím, kdo věci vytváří. 

Karel Čapek17 kdysi říkal jednu krásnou větu: „Světovými se nestaneme tím, že budeme napodobovat 

cizí vzory, ale že budeme mít dokonalou národní kulturu …“ To jsou zkrátka spojité nádoby.  

                                                           
17

 Karel Čapek (1890 – 1938), český humanista, spisovatel, novinář. Spojen s Lidovými novinami. Byl na straně T. 
G. Masaryka, což mu v době národní krize, v době nástupu fašismu bylo vyčítáno. Mezi jeho díla patří 
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MS: Je otázkou, zdali si to uvědomujeme. Dnes naši republiku proslavují spíše sportovci.  

VR: Mně také dělají radost. Na druhou stranu bychom měli otázku kultury brát vážně, je to dobré.   

MS: Na druhou stranu, kdo si všimne, že někam jede Česká filharmonie?  

VR: Víte, jsou takoví. Spíše se to neumí mediálně propagovat, to je druhá stránka věci. Žel ani naši 

politici toho nevyužívají. Když má mít Magdalena Kožená18 či Eva Urbanová19 koncert, tak se o tom ví 

v odborných kruzích, ale neví to široká veřejnost. To je špatně.  

MS: Člověk následně musí přijít na to, že to potřebuje, že o něco zásadního přichází.  

VR: Máte prostředníky, kteří by to lidem měli také říkat. Pokud bude mít koncert průměrný muzikant 

Michal David, dokáže kolem toho udělat, Bůh ví co, až si někteří budou myslet, že je to zázrak světa. 

Není, je to průměrné, až podprůměrné. Zde máte špičkovou kulturu, a o té se vůbec nemluví. Kde je 

chyba? Chybí nám ti mediátoři - právě toto by měli dělat.  

MS: Jste v oblasti kultury optimistou?  

VR: Vždy se věci v časovém aspektu vyjevují jinak. Soudím, že se mrhá s časem. My neumíme to, co 

umějí Maďaři a Poláci. Nejsme dostatečně pyšní na to, co známe, a neumíme to ani prezentovat 

venku. Český národ začne vnímat kvalitu tehdy, až dostane punc v zahraničí. Pokud tam není značka, 

jednoduše tomu nevěříme. To je také naše smůla.  

MS: Je paradoxní, že objevíme kvalitu tehdy, až nám to někdo zprostředkuje. Děkuji vám za kritická 

slova.    

 

 

Dialog o transformaci kultury s Václavem Riedlbauchem20:  

MS: Jste člověk kultury a při diskusi o otázce transformace by nám neměla uniknout zamyšlení nad 

vztahem kultury, státu a veřejného prostoru. Jak vnímáte spojení kulturní politika? Pokud vyjdeme 

z programů stran, můžeme tam nacházet pasáže o této problematice. Člověk se právem může tázat, 

zdali je nutné, aby se stát angažoval v této oblasti?   

                                                                                                                                                                                     
Pragmatismus (1918), Hovory s T. G. M., četné hry a romány: Věc Makropulos, Bílá nemoc, Válka s Mloky, Ze 
života hmyzu, R. U. R.     
18

 Magdalena Kožená *1973, česká mezzosopranistka, pěvkyně světového věhlasu. Vystudovala brněnskou 
konzervatoř a Vysokou školu umění v Bratislavě. Pravidelně vystupuje na operních jevištích celého světa. Její 
kariéra odstartovala v roce 1995, kdy vyhrála Mozartovu hudební soutěž v Salzburgu. Zaměřuje se převážně na 
barokní a klasicistní hudbu. Je držitelkou mnoha ocenění i Rytířkou řádu umění a literatury. Nahrává pro 
Deutsche Grammophon.     
19

 Eva Urbanová *1961, česká sopranistka velkého významu. Vystupuje na mnoha operních scénách světa od La 
Scaly po Metropolitní operu v New Yorku. Vystupuje v repertoáru Národního divadla. Vystoupila v rolích: 
Libuše, Rusalka, Tosca, Šárka, Kostelnička – Její pastorkyňa, Milada - Dalibor aj. Je držitelkou ceny Thálie. 
Nahrává pro Supraphon.  
20

 Dialog byl natáčen v úterý 24. dubna 2012 v odpoledních hodinách na Vysoké škole ekonomické, Náměstí W. 
Churchilla 4, Praha 3. 
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VR: Sousloví kulturní politika dostalo podivnou „pachuť“ právě tím, že se to omílalo zprava, zleva 

v sedmdesátých a osmdesátých letech. Nikdo tomu již nevěřil. Každý to bral, že je to cosi 

prorežimního, něco takového, co má sloužit. Soudím, že je to škoda. Nyní jsme přesně v situaci, kdy 

se má slovům navracet obsah, který mají mít. Pokud se budeme snažit rozložit dané spojení, 

nalezneme tam slovo politika. To je vztah mezi lidmi, jenž je nějakým způsobem organizovaný. Že se 

bavíme o kulturní politice, je výseč těchto vztahů, stejně jako je zdravotní politika, jako je školská 

politika. Ty nikdo nezpochybňuje, že mají existovat. I kultura potřebuje politiku, která vytváří rámce, 

v nichž se pohybuje.  

MS: Někdo by mohl říci, že to jsou především právní instituty.  

VR: Nejen to. Je to vytváření prostředí. Zákony jsou pouze výsledkem, měly by vždy následovat, 

nikoliv být předjímány. Pro mě osobně je nejhorší normativní přístup, kdy se něco vymyslí a poté se 

hledá náplň. Praxe sama to ukazuje - a to není otázka posledních let, ale je to staletím prověřená 

záležitost. Pokud je zde zadavatel kulturního statku, jenž jej pořádá a také jej užívá, máme šanci, aby 

kultura kvetla a aby se rozvíjela dále. Koneckonců se nám zde hromadí cosi, čemu se odborně říká 

kulturní dědictví. To nevzniká samo. Jediné, co po nás zůstává, je otisk našeho myšlení, způsobu 

společenského chování, preferencí, které máme, To vše je jedna velká hromada, která vzniká 

spontánně, avšak plně spontánní to není. Vzniká z jistých popudů. Mohou to být popudy společenské, 

zábavné, rodinné. Pokud se bavíme o kulturní politice, ta vychází z popisu těchto zkušeností, dává 

preference, co by se mělo vypichovat, co si zaslouží pozornost. Nejde vždy o peníze, na něž to lidé 

redukují. Peníze jsou důležité, ale nevytváří podstatu, neboť kulturní politika má ve svém základu 

rozvoj tvořivosti. To je základ všeho. Jestli je tvořivost profesionální, nebo zdali je poloprofesionální, 

nebo amatérská, jsou pak tři různé vrstvy. Nemůžeme říkat, že amatérská ve svém základu dělá vše 

pro to, aby se uživila. To vůbec ne. Tam je moment nezkažené ryzí tvořivosti. Kulturní politika by se 

měla snažit podchytit všechny tyto vrstvy, aspekty a nějakým způsobem by jim měla vytvářet rámec. 

Nyní mluvím o tom, že je strašně důležité postavit nějaké mantinely. Kulturní politika není jeden 

souhrnný soubor pravidel, zásad, rozhodovacích opatření, je též strukturovaná. Je rozdíl, zdali 

mluvíme o kulturní politice státu, jenž se na to dívá z aspektu nejvyššího, má preference, co by se 

mělo v kultuře objevovat, má snahu podporovat ji jako ikonu naší civilizace, národa. Poté je úroveň 

krajská a obecní. Poté si kulturní politiku mohou vytvářet různá společenství, jako jsou církve, 

náboženské společnosti. Proč ne? A mohou to být i další instituce, subjekty. To vše jsou věci, které 

nějakým způsobem sdělují, co se bude preferovat, co je potřeba udělat. Někdy jsou obrovitánské 

proluky, bílá místa, která je nutné zaplňovat. V třetím kroku se musíme tázat, jak se ona podpora 

projeví. To znamená, že někdy je to morální podpora, avšak někdy je to svázáno s financemi. Jinými 

slovy, jak peníze, které žádáme, budou směřovány. Zdali je to mecenáš privátní jako arcibiskup či 

hrabě, který to v minulosti dělával, nebo zdali onu roli přebírá stát a veřejná správa, to je v zásadě 

jedno. Může to být zrovna tak soukromý sponzor, jenž je na úrovni mecenáše dřívějších dob. 

Soukromník či privátní podnikatelé se rozhodnou, že budou podporovat soudobé umění. To je přece 

též kulturní politika, která se váže na jeho společnost, jeho záliby. To on si vytváří kulturní politiku, 

nebude třeba podporovat tanec. Proč také? Jeho přece tanec nebaví.  

MS: Ano, je to, co si nechává každá uvědomělá kulturní entita. Ať je to stát, obec, soukromé 

společnosti, které usilují o zisk. Přesto jsou ochotny dávat příspěvek na kulturní aktivity. Soudíte, že 

minulý režim to nezanedbával? Byla zde podpora, z níž jsme mohli čerpat?  
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VR: Nepozná se to. Žijeme v jiném prostředí. V nedávné minulosti jsme hovořili o tom, že stát měl de 

facto pod kontrolou vše. Tak zcela tomu nebylo, ale zásadní věci byly rozhodovány centrálně a šly 

směrem dolů. Proud kulturní politiky by měl být obousměrný. Něco jde shora, něco jde zdola. To 

znamená, že zdola přichází impuls a lidé, kteří o tom rozhodují, řeknou ano, či ne. Tenkrát to hlavní 

šlo obráceně. Tím není řečeno, že v některých uměleckých oborech to bylo jiné. Neboť budete-li psát 

poezii, nebudete muset mít státní reglementaci. Můžete si psát na psacím stroji, ťukat to do kláves, 

básnit. Jde o uplatnění věcí, v tom je ten rozdíl. Má-li malíř na to, aby si koupil plátno, rám a barvy, 

může malovat vesele, co se mu zlíbí. To mohl i předtím. Je otázkou, zdali se dostane do výstavních 

systémů, zdali se něco od něj bude vykupovat. V tom je možné vidět problém. Dlužno říci, že v řadě 

uměleckých oborů podpora v rámci kulturní politiky státu byla velmi vydatná. Je nutné přiznat, že 

existoval celý zajímavý systém již zmíněného výkupu uměleckých děl, když mluvíme o výtvarném 

umění. Ten stejný výkup se vztahuje na literaturu a hudbu v tom smyslu, že dílo by mělo mít šanci být 

oceněno prostřednictvím fondů, které k tomu byly zřízeny.  

MS: Nakonec z fondů zbyly pouze Fond české kinematografie a Český literární fond?  

VR: Ano, dané fondy se transformovaly na nadace. Nadace fondu kinematografie je pozdější 

záležitost, avšak jsou zde Nadace český hudební fond, Nadace český literární fond … Soudím, že 

systém byl velmi samosprávný, neboť díky legislativním opatřením fondy získávaly peníze ze státního 

rozpočtu, ale poté si mohly volně rozhodovat, jak budou rozdělovat peníze na konkrétní díla.  

MS: Byla v tom svoboda, že? 

VR: V tomto smyslu ano, pokud nebyla zneužita těmi, kdo sedí ve výboru. Jsou takové lásky a nelásky, 

ty v umění fungují, jelikož subjektivní soud rozhodování vždy ovlivňuje. Nedělejme si iluzi, že by 

subjektivní soud neovlivňoval rozhodování. V řadě těch případů se rozhodovalo velmi spravedlivě. 

Jelikož znám situaci v hudbě, mohu říci, že se tam podpořila celá řada věcí, která takzvaně nebyla 

prorežimní. Díky hudebnímu fondu bylo možné přiznat odměnu dílu, které „nezapadalo“ do 

oficiálních rámců. Celá řada skladatelů byla schopna žít ve svobodném povolání díky tomu, že měli 

přísuny peněz v rámci aktivit fondu. Lze říci, že tento systém fungoval velmi dobře. Není možné tedy 

říkat, že by zde nebyla možnost. Druhá významná věc je ta, že se některé věci zbouraly, a zbourány 

být nemusely. Přesně si nepamatuji procento, ale bylo tam nějaké stanovené procento. To říkalo, 

jaké množství kulturních artefaktů musel investor nakoupit do každé stavby. To znamená: 

objednávala se díla význačných českých sklářů, byla tam práce pro sochaře, pro malíře, nástěnné 

malby, a to včetně výkupu hotových obrazů.  

MS: Dnes tato díla kupují banky, pojišťovny, velké finanční instituce?  

VR: Ano, dnes je to uvolněné, ale rád bych řekl, že tehdy to bylo přímo v zákoně. Investor byl povinen 

podporovat kulturu, výtvarné umění.  

MS: Člověk, pokud uvažuje nad kulturou, může si pod ní představit, že je to cosi spojené se 

spontaneitou.  

VR: Pochopitelně, tam byla možnost volby. Nebylo to tak, že by jim to někdo nadekretoval.  

MS: A co v současnosti?   
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VR: Ve výtvarném fondu byli nejlepší čeští umělci. Investor si mohl říci, že chce dílo od skláře 

Stanislava Libenského, a bylo hotovo. To přece nebyl špatný umělec, byl ve svém oboru světovou 

špičkou. V řadě objektů máte výtvarná díla, která byla zakoupena v té době.  

MS: Zde jde o to, a proto jsem položil počáteční otázku, zdali je kulturní politika nutná. Liberál se 

spoléhá na spontaneitu.  

VR: Vy jste liberál, já onen liberalismus plně nesdílím. Jistě mi dáte zapravdu, že světový kumštýř 

Wolfgang Amadeus Mozart nenapsal jedinou notu, aniž by to neměl objednáno. Je to špatně, či to 

špatně není?  

MS: Není, možná to vedlo k rozmařilosti.  

VR: Ano, utrácel velké peníze. Nějaký dobrák mu to spočítal a tvrdil, že jeho příjem byl skutečně 

tučný. Občas holdoval drogám, hazardu, to pak peníze nemohou stačit nikomu ani v dnešní době.  

… Ministerstvo kultury …  

MS: Pokud člověk nahlédne do dnešních dnů, ministerstvo kultury, které je odpovědno za realizaci 

kulturní politiky, vidí, že rozpočet daného ministerstva je popelkou. Vy jste poukazoval na fakt, že stát 

si musí udržet takové instituce, jako je Národní divadlo, Národní galerie, Národní muzeum, Česká 

filharmonie, zkrátka instituce, které jsou bytostně spjaty s tímto národem a mohou reprezentovat náš 

národ v zahraničí.  

VR: To by bylo na samostatnou debatu, ale zmíním pouze pár poznámek. Mluvíme o situaci této 

země, tohoto národa, jenž se nějakým způsobem probudil k novému životu před 150 lety. Vše to, co 

jste jmenoval, je výrazem té doby, …   

MS: … tehdejší národní spontaneity.        

VR: Počkejte, tam byla velká politická vůle. Když to měli Němci, potřebovali jsme to také. Tam to šlo 

též z politické strany, a to velmi silně.  

MS: V národním obrození též snad vidíme vzepětí občanské uvědomělosti nesené spontaneitou. 

VR: Shodou okolností to byla velká politická vlna, na níž se vezlo umění a kultura, která se stala 

jedinou ikonou politiky. To bych zde nerad rozváděl, protože je to široké téma. Je však nutné říci, že 

od té doby se klade důraz na instituce, které symbolizují kulturu 19. a počátku 20. století. Lze hovořit 

o ikonách tohoto národa. Je nutné říci, že právě ty ho ovlivňují. A je otázkou, jestli jsme již tak daleko, 

že tento stát či národ ony ikony nepotřebuje, o tom je třeba vést diskusi. Pokud je nechce, není dobré 

podporovat je tímto způsobem i dnes. Pokud stále ještě vyznává, že jsou pro něj důležité jako 

symboly národní hrdosti, pak se o ně starat musí.  

MS: Možná je v tom pokrytectví, jelikož pouze deklarujeme, že potřebujeme tyto instituce. Je otázkou, 

zdali je ten záměr realizován v praxi?  

VR: Zatím je. Na druhou stranu se hubuje, že je na to málo peněz. Každý ředitel vám vždy bude tvrdit, 

že je málo peněz. A proč by nehuboval? Vždy dokáže utratit více, než dostane. To považuji za 

normální a nebral bych to tak. Sám jsem v těch funkcích pracoval a též říkám, že možná dozrála doba, 
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abychom přehodnotili náš přístup k těmto institucím. To je klidně možné, neboť je zde celá řada 

divadel, orchestrů a jiných institucí, galerií, muzeí, která přešla ze státní správy …  

MS: … na kraje, na města.  

VR: Dnes ona kulturní sít funguje na lokální úrovni. Města mají o to zájem a funguje to lépe než pod 

státní kuratelou. To je fakt.  

MS: Ano, ovšem tam je to otázka spojení s konkrétním člověkem, …  

VR: … se znalostí prostředí, oslovuje to konkrétního diváka. Do jisté míry je to služba divákovi, který 

tam žije. Má to spoustu výhod.  

MS: Máte pravdu. Téměř každé větší město má svůj hudební či jiný festival. To znamená, že tam 

můžeme vidět ochotu se zapsat do kulturní mapy.  

… Dialog o kulturní politice a institucích …  

VR: Já to nezpochybňuji. Pouze mluvíme o vrcholných institucích, které by stálo za to podrobit kritice. 

Měli bychom se tázat, zdali si je stát bude ochoten držet, či ne. Nic nebrání tomu, aby se jednoho 

krásného dne řeklo: Doba se změnila, pojďme to všechno odstátnit. Udělejme pro to jiný systém. 

Stále zde budou význačné instituce typu Národního divadla, Národního muzea, které budou sehrávat 

roli vlajkové lodi uměleckého oboru, o který se jedná. Je pouze otázkou, zdali právem, či ne. Soudím, 

že to bude srovnáno v praxi. V tvrdé konkurenci divadel, orchestrů může být situace - a ta bývá velmi 

často - že daleko zajímavější divadelní dění je někde jinde nežli ve „zlaté kapličce“ Národního divadla. 

To je klidně možné. Nehovořme o měření estetickém, ale mluvme o tom, zdali chceme, či nechceme 

zde mít nějaká zařízení či instituce, která reprezentují českou kulturu.  

MS: Myslíte si, že taková diskuse, o které hovoříte, ve skutečnosti probíhá?   

VR: Probíhala velmi tvrdě, ale k žádnému závěru se nedospělo. Tuším, že to bylo v polovině 

devadesátých let. Dokonce zde vznikl návrh legislativního opatření, který by jasně vymezil pojem 

národní kulturní instituce s redukcí toho, co zde stát spravuje, a to ve všech oborech. Skutečně 

bychom měli definovat, že to a to je „výkladní skříní“ českého státu pro zahraničí. Jednoduše to 

skončilo tím, že odborníci z této oblasti se nebyli schopni dohodnout, co do té „výkladní skříně“ patří, 

a co tam být nemusí. To je velmi těžké rozsoudit. Z institucí srovnatelné velikosti, srovnatelného 

výkonu tam máte dát jednu, když jsou dvě stejně dobré, či tam máte dát obě dvě? O to jsou 

neskutečné hádanice, které však vždy skončily patem.  

MS: Dobrá, ale co si říká takový obyčejný člověk? Nejsme ani schopni definovat, co utváří soudobou 

národní identitu?  

VR: To je zásadní problém, nikoli problém čistě umělců, či se nejedná pouze problém managementu 

kultury, ale jedná se o zásadní politický problém celé společnosti. O tom by se mělo začít diskutovat.  

MS: Dobrá, ale když se neshodli ti, kteří jsou k tomu povolaní, jak se mají shodnout ti ostatní?  

VR: Debata se musí zkusit znovu a znovu. Například nastupující generace to bude vnímat jinak než 

naše, a vůbec už ne generace našich rodičů, ti k tomu měli masarykovský přístup.  
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MS: Nu, zde jsou instituce, ale my k národnímu uvědomění také musíme patřičně dorůst.  

… Británie …  

VR: Zůstaňme na zemi. Jistě nebudete podezírat Brity, že jsou přehnaně neliberální. Soudím, že je to 

jedna ze společností včetně společnosti občanské, kde si dokážou vážit svých práv, svobod a všeho 

možného. I oni mají zásadní instituce typu British Muzeum, která je státem podporovaná, která je 

jejich výkladní skříní, ale například mají opatření, že se tam neplatí vstupné, jelikož je to určeno pro 

Brity. Soudím, že Národní galerie by mohla fungovat na podobných základech. Nebude se muset 

jmenovat České muzeum, ale bude to Národní galerie. Proč by to takto nemohlo být?  

MS: Lze soudit, že by se lidé jistě rádi chodili dívat na kulturní artefakty, a nemuseli by sahat do 

peněženky.  

VR: To není otázka pouze vstupného. Pouze jsem dal příklad, jak to tam řeší velkoryse. Také si drží 

svou ikonu, což je právě ona instituce. Mají divadlo, jako je Covent Garden, což je považováno za 

jejich národní divadlo. Royal Opera House – Covent Garden. Tak to mají v názvu. Rozhodně se za to 

nestydí. Je to zkrátka Royal Opera House, byť slovo Royal u nich znamená cosi trochu jiného než u nás 

Národní divadlo, byť je to blízké. Dávám to pouze jako příklady, že i jinde to funguje. Máte Vídeňskou 

státní operu. Berou to, že je to státní instituce, která je podporována ze státního rozpočtu, a to ne ze 

spolkového, ne z vídeňského. Berou to jako svou ikonu vrcholného divadelního světa.  

… Handly a kultura …  

MS: Otázkou je, zdali se politika zabývá věcmi, jimiž by se zabývat měla. U nás se politikaří a skutečná 

témata jsou vytěsňována. Jak se chcete dobrat konstruktivní diskuse lidí, kteří by ji měli dělat? Místo 

toho se dělají handly kdo s kým a za kolik. 

VR: To je pravda. Je to však smutek, který provází všechny úvahy, které zde vedeme.  

MS: Možná můžeme děkovat za tradici, alespoň že zde máme nějaké Národní divadlo!     

VR: To říkáte přesně, a proto buďme rádi za instituci, která tento atribut české státní sounáležitosti 

nese.  

MS: Je otázkou, co by tuto společnost, která je „rozhádaná“, spojovalo. Je dobré, když sem někdo 

přijede ze zahraničí a může se podívat na dominanty kultury. Dozví se, jak obtížně byly budovány, jaké 

oběti bylo třeba přinést.  

VR: Dokonce dvakrát, jelikož poprvé „zlatá kaplička“ vyhořela.  

MS: Pak se to stavělo rychleji, jelikož vešlo ve známost, že cíle bylo dosaženo. To je jiná věc, byť 

s kulturní politikou okrajově souvisí. Abychom správně pochopili význam kultury, měli bychom se 

tázat, co znamená, jaký má pro nás význam? Žít kulturou znamená vědět o národu, umět se s ním 

ztotožnit. Soudím, že se toho dotkl i Václav Havel konstatováním, že mnohdy čeští hokejisté udělají 

pro český národ více než jeho představitelé. I to o něčem svědčí a lze tvrdit, že pánové ve veřejném 

prostoru ani nemohou vést dialog obecně, natož dialog o významu kultury, jaký se vedl v minulosti 

v dobách národního obrození.   
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VR: Je to pravda. Jakýkoliv impuls, který společnost spojuje, je vzácný a dobrý. Říkáte správně, že 

zásadní. Soudím, že to nyní chybí, a mělo by se na to dbát. Možná je v naší povaze, že dokážeme být 

málo hrdí na to, co někdo z nás dokáže, a ostatní jej pak nedokážou ani podpořit. Fotbal či hokej 

podpoří národní semknutí, ovšem že zde máme špičkového vědce, společnost vůbec nevnímá. A to 

není vůbec otázka kultury, „jen“ otázka vědy. Ta by zrovna tak potřebovala dostat preference.  

… Kultura jako popelka …  

MS: Ano, ale na druhou stranu, pokud se člověk dívá na výkaz státního rozpočtu, zjišťuje, že kultura 

má velmi malý rozpočet v porovnání s ostatními kapitolami. Když se k tomu přičte podpora vědy, 

výzkumu a vzdělání a proti tomu postavíte splátky úroků dluhu … Co k tomu říci? Dvacet let jsme 

dělali zvláštní politiku, jelikož jsme opomenuli významná pojítka, na ně dáváme méně než na obsluhu 

dluhu.  

VR: Ano, ale na druhou stranu je nutné si uvědomit ještě jednu věc. Z mého pohledu je velmi 

zhoubný názor, že kultura je stejně polykačem peněz a že nic nepřináší. To je bohužel zásadní přístup 

i mnoha politiků. Byl jsem svědkem debat o státním rozpočtu a vím, jak se na něj lidé tváří.  

MS: To jste byl ve vládě, která byla hodnocena velmi kladně.  

VR: Já to uvádím v kontextu, jaké postavení má kultura v rozpočtových bitvách. U školství se toleruje 

fakt, že by národ měl být vzdělán a že by se v něm nemělo škrtat. Jsou velké debaty, zdali se mají 

z rozpočtu ubrat čtyři miliardy, či dvě. Toho jsme byli nedávno svědky, ale pořád se o vzdělání 

nepochybuje. Taktéž se nepochybuje o podpoře zdravotnictví. Jsou velké šarvátky, zdali to má věda 

dostat z toho či onoho zdroje, jak má být směrována. U kultury se obecně předpokládá, že to nějak 

dopadne. Řekl bych, že je to ten nehorší přístup. Ono to vždy nějak dopadne. Jsou rozšířené omyly, že 

kultura nepotřebuje až tolik, co požaduje. Tvrdí se, že si s tím umělci nějak poradí. Je to pravda. Na 

druhou stranu je spousta věcí, které se bez pomoci neobejdou, a mohou zaniknout nenávratně. To 

bychom se dostali do detailní debaty, co se tím vším myslí. Chápu, že peněz nebude nikdy dost, aby 

se pokryla veškerá aktivita. Proto jsem mluvil o kulturní politice, která ten rámec vytváří. V každém 

uměleckém oboru, v každé oblasti kultury jsou však priority, které by prioritou měly zůstat a měly by 

se podporovat. Zde se státní rozpočet chová k těm prioritám poněkud macešsky. Je pravda, že to 

trochu lépe funguje na nižších úrovních, kde je dotyk bezprostřední a lidé vědí, že to k něčemu je a 

„jsou v obraze“. U státu je to trochu „na dlouhé lokte“. To je jedna odpověď. Druhá vychází z toho, že 

pokud začnete počítat procenta a porovnáváte svou kapitolu s ostatními, pokud to dělá kolem O,5 až 

0, 6 procenta, jistě to není velký podíl. Slíbili jsme jedno procento, ale to pořád nemáme. Je nutné se 

podívat, kolik dělá podíl na kulturních aktivitách právě z té nižší úrovně krajské, obecní a také kolik se 

tam objeví ze zdrojů soukromých. Měli bychom přiznat, že v globálu to není tak málo peněz. Je fakt, 

že zmíněné státem podporované instituce jsou největším požíračem podílu, který jde ze státního 

rozpočtu. Na druhou stranu, ony také něco vykonávají, jsou zřízeny od toho, aby něco prezentovaly. 

Musíme si uvědomit, že je tam nějaká produkce. A co je také důležité, kultura sama iniciuje peníze, to 

znamená, že jestli se jezdí do České republiky, není to jen na pozorování chladných budov, které jsou 

mrtvé. Zde se jezdí za kulturou. Jestli se poměrně radikálně v devadesátých letech začal zvedat 

domácí turismus, je to také díky tomu, že lidé se dostávají do míst, kam se prostě nejezdilo, a nyní se 

tam za kulturou jezdí. To je další moment, který zase plodí další.  

MS: Zkrátka přináší to takový účinek, jemuž ekonomové říkají multiplikační efekt.  
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VR: Pochopitelně. Jestliže sem přijede Japonec a má na vše pět dní, pak tři dny stráví v Praze a dva 

věnuje dalším památkám. Třeba Krumlov produkuje velký užitek, to samé mohu tvrdit o Křivoklátu, 

Karlštejnu či dalších památkách. Hlavní tendencí je posilování tohoto vějíře nabídky a snaha nějakým 

způsobem zatahovat do tohoto celku nižší lokality. Kulturou nejsou mrtvé památky. Jedná se o to 

živé, co se v nich děje a co dokáže přitáhnout cizince. To neplatí pouze o zahraničních turistech, ale i 

domácích.  

MS: Nemyslíte si, že by bylo dobré, aby bylo do podpory kultury zapojeno více lidí, aby zde bylo více 

mecenášů? V naší republice máme i miliardáře!  

VR: To je pravda. Pokud vím, řada z nich se tomu mecenášství velmi intenzivně věnuje. Nejsou tam ti, 

kteří se dívají pouze na vlastní peníze, aby byly vidět. Ovšem celá řada z nich mají potřebu kulturu 

podporovat. Zatím je to ve skromnějším stádiu. Potřebujeme k tomu nějaký čas, aby se to považovalo 

za spíše normální než nenormální. V tomto ohledu jsem docela optimistou. Měla by se nastartovat 

epocha, že vedle peněz procházejících státním rozpočtem, které daňový poplatník odvádí a stát je 

přerozděluje, by zde měla být daleko větší spontánní aktivita zezdola. To je ten smysl.  

MS: Tato síla způsobila to, že jsme si jako národ postavili „zlatou kapličku“ či jiné instituce, které nám 

slouží do dnešních dnů a vůči nimž cítíme jistou povinnost je udržovat. Dá se říci, že pokud máme být 

v Evropě kulturním národem, je nutné, abychom nezapomínali na tuto složku lidské existence. Je to 

ona, která otevírá dveře i obchodu. 

VR: Ano, v tom se shodneme jednoznačně. Souhlasím s tím, že by asi měla být větší aktivita zezdola. 

K tomu by však bylo třeba přece jen legislativní vylepšení, i proto, aby byl větší důvod participace, než 

je tomu dnes.           

                           

 

Dialog o transformaci s Ludvíkem Armbrusterem21,22:  

MS: Jak vás zastihly události roku 1989, že se režimy ve střední a východní Evropě bortí?  Asi jste 

tehdy byl v Japonsku.  

LA: Ano, byl jsem v Japonsku a sledoval jsem to z velké dálky a s velkým zájmem. Víte, japonské 

sdělovací prostředky nereferovaly o České republice průběžně. Když se díváte na Evropu z druhého 

konce euroasijského kontinentu, tak je to nejzápadnější poloostrov, jenž je rozdělen na spoustu 

malých států, v nichž se Japonci již špatně vyznají. Například si nás pletou - Česko s Čečenskem.  

MS: Jistě by asi neopomněli přiřadit Dvořáka k České republice? 

LA: Pokud řeknete Česká republika či Češi, Japonci mé generace se na ulici vybaví Dvořákova 

symfonie Z Nového světa, jako by Dvořák nenapsal nic jiného. Poté se jim vybaví Věra Čáslavská. Když 

byly olympijské hry, tak tam dostala několik zlatých medailí. Zdá se, že všichni Japonci od osmdesáti 

do osmašedesáti se do ní zamilovali. Všichni čekali, že po převratu přijde jako velvyslankyně, ale 

                                                           
21

 Ludvík Armbruster *1928, profesor filozofie, jezuita působící v Jezuitském centru, Ječná 2, Praha 2, v Čechách 
vyšly dialogy s názvem Tokijské květy (2011). 
22

 Dialog byl nahrán v pátek 17. června 2011 dopoledne v Jezuitském centru, Ječná 2, Praha 2. 
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nestalo se tak. Třetí věc, kterou si vybaví, jsou lehké kulomety Škoda, které Japoncům dělaly velké 

obtíže při čínsko – japonské válce. Číňané měli lehké kulomety ze Škody Plzeň, proti nimž Japonci 

neměli co postavit a měli z nich strach. To jsou tři věci, které si obyvatel Japonska vybaví.  

... Cesta domů? ...  

MS: Přemýšlel jste hned o návratu do vlasti, či jste si říkal, že byste raději v Japonsku zůstal? Ostatně 

ve své knize uvádíte tento indiferentní postoj.  

LA: Říkal jsem si, že jsem kvůli komunistům do misií nejel, a proto se kvůli nim nemusím navracet. Do 

zámořských misií, jak se tomu říkávalo, když jsme byli mladí, se v těch minulých stoletích jezdívalo na 

dobro. Misionáři se v těch minulých stoletích nevraceli. Stačí si představit, když tam jel František 

Xaverský v polovině 16. století, že cesta z Lisabonu do Japonska trvala rok a půl, protože oni to 

objížděli kolem Afriky. Dostali se do Coa, což byla portugalská základna v Indii, poté čekali půl roku, až 

se obrátí monzunové větry, aby mohli jet dále. Oni se zkrátka nevraceli. Osobně jsem s tím nepočítal, 

že se budu vracet, zvláště když jsem měl v kapse černé na bílém, že nedostanu vstupní vízum do 

Československa. To proto, že jsem byl vyhoštěn jako nežádoucí cizinec.                 

MS: Nakonec se vše změnilo a vy jste mohl opětovně navštívit svou vlast.  

LA: Byl jsem skutečně rád.  

MS: Příležitosti jste využil, ale stále jste svůj domov měl v Japonsku, kde jste desetiletí působil?  

LA: Byl to skutečně můj druhý domov. Jinak jsem Pražák, a proto domov zde nezapřu. V Japonsku 

jsem prožil svůj druhý život.  

… Komunismus ...  

MS: Nemohu opomenout dotaz, jak se Japonci stavěli ke komunismu, byli idealisté, měli o tom 

ponětí? Jak se stavěli k Československu, které bylo součástí východního bloku? 

LA: Ke komunistickému, že?  

MS: Ano, jelikož jsme byli shodou okolností „nejvyspělejší“ v rámci východního bloku.  

LA: Víte, komunisté v Japonsku byli. Rozdělil bych to na předválečnou a poválečnou dobu. Před 

válkou japonští komunisté, jak jsem to slyšel od svých kolegů, to byli takoví idealisté, kteří riskovali 

majetek, svobodu i život. Pochopitelně se postavili proti výboji Japonska do Číny, byli těžce 

pronásledování, vězněni. Ano, skutečně, to byla generace mladých idealistů. Po válce, když se 

MacArthur ujal vlády, to byl on, kdo byl odpovědný za správu, sám o tom napsal knihu Revitalization 

a nation. První, co udělal, bylo podobné, co udělal Václav Havel, když se stal prezidentem. Otevřel 

vězení. Vyrojili se všichni komunisté, pochopitelně usilovali v poválečném chaosu o zmocnění se 

vlády. Začali stávkovat, ne však jako u nás. Dělaly se průvody, v rámci nichž se rozbíjely výkladní 

skříně, zapalovaly se auta … 

MS: Jinými slovy, tam byl daleko ostřejší střet, daleko větší stupeň nesouhlasu?  

LA: To se však Japoncům nelíbilo. Následně vyhlásili generální stávku. Generál MacArthur ji zakázal a 

bylo po stávce.  
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MS: Žádné protesty proti novému režimu?  

LA: On jim to jednoduše zakázal. Mám však jeden poznatek. V té době jsem tam ještě nebyl očitým 

svědkem, ale myslím, že v MacArthurovi viděli posledního šóguna. Imponoval jim svou nebojácností, 

statečností. Jako voják s Japonci bojoval na Filipínách a byl poražen, jelikož jej vytlačili. Sliboval jim, že 

se vrátí - a vrátil se! Vypravuje se, že vystoupil z druhého letadla, které přistálo na vojenském letišti v 

Japonsku. Oni sice kapitulovali, ale ještě tam vojáci byli, měli v rukách zbraně. On vyskočil z letadla 

mezi ně, byť jej mohli uškrtit. Rozhlédl se tam, a reagovali tak, jako kdyby přijel císař pán. Udělali 

takový špalír zády k němu, nikdo se totiž nesmí dávat na pana císaře. Ujal se vlády tímto husarským 

kouskem a Japonce si získal. Zkrátka, svými postoji kultivoval japonské vládnutí a jedním z jeho kroků 

byl i zákaz stávky, za níž stáli komunisté. Tak se počala z ničeho vyvíjet japonská demokracie. Pokud 

jde o Komunistickou stranu Japonska, tu zadupal Stalin. Doslova jim vzal všechnu důvěryhodnost tím, 

že Japonci měli se Sovětským svazem smlouvu o neútočení a spoléhali na to, že je to dobré. Dokonce 

se obrátili na Stalina, když již vše prohráli, aby jim zprostředkoval mír. Sovětský svaz měl ale dávno 

smlouvu se Spojenci, že nejdéle do tří měsíců po kapitulaci Německa vstoupí do války proti Japonsku. 

Sověti to udělali, když počaly vybuchovat atomové bomby a bylo vidět, že to končí. Honem rychle 

vyhlásili válku tři dny před japonskou kapitulací, zajali celou japonskou armádu, která stála v Manžurii 

a v Číně. Poslali ji na nucené práce na Sibiř. Došlo k obsazení Kurilských ostrovů. Měli zájem rozdělit 

Japonsko, stejně jako došlo k rozdělení Koreje, Vietnamu, Německa.  

MS: Nakonec se to nepodařilo.  

LA: To vše díky MacArthurovi. Prý jim vyřídil: „Zkuste se vylodit a my budeme střílet“. Sověti se poté 

cítili zrazeni. V poválečných letech, když se to začalo usazovat a rozvíjet, Američané vrátili Japoncům 

ostrovy Okinava, kde měli ohromné ztráty, ale vybojovali je. Japonci pak řekli Rusům, měli byste nám 

naopak navrátit Kurilské ostrovy, které nikdy Rusům nepatřily. Stalin řekl, že ne, je to válečná událost, 

a to se nereviduje. Víte, komunisté jako politická síla neměli pak v Japonsku šanci. Mají parlament, 

jenž má asi 600 zastupitelů a z nich jsou 3 či 4 komunisté. To je vše.  

MS: Pokud je našincům známo, tak tam vládne Demokratická strana? 

LA: Ano, to je zvláštní skutečnost, že s malou půlroční přestávkou, tam asi 60 let vládnou liberální 

demokraté. Víte, japonská demokracie je zvláštní, protože oni s ní nikdy neměli zkušenost a ani 

nějakou demokratickou tradici. Třeba takové předvolební agitace, které jsem v poválečných letech 

mohl zažít, když docházelo ke kupování hlasů. Vzpomínám si na automobily s megafonem, které 

jezdily po městech, a jméno toho kterého poslance se neustále opakovalo, aby si to lidé 

zapamatovali. Osobně mi to připadalo jako reklama na zubní pastu. Také se rozesílaly obálky s penězi. 

V poválečných letech existovalo přísloví: „Za čtyři miliardy se do sněmovny dostaneš. Pokud zaplatíš 

pouze 3 miliardy, tak propadneš.“  

MS: Vidíte, demokracie byla odvislá od toho, kolik daný kandidát měl v kapse, aby mohl financovat 

vlastní kampaň. 

LA: Měl to nejen v kapse. Pokud se stal poslancem, snažil se onu sumu získat zpět a vydělat. To je 

přesně to, co se děje dnes u nás. Když je někdo povoláním politik a není bohatým člověkem 

z domova, … 

MS: … jako pan Schwarzenberg? 



 
 

29 
 

LA: Ano, tito staří šlechtici mají tu výhodu, že jsou bohatí a nemusí vydělávat … 

MS: … a mohou sloužit, ovšem lidé, kteří se dostali do politiky a byli chudí, ty politika tak semlela, že si 

spíše počali plnit kapsy, než aby měli na mysli obecné blaho.  

LA: Politika je výdělečná činnost. Chudák, pokud by propadl při volbách, si říká, co bude dělat, vždyť 

nic jiného neumí.  

MS: To je jedna ze zásadních zkušeností. Druhá je, že se díky volbám zadlužil a bude muset splácet to, 

co vynaložil během kampaně na své znovuzvolení.  

… Rok 1989 ...  

MS: Po krátké japonské zkušenosti nejen s komunismem je dobré přejít k roku 1989. Soudíte, že to byl 

zásah boží? Jak si vysvětlujete skutečnost, že režim, jenž vládl ve střední a východní Evropě, se začal 

bortit, drolit? U nás to trvalo pouhé týdny, ne-li dny, než došlo k jeho kolapsu.  

LA: Zásah boží? Víte, pokud hovoříme o Pánu Bohu a o jeho konání v naší společenské skutečnosti, 

vždy bych předeslal zásadní úvahu. Nemůžeme si představovat Boha a jeho konání na stejné rovině, 

jako je naše jednání. Naši aktivitu a boží aktivitu si nemůžeme představit v tomto směru, jenž popíši 

v opisu. Když jsme byli mladí, užívali jsme jízdní kola, jimž se říkalo tandem, kde seděli dva za sebou. 

Pokud jeden šlapal méně, musel druhý šlapat více a naopak. Čím více se angažují lidé, tím méně je 

tam místo pro Pána Boha. Čím více Pán Bůh, tím méně zbývá na lidi. To není tak, Bůh není s námi, on 

nesedí na tandemu.    

MS: Myslíte si, že nás spíše pozoruje? 

LA: Můžeme říci, že Bůh koná vše. My též musíme konat vše, ale každý v jiné rovině.  

MS: Nepřímo říkáte, že se nemáme snažit dojít až do té výše, jako je Bůh?  

LA: Tak to nemůžeme. To jsou takové filozofické otázky, které si člověk na ulici běžně neklade. Proč 

vůbec něco JE, a není raději NIC23?            

MS: V roce 1989 toho bylo velmi mnoho, jelikož události změnily běh věcí na desetiletí.  

LA: To ano.  

MS: Hovoří se, že se začala psát nová kapitola dějin, to proto, že se tento národ probudil 

z nedějinnosti. 

LA: Takže Pán Bůh to má vše v režii. Nejednalo se pouze o rok 1989. Vše, co se děje, je neseno, a my 

tomu odborně říkáme, Stvořením. Stvoření světa není historická událost. To je cosi, co nese všechny 

historické události. Nedá se to zařadit do řetězce příčin a následků, které jsou pozorovatelné. Tak to 

můžeme třeba číst v knize Jobově. Ten byl moudrým, a vždy, když se něco přihodilo, stáhl se do 

postoje: „Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal … Budiž jméno Hospodinovo pochváleno!“ Rozhodně bych 

nehledal v tom pozorovatelném průběhu událostí nějakou boží ruku. Řekl bych, že je na jiné rovině.  

 

                                                           
23

 Leibnitzova teze, která byla předmětem zkoumání představitelů německé klasické filozofie.  
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… Demokracie a její obnova ...  

MS: Dobrá, říkal jste, že vás revoluce v dobrém překvapila. Věřil jste, že se u nás obnoví demokratický 

režim v tom ohledu, že máme na co navazovat? Země okolo nás neměly demokratickou zkušenost 

z první poloviny dvacátého století. Lidé, někteří z těch, kteří vzešli z revolučního kvasu, byli považováni 

za následovníky této zkušenosti. Takový Havel byl považován za následovníka Tomáše G. Masaryka. 

Jak vnímáte toto navazování na první republiku, ostatně sám jste se v ní narodil? 

LA: Ano, my jsme se skutečně, když skončila druhá světová válka, naivně radovali a domnívali jsme 

se, že nyní budeme pokračovat tam, kde to nacisti přerušili. Tři roky jsme doufali, a nakonec to vše 

šlo jinam. Zrovna tak jsem se radoval již v roce 1968, když se to počalo hýbat, a poté v roce 1989. 

Uvědomuji si, že naše demokratická tradice trvala pouze dvacet let.  

MS: Sám Masaryk požadoval alespoň dvojnásobek, než si lidé osvojí hodnotové vzorce, na nichž je 

zdravá demokracie postavena.  

LA: Celé naše české dějiny ukazují, že jsme neměli demokracii až do roku 1918. Dvacet let, to je stěží 

jedna generace. Masaryk přece říkával: „Tož máme demokracii, ale nyní bychom potřebovali nějaké 

ty demokraty ...“ Pokud si člověk uvědomí, že od sametové revoluce uplynulo též 20 let … Delší ta 

první republika nebyla.  

MS: Sluší se říci, že Československo, první republika, navazovala na Rakousko - Uhersko, kde Češi byli 

národem spolkařů, byla zde silná občanská společnost, … 

LA: To ano.  

MS: Minulý režim to jednoduše potlačil a vznikla otázka, jak navázat právě na ono demokratické 

období, pokud zde byla přes 50 let totalitní diskontinuita. To období zahrnuje jak nacismus stavící na 

rasové nadřazenosti, tak komunismu, jenž zdůraznil pracující třídu. Dle vás tyto vazby byly dostatečně 

funkční a mělo se na co navazovat? Jak se tato společnost měla vypořádat s onou diskontinuitou, 

která zde byla přítomna?  

LA: Dnes si myslím, že dvacet let první republiky nestačilo ke změně postoje občanské společnosti, 

která se dělila na vrchnost a na poddané ve starém Rakousku. I za první republiky … Mně bylo 10 let, 

když Němci přišli do Prahy. To, co jsem zažil v těch poválečných letech, pořád ještě cítím, že nám vězí 

v kostech spíše rakouský model vrchnosti a poddaných.  

... Význam autorit ...  

MS: Jsme ti, kdo očekávají, že na Hradě je vážný pán, jenž nás v době krize bude ochraňovat, 

opečovávat?  

LA: Masaryk sám to pěstoval, byl nejmenovaný císař pán. Vládl tam …  

MS: Byl též filozofem na trůně, že? Platón by z něj měl radost.  

LA: Podívejte se třeba na úřady. Stále nám nedošlo, co mají v onom anglosaském světě, kde s tím 

mají staleté zkušenosti, jako samozřejmost. Úředník se tam deklaruje jako „public servant“. Je 

služebníkem ve veřejné správě. U nás se úředníci neustále chovají jako vrchnost za to, že nám něco 

uštědří.  
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MS: Lze říci, že problém s úřednictvem je všude. Otázka je, zdali lidé, kteří vládnou, mají koncepci?   

Od toho se odvozuje i síla úřadů.  

LA: Nesmíme zapomenout na službu úřadů. Záleží též na nás, abychom na tom trvali. Vždyť úřady 

jsou našimi služebníky a je nutné, aby se tak chovaly. Je to takový demokratický étos, ten však u nás 

stále není zažitý.  

MS: Do jisté míry si zde musíme klást otázku, zdali jsme k tomu byli vychováni?  

LA: Bohužel ne.  

… Měníme systém, ne člověka s kontexty ...  

MS: Zde je velmi důležitá skutečnost, že lidé, kteří se dostali v devadesátých letech k moci, tvrdili, že 

měníme systém, ne lidi. Je otázkou, zdali je to možné? To proto, že systém a lidé se vzájemně 

podmiňují.  

LA: Víte, zde mám takové manko, které nemohu jen tak zaplnit, jelikož jsem byl 50 let stále za 

hranicemi této země. Velice mě zajímá, jak lidé z mé generace prožívali těch 50 let, co jsem byl pryč. 

Snad minulý rok, tedy v roce 2010, jsem viděl takový pořad, bylo to několik večerů za sebou, který se 

týkal chartistů. Pro mě osobně to bylo velmi podnětné. Soudím, že tam vystupoval i Hejdánek, jenž 

říkal: „Podívejte se, Němci na tom v tomto ohledu byli lépe. Když padla Berlínská zeď, když se 

východní a západní Německo opětovně sjednotilo, mohli se východní Němci připojit k západnímu 

Německu, kde existoval právní řád, kde byly nezávislé soudy, kde se ty věci daly řešit. My jsme neměli 

žádné západní Československo. Naši soudci byli komunistickými úředníky. Vrána vráně oko 

nevyklová. Víte snad, jak Úřad pro vyšetřování zločinů komunismu za dvacet let dopomohl snad 

k jednomu podmíněnému trestu, a poté zde je ještě paní Polednová, a to je vše. Hejdánek 

v dokumentárním pořadu říkal: „Víte, zločinci chodí mezi námi. Nebylo žádné jiné alternativy. To 

bychom komunisty museli poslat na nějaký ostrov, vystěhovat je …“ Zdůrazňuji, my jsme neměli 

žádné západní Československo, v rámci něhož by se to dalo řešit a ošetřit, a proto zločinci chodí mezi 

námi a společnost je otrávená. To byla formulace pana Hejdánka.  

MS: Po roce 1997 se vžil termín „blbá nálada“, tedy skutečnost, která vychází z naříkání na poměry. 

Sám jste to naznačil, když jste užil přirovnání k zámku a podzámčí, kde je dichotomie mezi vrchností a 

poddaným lidem. Problém nastane, když si neuvědomíme, že máme možnost cosi změnit, poté 

budeme poddanými lidmi a budeme vrchností z vlastní hlouposti utiskováni. Demokracie znamená 

nutnost uvědomit si, že máme prostor pro uplatnění svých postojů. Když se nám cosi nelíbí, je vhodné 

to říci, jelikož tím dostojíme své občanskosti. Je nutné za tím jít. Nesmíme pouze nadávat, či si 

stěžovat na naši „vrchnost“.  

LA: Přesně tak. Já bych se ještě vrátil k vaší otázce, jak se na události z roku 1989 dívali Japonci. 

Stěžoval jsem si u japonských přátel, jak to u nás „sklouzlo“. Když byla u nás privatizace, kdo měl 

peníze si koupit nějaký podnik? Byli to synové a dcery komunistických potentátů, kteří si ulívali peníze 

do Švýcarska. Ti mohli konat, ti jsou nyní „u vesla“.  

MS: Nebo zde byli veksláci, kteří využili praktik péče o majetek z doby minulé.  
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LA: Japonci mě těšili: „Víte, to bylo u nás po roce 1945 zrovna tak … Byli tu váleční zbohatlíci a jejich 

děti, těm to spadlo do klína. Nic si z toho nedělejte. Tito potomci buď za něco stojí, či ne … Když to 

dovedou, vyjde z toho něco dobrého. Pokud nedovedou, zkrachují a zmizí  …“ Japonci byli takoví 

optimisté, ale u nás to proběhlo přece trochu jinak.  

... Obnova kapitalismu a kontexty ...  

MS: České hospodářství muselo být privatizováno, deregulováno, ale vše záviselo na načasování 

jednotlivých kroků, na odstátnění. Byli lidé, kteří spíše zdůrazňovali rychlost než patřičnou kvalitu. Tito 

lidé v čele s Václavem Klausem byli preferováni, vyhráli. Sluší se říci, že v Japonsku nebyl takový 

problém obnovit trh a tržní instituce, protože tam to existovalo. Otázkou je, jak sami lidé vnímají své 

postavení ve společnosti a jaké oběti dokážou pro společnost přinášet?  

LA: V tomto ohledu se v Japonsku hodně změnilo. Mají za sebou 60 let poválečného vývoje. Jak bylo 

zmíněno v počátku, po sedmi letech vojenské zprávy přišel Šidera Jošida jako první japonský premiér. 

Počali se seznamovat s demokratickými postupy a následně budovat její struktury. Angličané říkají, že 

„power corrupts and absolute power corrupts absolutely …“.    

MS: Soudím, že je to citát z lorda Actona? 

LA: Jak to aplikujeme na poválečné Japonsko? Liberální demokraté vládli 60 let, tedy se tam 

uplatňuje to „power corrupts“. Tažme se, jak to že přežila tato demokracie? Myslím si, že odpověď je, 

že liberální demokratická strana vystupuje jako jedna strana, byť je to ve skutečnosti jeden 

konglomerát stran a uskupení, které se navzájem drží v šachu. To je to, co by v normálních poměrech 

obstarala parlamentní opozice, která usiluje o získání vládních křesel, a proto máme jednou vládu 

konzervativců a podruhé demokratů. Nikdo si tak nemůže dovolit dělat takové nápadné zločiny, 

protože se to hned odkryje, až přijdou druzí k veslu.  

MS: Nebo je snaha, aby to bylo odkryto.  

LA: Oni se v liberálně demokratické straně klepali přes prsty navzájem, jelikož to byly klany … 

Původně to byla jedna Liberální strana a poté Demokratická strana, která se poté dala dohromady 

jako Liberálně demokratická strana. V ní bylo ještě několik malých klanů, ty se navzájem škorpily. Šlo 

jim to. Nebylo to jako v naší koalici, která je taková sebevražedná. Nač si v Japonsku stěžují, je 

skutečnost, že v politice nejsou osobnosti.  

MS: To je stejné jako u nás, ale shodou okolností se během revoluce a následné transformace 

osobnosti objevily a vnímavý člověk se může tázat, kde nyní jsou.  

LA: V Japonsku v druhé půlce 19. století, když se otevřeli vůči okolnímu světu, byla doba 

charakteristická postavami, jež bychom mohli nazvat státníky, a ne politikáři. Těmto lidem šlo o 

budoucnost národa, …  

MS: … o principy, …  

LA: … a ne o partikulární prospěch toho či onoho uskupení. Dá se říci, že moderní Japonsko postavili 

na nohy. Lidé tohoto ražení nám v Japonsku scházejí. Scházejí též v Evropě. Charismatické osobnosti 

scházejí obecně.  
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MS: Je však na lidech, jak budou schopni danou politiku koncipovat a realizovat ji?   

LA: My jako lidé ze střední Evropy jsme měli proti poválečnému Japonsku tu výhodu, neboť jsme 

neměli kolonie. Byli jsme mimo podezření z kolonialismu. Na druhé straně jsme ale těžko mohli 

vystupovat v Japonsku jako kazatelé demokracie, jelikož střední Evropa ve 20. století byla ve spárech 

diktátorů. To byl fašismus, to byl nacismus, to byl komunismus. My se tam jednoduše nebudeme 

moci „vytahovat“. Když se Japonci na něco orientují, jsou to anglosaské demokratické společnosti. Ty 

mají též své slabosti. Soudím, že platí rčení, že demokracie je špatný způsob zřízení, ale je nejlepší 

z těch špatných.  

... Společenský a hospodářský řád, kontexty ... 

MS: Češi si vybudovali pouze formu demokracie, napsali jsme zákony. Je otázkou, zdali to, co je 

napsáno, je lidmi patřičně přijato, zdali se to stane dostatečně internalizované. Masaryk před 

demokracii dával adjektivum náboženská. To značí, že bez přítomnosti Boha by člověk na tomto světě 

nedokázal obstát. Demokracie je založená na neviditelných základech, kterým se člověk učí v rámci 

tradice, kultury. Na základě toho má demokracie jistou kvalitu. Mnohé země, které se označují za 

demokratické, ve své podstatě demokratickými nejsou.  

LA: Jsou věci, které nelze odhlasovat většinově v parlamentu. Tuším, že to byl německý právník 

Beckenfelde, jenž se zabýval státním právem a razil tuto větu: „Demokracie spočívá na hodnotách, 

které nelze demokraticky podložit.“ Tam se krásným obloukem vracíme k vaší první otázce, co s tím 

co má dělat Pán Bůh. Skutečně soudím, že zde má být povědomí toho, že nejsme pány svého života. 

Japonci to vyjadřují po svém ve své tradici. My žijeme tím, že jsme oživováni, jednoduše nežijeme ze 

svého. Uvědomit si to, znamená, že jsou hodnoty, které nejsou k dispozici, neboť se nedají 

demokraticky odhlasovat. Lze tvrdit, že formální demokracie se může sama odporoučet.  

MS: České dějiny to zažily. Narážím tak na období 1945 – 1948. Krize, jimiž jsme prošli, jsou 

nádhernou ukázkou toho, jak se z demokracie může stát totalita.  

LA: Hitler přišel k moci pomocí voleb. Soudím, že zde je rozdíl rovin. Nemáme očekávat, že Pán Bůh 

nás nějak postrčí, avšak vztah k Bohu je důležitý. U nás je Bůh mrtvým slovem. Řekl bych, že lidem 

toto slovo nic neříká. Nazval bych mrtvé slovo výrazem, jenž ten, kdo poslouchá, nedovede spojit 

s žádnou vlastní zkušeností. Dialog, kde se používají mrtvá slova, neprospívá. Budeme muset hledat 

srozumitelnou řeč pro dnešní občanskou společnost. O cestě komunikace uvažoval již Platón, což bylo 

před třemi tisíci lety. Pravil, že ideu dobra - a je to v sedmém dopise, jenž je dnes považován za slavný 

- není možné ukázat, vysvětlit. Pokud byste něco vysvětloval, převedete to na něco jiného. Dobro je 

to, co je prospěšné, to však tak „není“. Platón v tomto ohledu uvádí, že mravní dobro se zableskne v 

přátelském rozhovoru lidí, kteří hledají, poté to sedí. Člověk to dostane darem. To se nedá vyučovat.  

MS: To se musí žít.  

LA: Na to jsou potřeba vztahy. Nyní mám na mysli komunikaci, dialog, v němž musíme hledat 

společnou řeč, vyvarovat se mrtvých slov a spojení.  

MS: Domníváte se, že politika po roce 1989 je bez imperativu vztahujícího se k obecnému blahu? Sám 

jste poukázal na nešvary, které se dějí, což značí, že ponětí o obecném dobru je v jistých společenských 

vrstvách malé. Účastníci politiky se nesnaží pracovat pro lidi, ale spíše pracují sami pro sebe.  
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LA: V jistých ohledech lze použít příměr s plavcem. Jdete do vody a najednou vidíte, že nestačíte. Já 

jsem zde také nebyl, do Prahy jsem se přestěhoval před dvanácti lety. To již bylo vše v proudu. Pro 

mě to bylo všechno neznámé. Bylo mně 22 let, kdy mě vyhostili z Československa, z těch 22 let byla 5 

let okupace. Opravdu si netroufám analyzovat konkrétní občanskou situaci.  

MS: Využijme toho, co jste mohl zažít již v době pobytu v Japonsku, ale i času, kdy jste se vrátil 

z Japonska. Soudíte, že národ, jehož jste součástí, pojem obecného dobra vytěsňuje, či jsou známky 

osvojení v kontextu s Japonci? 

LA: To je nesnadná otázka. Tam narážíme na něco, co by bylo pro jinou úvahu. Přestavte si, že 

Japonsko, když se poprvé setkalo s Evropou, s naší kulturní tradicí, mělo již za sebou tisíc let svého 

kulturního vývoje. To bylo v polovině 16. století, když se Japonci dozvěděli, že existuje nějaká Evropa 

a Evropané vstoupí na japonskou půdu. Byl by zázrak, pokud bychom se mohli dorozumět, jelikož zde 

něco vyrostlo, má to tisíc let bez těchto vztahů. Je to bezpochyby kultura na jiných principech. Pokud 

chcete jít trochu pod povrch, narazíte na to, čemu se anglicky říká „cultural gap“, do češtiny bychom 

to mohli přeložit jako kulturní propast. Vede to k tomu, že si nerozumíme.  

... Slova, situace ve společnosti a hospodářství ...  

MS: Používáme stejná slova, ale s úplně jiným obsahem? 

LA: Ve své knize jsem to také trochu vypíchl. Japonci mají jiný žebříček hodnot. Možná je to dnes 

klišé, ale u nich je nejvyšší ctnost zdvořilost. Být nezdvořilý je opět hřích, jenž se neodpouští v tomto, 

ani v příštím životě. To činí spolužití velmi příjemným. To proto, že lidé se nepozdvihují, nehádají se, 

jsou zdvořilí. Když čekají na autobus, postaví se do řady. 

MS: Je tam disciplína, což je mnohdy kontrapunktem k českému přístupu?  

LA: Ano, ale to neznamená, že Japonci jsou upřímní. Být upřímný, to se u nás cení výše, že? Pokud si 

uvědomíte, že říci někomu pravdu do očí, bývá obvykle nezdvořilé, vyplývá z toho v japonském 

kontextu, že se neříká pravda.  

MS: To pro fungování společnosti může být smrtící ve společenském i hospodářském vývoji. Pokud si 

člověk prochází české myšlení, to je postaveno na obhajobě pravdy a jde proti politické korektnosti.  

LA: A to je ten „cultural gap“. Víte, vzdělaný Japonec ve své tradici, když se setká s vámi, s neznámým 

člověkem, a ještě jste běloch, bude s vámi nejprve konverzovat, což je takový „small talk“, až zjistí, co 

chcete slyšet, či lépe, co byste rád slyšel. To vám pak bude servírovat pořád. On je zdvořilý. Vy byste 

ale rád věděl, co si skutečně myslí, a to je jiná … Jeden z mých přátel, jenž byl v Japonsku povoláním 

psychiatr a „šťoural“ se v základech duševního hospodářství, říkal., že samozřejmě i v těch 

hospodářských vztazích je potřeba někdy vědět pravdu. Když se uzavírají smlouvy, kde se pohybují 

veliké peníze, mají mechanismy, které se ve společnosti ustálily, kde se to ošetřuje. Můžete říci 

druhému pravdu do očí, když jste oba v podnapilém stavu.  

MS: V Čechách je to nepřijatelné, byť mnozí politici se projevují, jako by byly v podnapilém stavu.  

LA: Ano, ale zpět … Dokud byla v Japonsku konjunktura, kvetly tam noční podniky, kde se rozhazovaly 

ohromné peníze, které si společnosti odečítaly z daní. Přes den se lidé dohadovali ve čtrnáctém 

poschodí o parametrech smlouvy a večer šli do nočního podniku, tam se opili a řekli si, co je. Druhý 
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den se sešli ve 14 poschodí … Co se v noci říkalo, o tom nepadne ani slovo, a pokračuje se zdvořile 

dále. Všichni vědí, co to je. Našinec, evropsky vzdělaný člověk by tak nerad konal. Člověk se táže, jak 

se v tomto vyznat, že? Takové to přímé srovnávání je těžké. Pravé věci se jeví v jistých souvislostech.                               

MS: Soudíte, že v Japonsku je politika vnímána jako služba lidu, nebo tam trpí takovými obtížemi, jako 

u nás? Tím myslím, že politika je pro lidi, kteří jsou dostatečně bohatí, a proto politiku vnímají jako 

službu lidu?  

LA: Není to tak. Také bojují s obtížemi jako my.  

MS: Vnímal jste též tamní znechucenost z politiky v kontextu toho, co se tam odehrává? Mnozí lidé, 

jak člověk může zaznamenat, by preferovali svět s jistotami, nesvobodou … Jsou zde reminiscence na 

minulý režim, jako by zapomněli na étos sametové revoluce. Možná vzhledem k tomu, že i samotní 

představitelé politiky na něj zapomněli.  

LA: Ano, antičtí myslitelé tvrdili, že nevstoupíš dvakrát do téže řeky.  

MS: S tím lze souhlasit, jelikož řeka plyne.  

… Budoucí výhledy ...  

MS: Zastavme se ještě u jedné otázky:  Jak vidíte budoucnost české demokracie a péči o věci veřejné 

v kontextu zahraničních zkušeností?      

LA: Jsem člověk mírně optimistický v této oblasti, a sice díky tomu, že jsme v Evropské unii. Zaplať 

Pán Bůh za to. Tam nás k jistým standardům přinutí. Staletá tradice západní Evropy se všemi 

starostmi, které všichni mají, nás přinutí k tomu, abychom se chovali slušně. Všemu nerozumím a 

něco se mi zdá absurdní. V poválečných letech, tedy v roce 1945, 1946, 1947, 1948 jsme naivně věřili, 

že se nikdy nebude válčit. Zažili jsme něco, co se nemá nikdy opakovat. Kvůli tomu vznikla myšlenka 

Evropské unie.  

MS: Začalo to obchodem v Evropském společenství uhlí a oceli mezi Francií a Německem.  

LA: Ano, řekli si, že za těch posledních 100 let Němci rozpoutali třikrát válku, která zpustošila Evropu, 

parametry musí tedy nastavit tak, aby ani Francouzi ani Němci nemohli připravovat takovou válku 

jako v minulosti, válku jeden proti druhému. To je ve věci uhlí a oceli. Pokud budeme dobře spravovat 

uhlí a ocel, nebude se nikdo tajně připravovat na výboj. U kolébky této myšlenky byli křesťanští 

politici.  

MS: Robert Schuman, … 

LA:  … De Gaspery, Konrád Adenauer, kteří žili z těchto hodnot. Hodnot, na nichž spočívá demokracie, 

ale nedají se demokraticky podložit … Mé slabé historické vědomosti mi říkají, že již 60 let se v Evropě 

neválčilo. Soudím, že fakt, spočívající v mírovém soužití, že se zde nezabíjíme, je možný díky Evropské 

unii. Toto ponětí se nějak vytratilo. Generace lidí, kteří se narodili po válce, neřku-li i ti, kdo se 

narodili po komunismu, vůbec nevědí, co je za zázrak, že se zde více jak 60 let nezabíjíme. Nyní se 

tážou, zdali je pro nás hospodářsky výhodné být v Evropské unii?  

MS: To je to české, tedy bližší košile než kabát.  
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LA: Přece jde o to, že žijeme v míru, který nespadne jen tak někomu do klína. Je nutné pro to nějaké 

oběti přinést. Tato skutečnost, že se u nás neválčí, se vytratila a je považována za samozřejmou. Nyní 

jde prý o to, zdali je pro nás prospěšnější vystoupit z Evropské unie, nebo tam zůstat. Člověku 

z těchto úvah vstávají vlasy na hlavě. Kam se podělo povědomí, ze kterého Evropská unie vzešla?  

MS: Lidé, kteří takto hovoří, si neuvědomují širší kontext a skutečnosti, které zmiňujete vy. Také 

uvažují ze zkušenosti, kterou jsme jako země, jež patřila do východního bloku, měli. Dávají proto 

paralelu se sdružením, které se nazývalo RVHP. Ano, Češi dopláceli na země, které v tomto uskupení 

byly. Na základě té zkušenosti mohou mnozí lidé konstatovat: „Ano, cosi podobného jsme zažili a 

chování některých struktur je podobné, jako bylo chování uskupení, jehož jsme byli součástí v dobách 

minulých.“ Mnohé záleží na diskusi, a je otázkou, jak k tomu lidé přistoupí a zdali budou ochotní dělat 

něco pro to, aby se nejen dařilo hospodářsky, ale aby byl zachováván mír a pokračovalo období bez 

větších rozmíšek a konfliktů.  

LA: Víte, já se rád dívám v České televizi na pásmo Před 25 lety. Tam to skutečně cítíte, ten rozdíl, jak 

se žilo tehdy veřejně, a jak se žije veřejně dnes.  

MS: Lidská paměť je selektivní a vůči úspěchu nespravedlivá.  

LA: Divím se, že se u nás opakují takové seriály z komunistické normalizační doby jako je „major 

Zeman“, kde se glorifikuje fraška. Lidé se na to dívají, chtějí to vidět.  

MS: Lidé zapomínají, mají zájem opětovně projít minulostí, jelikož život byl zdánlivě bez „starostí“. 

Staral se někdo jiný, byť lidé nevědí, že díky tomu se octli v sítích nesvobody. Vím, je to zjednodušený 

pohled, ale pravdivý. Někteří lidé si neuvědomují, co znamená hodnota skutečné svobody. Ano, mezi 

námi jsou bohužel ti, kteří mají zájem se spíše realizovat v kleci než zakoušet autentickou svobodu, 

která činní člověka člověkem, pokud ji ovšem člověk pochopí jako výzvu pro seberealizaci. Člověk tak 

musí dělat vše pro to, aby sám v kleci neuvízl.  

LA: Přesně tak …       

MS: Děkuji vám za podnětná slova, ale snad budeme pokračovat v oblasti církevní.  

 

Dialog o transformaci církve s Ludvíkem Armbrusterem24:  

MS: Jak jste z Japonska viděl proměny církve? Dají se vůbec z této dálky sledovat? 

LA: Já bych od toho příliš mnoho neočekával. Když se díváte na Evropu z Japonska, díváte se ve 

školních atlasech vždy na Evropu jako na světadíl, jenž zabírá celé dvě stránky. Poté, když se díváme 

na Japonsko, při pohledu na Asii zjistíme, že je na konci a tvoří ho pouhé souostroví. Pokud se Japonci 

dívají na Evropu, jeví se jim jako takový poloostrov na západě euroasijského kontinentu. Ten je plný 

různých států, národů, řečí, dějin. Je pravdou, že oni vědí o Evropě mnohem více než Evropané o 

Japonsku.  Co ví takový průměrný Japonec, s nímž se potkáte, o Československu?  

MS: Novosvětská, Dvořák,  … 

                                                           
24

 Dialog byl nahrán v úterý 27. září 2011 dopoledne v Jezuitském centru, Ječná 2, Praha 2. 
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LA: Ano, znají to jméno Dvořák, … 

MS:  … Věra Čáslavská …         

LA: Chápání toho všeho, co se zde událo v posledních letech, je schematické a není dost podrobné, 

aby nás to povzbudilo. Je pravda, že co se Japoncům vede lépe, jezdí hodně do Evropy. Nejprve 

jezdívali ve skupinách, dnes jezdí na vlastní pěst. Je pravda, co oni absolvovali zájezdů - Řím, Paříž, 

Berlín, Vídeň. To už jednou viděli, a tak cestovní kanceláře musí přijít s něčím novým, aby zase měly 

své zákazníky. Nyní je docela v módě okruh Budapešť Vídeň, Praha. Japonci se tak seznamují s naší 

středoevropskou realitou.  

.. Církevní proměny ...  

LA: Když se mě tážete, jak se mně jevil vývoj v naší církvi, zdá se mi, že jsem byl příliš z ruky.  

MS: Jste zde už 12 let, což nabízí prostor pro hodnocení. Dostal jste se následně do čelných pozic, tím 

myslím na vzdělávací systém.  

LA: V Japonsku, …  

MS: … ale i v České republice. Působil jste přece jako děkan katolické teologické fakulty.  

LA: To ano. Měl jsem před sebou bílé místo na mapě, že jsem zde 50 let nebyl. Pochopitelně mě to 

zajímalo, a proto jsem četl, co se mi dostalo do rukou. Takové ty biografie mých současníků, jak oni 

prožívali tato desetiletí. To, co vím, mám pouze z druhé ruky.  

… Síla církví během proměny a kontexty ...  

MS: Je jistě dobré se zeptat, jak vnímáte důležitost církve při transformačním procesu. Když jsem měl 

možnost hovořit s Maxem Kašparů, bylo mi řečeno, že církve byly bohužel „odsunuty“ do pozadí, či 

nebyly brány jako důležitý partner při jednání o proměnách společnosti. Zkrátka, důležitá byla 

hospodářská stránka, a otázka duchovní je pouhou nadstavbou. Tomáš Halík ne nadarmo užívá 

spojení „marxismus naruby“. Hlavně aby byl trh a vlastnické vztahy, a ostatní bude zajištěno.  

LA: Možná odpovím trochu oklikou v rámci své historické zkušenosti. Budu se snažit vyjít z osobních 

dojmů a fakt. Vyrůstal jsem v předválečných a válečných letech zde v Praze, vycházelo to ze situace 

naší rodiny. Dalo by se to označit za „postkřesťanský svět“. Kolem mě nebyl skoro nikdo, kdo by žil ze 

své víry, pro koho by to něco zásadního znamenalo. Zde v Nuslích, kde jsem žil, to bylo takové 

vlastenectví první republiky. To nás jako děti inspirovalo. Sluší se říci, že to bylo na druhou stranu 

osvícenské, masarykovské povědomí bez vztahu k Bohu, který sám Masaryk velmi živě měl.  

MS: Masaryk byl člověk zásadový a hluboce věřící, třebaže měl spory s katechety.  

LA: Vzpomínám si, jak jsem jako malý hoch šel s otcem poklonit se rakvi s prezidentem Masarykem, 

když zemřel, jak jsme dlouho ve frontě na Hradě čekali. Poté jsme se poklonili. Vybavuji si, že rakev 

byla zahalena československou vlajkou. Poté mám vzpomínku, že nás jako školáky všechny svezli na 

Hrad a na nádvoří k nám promluvil pan prezident Beneš. To bylo v krizových měsících, než nás Němci 

pohltili. Vůbec si nemohu vzpomenout na nic z toho, co k nám pan Beneš z balkónu promlouval. To 

nám dětem šlo úplně přes hlavu. Myslím si, že tam nic náboženského nebylo. Poté přišla okupace.  
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MS: Po okupaci „svoboda“, která však byla vystřídána krutým režimem.  

LA: Všichni jsme si v roce 1945 oddychli a mysleli jsme, že může začít něco hezkého, ovšem bylo to 

úplně jiné.  

MS: Pozoroval jste, že církev vlastně ztrácela svou roli, význam během dvacátého století, což mělo za 

následek i vlažné přijetí církve lidmi během období transformace? 

LA: Alespoň v mém okolí neztrácela, nýbrž ztratila.  

MS: Církev vzhledem k tomu nemohla být partnerem při koncipování transformace v širokém slova 

smyslu, tedy převážně ve společnosti?  

LA: Jistě byly kruhy věřících, katolíků, kteří se transformace účastnili. Nyní vycházejí publikace o 

druhé republice, o tom, jakou úlohu tam hráli katoličtí spisovatelé, básníci apod. Abych se přiznal, 

k těmto kruhům jsem neměl vůbec přístup. Co mě velice udivilo s touto zkušeností z dětství 

v Čechách, když jsem poté z Japonska jel na pět let do „bundesrepubliky“ a studoval tam teologii, 

bylo, že v těch německých městech, kde jsme se pohybovali, mladí věřící lidé žili náboženským 

životem. To bylo pro mě velmi překvapující, to jsem nikdy doma nezažil. Říkal jsem si: „Pane jo …“ Byl 

to takový posun, s nímž se dnes nesetkáte.  

MS: Shodou okolností si dnes lidé dovolí protestovat, když do rodné země přijede Svatý otec Benedikt 

XVI. To snad patří k době, v níž žijeme.  

… Studium teologie v nové době ...  

MS: Pokročme dále k teologii. Domníváte se, že bylo správné, že fakulta či instituce, která 

připravovala mladé kněze, byla začleněna do Univerzity Karlovy? V minulém období to byl litoměřický 

seminář, který měl jiné postavení.  

LA: Soudím, že výchova kněží patří na univerzitu. Zde by bylo místo pro úvahu, zdali by neměly být 

dvě cesty pro akademickou přípravu kněží, kteří chtějí vstoupit do kulturního života tak či onak, a pro 

ty, kteří se připravují na dráhu vesnického faráře. Zmiňuji to proto, že jsme v Japonsku udělali 

takovou obrácenou zkušenost, neb nám velmi vadilo, že nás tam bylo velmi málo a měli jsme výchovu 

japonského kléru na univerzitě. Ti, kteří toužili po vědeckém, intelektuálním proniknutí do víry, cítili 

jinak ty, kteří pragmaticky chtěli přípravu na pastorační práci. Považovali je za přítěž, protože neměli 

předpoklady a také chuť k akademické práci, a proto zdržovali. Část posluchačů, kteří ty ambice 

neměla, „šlapala na brzdu“. Ti druzí šlapali na plyn. Na naší katolické univerzitě v Tokiu studovala celá 

řada misionářů. Byli to mladí chlapci, kteří přišli jako studenti teologie se správně naučit řeč a 

vniknout do kultury zamlada, studium u nás absolvovali v Japonsku. Měli zájem o vědeckou oblast. 

Na druhou stranu - pro domácí Japonce to bylo tak exotické, že šlapali na brzdu, a ti evropští a 

američtí studenti šlapali na plyn. Samotnému systému to nedělá dobře, když jeden „hot“ a druhý 

„čehý“. Sám jsem si říkal, že na tom byli lépe v Evropě, když byl studentů dostatek, rozdělili se na 

akademický kurz a neakademický kurz. Tenkrát za první republiky fungovaly diecézní semináře 

například v Hradci Králové, …  

MS: … v Českých Budějovicích, v Olomouci, … 
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LA: Na biskupství měli své diecézní semináře s teologickou výukou, bylo to společenství těch, kteří 

měli zájem o akademický kurz. To jsme v Japonsku nemohli mít. To je skutečný problém, jenž trvá do 

dnešních dnů. Nyní jsme na tom stejně v naší republice, protože studentů je málo. U nás Katolická 

teologická fakulta na Univerzitě Karlově má svých 800 studentů. To je čistě tím, že většina je 

v kurzech křesťanské kunsthistorie, nebo jsou na teologických kurzech jako laikové a laičky, kteří to 

studují ze zájmu, …  

MS: … a nemají zájem přímo působit ve strukturách církve.  

LA: Někteří by měli zájem, ale naši páni biskupové na to nemají finanční prostředky. S tím zápasí i 

v Německu, jelikož si nabrali mnoho pastoračních asistentů a asistentek. Slýchám, že ti jsou nyní 

nespokojeni, protože před sebou nemají žádnou kariéru, a biskupstvím nyní dochází peníze, aby je 

všechny udrželi. Je to velký problém. Katolická fakulta, když ji komunisté vyčlenili a poslali ji do 

Litoměřic, tam fungovala jako diecézní seminář s teologickou výukou. Pochopitelně, že to nebylo 

lehké, jelikož jak studenti, tak profesorský sbor byli prošpikovaní důvěrníky, kteří stále informovali 

patřičné orgány. Byla tam nedůvěra. 

MS: To se snad během dvaceti let změnilo.  

LA: To rozhodně. Bylo správné, že se co nejrychleji fakulta z Litoměřic vrátila do Prahy. Mělo to sice 

své úskalí, to jsme viděli, jak se to vyvíjelo. Dá se říci, že jsme tam ztratili prvních deset let.  

MS: Čím si to vysvětlujete? Čemu to přičítáte?  

LA: Bylo to jistou setrvačností. Profesoři se stále chovali jako na diecézním semináři s teologickou 

výukou. Soudili, že do semináře nepatří studenti, kteří se nepřipravují na kněžskou službu, a už vůbec 

ne ženy. Právě při přijímacích zkouškách se snažili prosívat uchazeče, že obstáli pouze kandidáti na 

kněžství. Těch je mezi těmi osmi sty studenty šest procent.  

MS: Ano, skutečný zlomek. Vy jste souhlasil s otevřeností? 

LA: Pochopitelně.  

MS: Podobným směrem šla fakulta husitská a evangelická. Nechť každý má možnost studovat. Je 

posléze na něm, zdali bude sloužit jako farář, či zdali mu toto vzdělání pouze neotevře obzory pro jeho 

další život, což i samo o sobě má cenu. Dá se říci, že lidé, kteří působili v tomto semináři, nebyli 

dostatečně připraveni na změnu? 

LA: I tak se to dá říci.  

MS: Myslíte, že katolická církev měla dostatečně velké autority? Jde o to, že během dvaceti let 

katolickou teologickou fakultu opustili lidé jako Tomáš Halík, Ivan O. Štampach … Lidé působící v době 

minulé v exilu zůstali v exilu, a nepodíleli se na formování duchovních a lidí působících v církvi. Jak 

vnímáte onen případ odchodů? 

LA: Do jisté míry se tážete na něco, na co mohu odpovídat z druhé ruky. Měl byste se zeptat těch, 

kteří to znají ze skutečnosti. Co jsem slyšel, tak profesor Wolf se snažil profesorský sbor sjednotit na 

určitém teologickém pohledu, který byl jeho vlastní. Staral se o to, aby těm, kteří měli jiný zorný úhel, 

jinou vizi, to bylo tak nepohodlné, že odešli, anebo jim k tomu ještě různými způsoby pomohl.  
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MS: Vy jste onoho pana profesora nahradil, že?   

LA: Musel s celou skupinou odejít, poněvadž se dostali do konfliktu nejprve s rektorátem univerzity, 

ministerstvem a dokonce i s kongregací pro katolickou výchovu v Římě. Byli to lidé, kteří se též 

zasazovali o „vzhled fakulty“.  Skončilo to tím, že ministerstvo odebralo akreditaci téměř všem 

kurzům, které se zde na fakultě vyučovaly.  

MS: To by znamenalo smrt fakulty. Ne nadarmo hovoříte o tom, že jste nastoupil do funkce ve stadiu 

klinické smrti. Nakonec došlo k oživení. 

LA: Klinická smrt, ta proběhla …  

MS: … v roce 2002.       

LA: Týkalo se to 30. září ve 12 hodin v noci, kdy skončily všechny akreditace, a prvního října ve 12 

hodin v noci se rozběhly nové kurzy podle plánu, který byl ministerstvem schválen. Začínalo se 

pomalu, tedy krok za krokem. Nejprve jsme prvního října měli akreditace pro magisterský program 

katolické teologie, pro bakalářský program dálkového studia …  

MS: … náboženských nauk.  

LA: Studenti si klinické smrti prakticky vůbec nepovšimli. To se týkalo pouze okamžiku, jenž nemá 

žádné trvání. Všimli si toho, že dálkové kurzy jsou o rok delší. Místo tří potřebovali čtyři léta. Celá 

řada jich fakultu opustila, jelikož na to nebyli připraveni. Poté se mnohé vracelo do „starých“, 

„dobrých“ kolejí …  

MS: Zájem o teologickou fakultu, o studia tedy existuje, ačkoliv počet lidí, kteří jdou sloužit do církve 

jako kněží, je nízký?  

LA: Ano, tak tomu skutečně je.  

MS: Lze tento fenomén nalézt i u jiných zemí demokratického okruhu, kam patříme? Lidé studují 

teologii, ale poté nejdou sloužit. Není to české specifikum?  

LA: Není. I na Západě jsou teologické fakulty a teologie obecně otevřené veřejnosti. Myslím si, že 

jdou touto druhou cestu. Víte, diecézní seminář slouží těm nenáročným, kteří se připravují pouze na 

pastorační službu. Psal o ní Karel V. Rais v románu Západ, kde pan učitel a kněz byly autority. Ty již 

dnes nejsou. Venkov se tak poměštil, všude jsou vidět televize, Internet. Komunisté přece zničili náš 

selský stav. Když komunisté skončili, nebyli zde rolníci, ale zemědělští rolníci, kde vztah k půdě 

jednoduše nebyl. I příprava kněží, kteří mají sloužit na venkově, se příliš neliší od těch, kteří mají ve 

městech co do činění s Inteligencí. Sám nevím, jak se to bude dále vyvíjet.  

... Církev, její vliv společnost a kontexty ...  

MS: Přejděme od studia teologie k věcem všeobecného působení církve ve společnosti. Bylo podle vás 

iluzorní, že když církev v minulém režimu byla „zakázaným ovocem“, že najednou lidé naplní chrámy 

církví a že život v církevních společenstvích bude aktivnější? Jednoduše se vrátí doby jako za první 

republiky, kdy vznikala silná národní církev.   
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LA: Víte, církve získaly na autoritě právě tím, že se ukázalo, že během nacistické okupace to nebyli 

pouze levičáci, kteří se stavěli na odpor. Hitler pronásledoval nejen komunisty, ale i věřící křesťany. 

V koncentračních táborech se scházeli komunisté a kněží, uzavírali dokonce přátelství. Začali se 

navzájem respektovat. Víte, za první republiky byla církev identifikována v povědomí veřejnosti s 

rakouskou nadvládou.  

MS: Ne nadarmo vznikla silná národní církev, a to Církev Československá, později Československá 

husitská.  

LA: Bylo to především národní uvědomění, které běželo opačným směrem než do kostela. Během 

německé okupace se leccos uzdravilo. Na církev, která přežila německou okupaci, nepadal stín 

podezření z konzervativního tesknění po austrokatolicismu. Byla to šance, kterou jsme ale neměli čas 

rozvinout, jelikož v roce 1948 začala nová diktatura. I 40 let nové diktatury hodně poničilo to, co ještě 

zbývalo z rakouské katolicity. Všiml jsem si, že věřící katolíci či evangelíci tehdy pod komunisty museli 

přinášet oběti, stali se velmi dobrými věřícími. Ty, kteří byli věřícími pouze z folklóru, z tradice, to 

úplně smetlo jako povodeň a nezbylo tam nic. S tím vlastně zápolíme i dnes. Zvláštní, že po roce 1990 

církve měly autoritu a byly slyšeny, ale nějak šanci nevyužily. Bude to jako v historii. Tu nelze chápat 

monokauzálně. Je tam řada vlivů, které se navzájem formují. U nás katolíků církev velmi ochromilo 

prvních 10 let. Promarnila se příležitost počátečních měsíců, kdy se zdálo být vše možné, … 

MS: … i lidé byli jako proměnění.  

LA: Tehdy se tajně vysvěcení kněží z podzemních struktur měli integrovat do oficiální církve a ta je 

měla s otevřenou náručí přijmout. Možná, že by se to dalo tenkrát udělat. Ty první měsíce se 

prospaly, a poté to počínalo být neustále těžší. Podzemní církev se nechtěla prohlásit a ukázat. Chtěli 

své struktury zachovat jako paralelní církev.  

MS: Lze říci, že tam došlo k nepochopení? 

LA: Určitě.  

MS: Byla tam rivalita? 

LA: Biskup Konzál vydal v roce 2011 či loni knížku vzpomínek. Víte, první polovina, kde vypráví o 

aktivitách v podzemní, neviditelné církvi, se čte se zatajeným dechem. Jsou to svědectví velké víry a 

obětavosti. Druhá polovina po roce 1989, to je velmi smutná knížka. Je to vypravování o zklamaných 

příležitostech, nedůvěře … 

MS: Zde se asi musí připomenout skutečnost, že církev je složena z chybujících lidí. To je jisté. Je na 

každém člověku, jak se postaví a využije potenciál, jenž má.  

... Dialog v církvi ...  

MS: Domníváte se, zdali církve vedou dostatečný dialog? Funguje zde ekumena? 

LA: Ekumena na úrovni fakult je dobrá. Spolupracujeme, důvěřujeme si navzájem, pomáháme si. To 

je jedna z těch tří základních rovin.  Má rozměr reprezentantů těch hlav církví, které se mají 

dohodnout a podat si ruce. Poté je tam rovina teologů. Nejdůležitější rovina, jsou řadoví věřící - Grass 

root. Setkáváme se s tím, že jsme se rozžili, abych to tak formuloval. Hitlerovo Německo prohrálo 
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válku a rozdělilo se na dobu 40 let na Západní a Východní Německo. Lidé se rozžili a stále to mezi 

těmi „osis“ a „wesis“ jiskří. To bylo za 40 let. Podívejte se, my jsme se rozžívali 400 let. Soudím, že v 

rovině řadových věřících je to záležitost několika generací, než se přesvědčíme, že jsme navzájem 

sestry a bratři, že si můžeme důvěřovat.  

MS: Zmínil jste, že během revolučních dnů byli lidé jako by „proměnění“, a poté se to vrátilo do 

běžných kolejí.  

LA: Nadšení opadlo …  

MS: … a nastala realita.  

… Církve, stát a majetková vyrovnání ...  

MS: Nemohu se nezeptat na otázku vyrovnání se s církvemi. Stále zde platí zákon z roku 1949, díky 

němuž jsou církve navázány na stát, ten garantuje financování platů duchovních. Soudíte, že je to 

dobré, že zde je taková provázanost, či si myslíte, že by bylo dobré, pokud by církve našly jiný zdroj 

financování? Za 17 let, tedy od roku 2011 by církve měly být samostatné. Jak to reflektujete?  

LA: Nejen, že by to bylo dobré, ale ono se to děje. Celý systém, že katoličtí kněží byli státní úředníci, 

se datuje od dob Marie Terezie. Josef II. zkonfiskoval církevní majetek a zavázal se, že za to bude stát 

platit faráře, kaplany na všech registrovaných místech. Od té doby, což je již pár pěkných století, 

církve josefinismus používaly. Církevní matriky byly úřední státní dokumenty. Já jsem se narodil 

v první republice v roce 1928. Jediný doklad o mé existenci je křestní list. Ten se nejmenuje křestní a 

rodný list, nýbrž křestní list. Ten platil a platí do dnešních dnů. Po celou řadu generací si v našich 

zemích lidé zvykli, že stát na církev platí. Povědomí, že by vlastně věřící svou církev měli udržovat 

sami, to vůbec neexistuje.  

MS: Soudím, že církve mají drobný příjem od svých členů. U evangelíků se platí salár, u husitů církevní 

daň. Je to však malé v porovnání s tím, co by se muselo platit, aby si mohla jednotlivá náboženská 

obec svého faráře vydržovat.  

LA: Myslím si, že bychom skutečně měli skončit s tímto systémem, jelikož se ukázalo, že komunisté 

tento instrument použili k tomu, aby církev škrtili. To láskyplné, paternalistické objetí posléze vyrazilo 

církvi dech, a tak jsme se poučili; je vidět, že se máme stát a církev respektovat, …  

MS: … ale také se postarat o to, abychom na něm nebyli závislí. Věřících ubývá, a kdo by měl platit? 

Jaký vy navrhujete model, aby se církev sama o sebe dokázala postarat? Jsou to třeba daňové 

asignace? To proto, aby hospodářský svět byl zapojen do financování církví?  

LA: Třeba ten americký ve Spojených státech funguje docela dobře, ale pro nás je úplně nereálný.  

MS: Jiná mentalita, že?  

LA: To není pouze v církevních záležitostech. Tam bohatý člověk cítí povinnost přispívat na 

dobročinné veřejné účely. To u nás v Evropě příliš není. Jednou nás na fakultě navštívil tehdejší 

ministr zahraničí Cyril Svoboda, dělal nám rozklad, jak to vidí. Zdálo se mi to velmi rozumné. 

Rozlišujme mezi dvěma otázkami, které jsou úplně o něčem jiném. Jedna je, jak se chce katolická 
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církev v budoucnu o sebe postarat, a druhou věcí je restituce církevního majetku. To je úplně o 

něčem jiném. Pokud ti někdo něco ukradne, má to vrátit.  

MS: Stát měl zájem vrátit majetek prostřednictvím restitucí, ovšem do toho nespadal církevní 

majetek. 

LA: Právě. Férově se vracelo, co komunisté zabrali. Nejednalo se o církve. Že se tyto otázky spojily 

v jednu, to celou skutečnost zamlžuje. Je to úplně něco jiného, jak se my katolíci máme starat o církev 

a co se má stát se zabraným majetkem, který se má vlastně vracet. Je otázka, kdo převezme 

povinnosti udržování kulturních památek, které jsou v našich zemích z velké části církevními 

budovami ...  

MS: … a ještě v hojné míře. Nu, horký brambor se zde ve veřejném prostoru přehazuje léta.  

LA: V parlamentu není politická vůle k jakékoliv smlouvě se Svatým stolcem.  

MS: Je otázkou, zdali by církev restituovaný majetek byla schopna spravovat? 

LA: Jistě. Všichni jsme v té věci neobratní, neodborní. Pokud se to špatně udělá, majetek se rozplyne.  

MS: Zde jde snad o to, aby cosi zůstalo a majetek sloužil ke spokojenosti církve, a nejen věřících. 

Občas, když se člověk setkává s představenými jednotlivých farností, je možné slyšet: „Ano, my 

můžeme ten dům, kostel, jenž je neudržován, nechat spadnout.“ Již dnes se vyskytují objekty, které 

jsou neopravitelné, jelikož na to nejsou finanční prostředky. Dobrá, ale jak dále? Máme zde kulturní 

památky a ty by měly být v dobrém opečovávány.  

LA: Někde jsem četl, že v 19. století v Praze zmizelo asi 100 kostelů. Tenkrát ještě nebyl památkový 

úřad, …  

MS: … památkáři neměli moc, sílu, ...  

LA:  … ale bylo to v katolickém Rakousku – Uhersku. Město žilo. Věže ze stověžaté Prahy mizely a 

stavěly se nové.  

MS: Když byl požár, tak také. Praha je tak krásná, že občas hořelo a likvidovalo se. Stavěly se stavby, 

které byly výrazem doby, a proto je tak pestrá. Necháváte otázku majetku volně plynout? Nějak to 

bude a zástupci církví se musí postarat o to, aby to fungovalo?  

LA: Víte, celé Německo bylo v troskách a potřebovali všechny kostely opravovat, a nové Německo 

mělo zájem o to, aby se lidé zase probudili z nacistického opojení a zklamání. Tenkrát se stát nabídl 

vybírat zástupně církevní daň, …  

MS: … a to dělá do dnešních dnů.  

LA: Za tu práci, kterou s tím má, si z toho výnosu daně bere tři procenta. V Rakousku, tam to tak 

neprovedli, církevní daň si vybírá církev sama. Kolegové z Rakouska mi říkají, že vybírání, spravování 

této církevní daně stojí 30 procent toho, co se vybere. Z toho vyplývá, že to není příliš efektivní. 

Pokud někdo neplatí, když mu následně pošlete exekutora, tak vystoupí z církve.  
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MS: Člověk, pokud je někdo součástí společenství, by měl mít snahu to vykonávat, mělo by to být 

z jeho vnitřního motivu. 

LA: Nyní se dostáváme k otázce, jak bychom chtěli v budoucnu církev udržovat? Vybírat církevní daň 

bude těžké, jelikož je to cosi, na co náš národ po generace není zvyklý. Rakouský vzor ukazuje, že by 

stejně velká část, která se vybere, byla spotřebována tím, že se to vybírá. Pouze spoléhat na 

dobročinnost, že někdo něco přispěje, je iluzorní. Mně se líbí italský způsob. Stát vybírá daně a určitá 

část daně jde na kulturní záležitosti. Poplatník může optovat, to znamená rozhodnout, že jeho 

kulturní daň půjde Církvi Československé husitské, či katolické. To se mi zdá, že by to byl možný 

způsob i u nás. 

MS: Jinými slovy, je na člověku, komu své finance svěří. Daň jako taková bude zřejmě existovat.   

LA: To by vybíral stát. V bundesrepublice to tak dělají do dnešních dnů. Není to plýtvání prostředky. 

Stát to udělá „levou rukou“ či malíčkem levé ruky, a cosi si nechá … 

MS: Jste ve věci církví optimistou? Jak vidíte možnost vývoje církve v Čechách, tedy v zemi, která je 

označována za ateistickou?  

LA: Víte, co k tomu říká Tomáš Halík? Těch našich ateistů je poskrovnu, ale jsou to „něcisté“.  

MS: Nemyslíte si, že se lidé nebudou sdružovat v rámci církve, která by mohla nést adjektivum 

masová, ale že to budou menší, ba diasporní skupiny a že se to bude moci přirovnat k tomu, co bylo 

v počátcích konstituce církve a křesťanství obecně?                

LA: Již staří Řekové říkali, že nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Opakovat se to nebude, ale že je církev 

v podobné situaci, že se navracíme k podobenství o kvasu, o hořčičném zrnu, …  

MS: … o soli, …     

LA: … tak to ano.  

MS: Snad, kéž by vydržela a hrála odpovídající společenskou roli. Děkuji vám za kritická slova.                                        

 

 

Dialog o transformaci s Pavlem Kosatíkem25,26: 

                                                           
25

 Pavel Kosatík *1962, český spisovatel zabývající se moderními dějinami. Je účasten ve veřejném životě. 
Přispívá do pořadu Jak to vidí, Český rozhlas 2 Praha. Z jeho knih: Bankéř první republiky (1996), Jan Masaryk – 
pravdivý příběh s Michalem Kolářem (1998), Ferdinand Peroutka  - pozdější život (1938 – 1978) (2000), 
Fenomén Kohout (2001), Menší knížka o spisovatelích Čech a Moravy (2002), Ferdinand Peroutka Život 
v novinách (1895 – 1938) (2003), Sulek maluje (2005), „Ústně více“, Šestatřicátníci (2006), Sám proti zlu - Život 
Přemysla Pittra (2009) České snění (2010) České okamžiky (2011), Česká inteligence (2001) Věra Čáslavská Život 
na Olympu (2012), Pavel Tigrid (2013) aj.              
26

 Dialog byl natočen odpoledne ve středu 2. října 2013 v knihovně Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1 
Staré Město.   
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MS: Náš dialog o proměnách společnosti, hospodářství, hodnot bych začal subjektivním dotazem, 

třebaže mohou být uvedeny historické objektivní skutečnosti. Čím pro vás byl rok 1989? Jak ovlivnil 

váš život? Jaké naděje jste do něj vkládal? Případně, jak se naděje naplnily?  

PK: Pro mě je rok 1989 nejzávažnější mezník v mém životě. Rozděluje jej na dvě poloviny, které bych 

s nepatrnou nadsázkou přirovnal k noci a dnu.  

MS: Takto kontrapunktně jej vnímáte?  

PK: Ano, ve starém režimu jsem prožil 27 let, což vnímám jako docela dlouhé. Cítil jsem, že v 27 

letech na mě začala doléhat rezignace, která z mého pohledu patřila do jiného věku.  

MS: Rok 1989 byl vybuzením k aktivitě, oživením …  

PK: Nevím, zdali bych jej pojmenoval přesněji, ale měl jsem před tím životní pocit, že mnoho věcí 

nebude možných. Jednoduše to nepůjde. Ke změně došlo během týdne nebo několika málo týdnů. 

Najednou jsem zjistil, že vše jde. V mém případě to byl krok z nesvobody do svobody.  

MS: Nebo jiná paralela se systémem je žárovka - vypnuto, zapnuto.  

PK: Malinko to přeháníte, ale nemohu proti tomu mnoho namítat.  

MS: Rok 1989 jste neočekával? Procesy spojené s uvolněním, které někteří lidé ve východním bloku 

zaznamenali, jste necítil? V Moskvě nastoupil Michail Gorbačov.  

PK: Vím, že spousta lidí dodatečně tvrdila, že změny prožívala velmi aktivně. Myslím si, že lidí, kteří na 

tom opravdu pracovali, jako například okruh kolem Václava Havla, bylo nemnoho. Vše jsem vnímal 

tak, že to podstatné, co se děje, děje se v tehdejším sovětském Rusku. Co přijde sem, nemám 

možnost ovlivnit, jako ostatně nikdo zde. Ani si nemyslím, že Havel měl zásadní roli. Přelom jsem 

vnímal jako pasivitu versus aktivita. Člověk byl v režimu objektem něčeho, a ani nevěděl čeho všeho.  

MS: Dobrá, co naděje? Měla podobu, že bude možnost realizovat záměry, které jste měl během 

minulého režimu? Byl jste doktor práv. 

PK: Musím říci, že právníkem jsem být opravdu nechtěl. Nelákalo mě to. Práva jsem studoval, abych 

si doktorátem, který jsem na nich relativně snadno získal, držel od těla takové typy jako ti, kteří tam 

studovali. Moje situace byla maličko specifická. Když o tom hovořím, snažím se dávat pozor, aby to 

nevypadalo jako plivání na obor. Řada lidí, kteří tam studovali, dnes patří k těm dobrým, ale i k těm 

špatným. V kruhu právníků jsem měl Aleše Hušáka nebo pana Grygárka, s nímž se neustále řádí na 

státních zastupitelstvích. Byli to lidé, kteří již tehdy působili v tajných službách.  

MS: Můžete je nazvat kariéristy?  

PK: Nerad bych urazil právníky. Právě na právech člověk studuje s představou nějaké kariéry. Je to 

trochu jiné než v biologii nebo filozofii. Záběr do nitra je na právech jiný než u jiných oborů. Spíše vás 

naučí, jak se pohybovat ve společnosti a mocenských vztazích.  
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… Ideologie …  

MS: Obraťme list. Rád bych se zeptal, čím je pro vás komunistický režim a komunistická ideologie? 

Než odpovíte na konkrétní otázku, zeptal bych se, jak vnímáte slovo ideologie? Toto slovo se často 

vyskytuje v našich slovnících a lidé jej užívají s různými obsahy, možná z důvodu zaujetí.  

PK: Zřejmě jsem pod vlivem zažité minulosti. To proto, že jsem dobu, o které mluvíme, zažíval 

s negativními pocity. Ideologii jsem chápal jako velkou redukci původní ideje, zpracovanou tak, aby 

fungovala pragmaticky za účelem řízení, ovládání. Pro mne to bylo primitivní. V listopadu ´89 jsem 

měl možnost přemýšlet, že je to jinak. Jsem si jist, že tomu tak může být.  

MS: Konstatoval jste, že ideologie je redukcí ideje. Člověk má určitá východiska pojetí spravedlnosti, 

pravdy … Ideologie samotná je zamýšlena tak, aby mohla společenskou realitu ovládat.  

PK: Ne snad přímo ovládat, ale vždy je tam přítomen pragmatismus. Idea je cosi bytostného. Je to 

cosi, co ve vás vzniklo, …  

MS: … s čím souzníte. 

PK: Ani nemusíte vědět jak. Když je to dobré, cítíte, že jste to vy. Ideologie je člověku vzdálená, ale 

získává účel. Nemusí to být ovládání, ale je tam účel.  

MS: Mohli bychom říci, že lidé užívají ideologii pro lepší pochopení sociální reality? Stačí se podívat na 

pravolevé politické spektrum. Na jedné straně máme ideologii liberální podporující síly trhu, na druhé 

komunistickou, která uplatňovala centrální hospodářství a je na levé části spektra.   

PK: Můžeme ji vnímat jako pomocníka rychlé orientace, jež může být předsudečná. Tím myslím příliš 

rychlá.  

MS: Může realitu i pokřivovat?  

PK: Nepochybně. Jak jsem říkal, z počátku jsem ani jinou neznal. Tím však nechci říci, že takto je to se 

všemi ideologiemi za všech okolností.  

MS: Ano, je celá plejáda ideologií recipujících sociální realitu a nabízejících její uchopení. Kromě 

zmíněných je to např. nacismus, fašismus, feminismus … 

PK: Z mého pohledu jsou ideologie vždy zjednodušením. Pokud se zjednodušuje, jsem podezřívavý, i 

když rozumím, proč se to děje.  

MS: Realita je přece složitá a nástroje, jako je ideologie, mohou některým z nás pomáhat v životě, ale 

někomu i škodit. Historie takové újmy „zná“.  

… Komunismus …  

MS: Tolik asi k obecnému vymezení. Nyní bych si dovolil přejít k tématu komunistického režimu a 

ideologie. Co si s tímto režimem a ideologií spojujete?  

PK: Mohu uvádět konkrétní zážitky? 

MS: Můžete, je to váš přístup.  
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PK: Režim jsem zažil v období obecné degenerace. Neviděl jsem na něm nic dobrého. Pro mě jedním 

ze základních zážitků byl, když jsme jako kamarádi z gymnázia cestovali na studia. Maturovali jsme 

v roce 1980, pak jsme šli na vysokou a promoce byly v roce 1984, v Orwellově roce, tedy v tuhé době.  

Jsem z Moravy a dojížděli jsme do Prahy. Stalo se mi několikrát, že během cesty vlakem mi kamarád 

řekl, že vstupuje do strany. Vždy mi to bylo vysvětlováno asi takto: „Nyní se naše cesty rozejdou. To 

proto, že někdo je hloupý, jelikož nechápe okolnosti, druhý je chytrý, že je chápe.“ Pro mě to byla 

„intimní věc“. Pro mě komunismus nebyl čímsi, co bylo v novinách nebo na schůzích, kam člověk buď 

šel, či ne. Mě ideologie zasáhla v mých kamarádech. Oba mí rodiče byli komunisté, ale režim 

nenáviděli. Byli strašpytlové. Nenutili mne, abych je následoval, ale zase se situace komplikovala 

v tom, že člověk by doma upnutý jako ve svěráku.    

MS: Vstoupili tam z pragmatismu, aby měli snazší život?  

PK: Člověk má rád rodiče. Nikdy jsem se na to neptal, nešlo to. Zase tak výborné vztahy jsme neměli. 

Vstupovali tam v padesátém roce. Jeden můj děda byl zavřený jako kulak a jeho děti za několik let 

vstoupily do strany. Je to záhada naší rodiny. Na druhé straně - další můj děda nevstoupil do 

družstva. Oba mí dědové byli - zjednodušeně řečeno - antikomunisté, jejich děti však ne. Na těchto 

příkladech jsem viděl, jak se systém masově ničil. Kromě toho, že jsem si uvažoval nad vlastní 

rodinou, viděl jsem, jak se rychle udál společenský sešup. Děti se vyděsily, že popřely během chvíle 

svou rodovou tradici. Vím, že to všichni lidé tak nedělali, ale hodně jich to dělalo. Lidé byli jinak 

normální. V rodině jsme jinak neměli třídně nenávistné vztahy.  

… Utopie za „lepší svět“ …  

MS: Někdo vstupoval v padesátých letech do strany s velkou nadějí. Budujeme nový svět, společnost 

již bude spravedlivá. Jako Češi jsme volili komunisty v roce 1946.  

PK: Tyto lidi jsem však nepoznal. Možná, když jsem psal o Pavlu Kohoutovi, ale v mém mládí jsem 

nikoho takového neviděl.  

MS: Padesátá léta a doba normalizace jsou odlišné. Počátek režimu byl spojený s vírou v to lepší, 

druhá byla charakteristická přitakáním, rezignací.   

PK: I v té době byli lidé … Namátkou mne napadá básník Jaroslav Čejka. Ten byl šéfem kultury na ÚV 

KSČ a zapletl se s Gorbačovovou perestrojkou. Byl jedním z vysoce postavených a působil tam těsně 

před listopadem 1989. Když čtete jeho rozhovory, pořád věřil v ideologii. Zkrátka, víra je nezničitelná. 

Sice zde hovořím o tom, že normalizace ji poničila, ale pouze v mých očích. Nemyslím si, že to bylo 

univerzální.  

MS: Můžeme zmínit i herečku Jiřinu Švorcovou. Ta byla celoživotní podporovatel komunismu.  

PK: Švorcovou jsem znal. Slovo fanatismus je příkré, ale její postoj se k tomu blížil, za tu cenu, že si 

odpojila polovinu hlavy. Čejka ne, neměl v sobě trestání, byl utopistický vizionář. Chtěl bych k tomu 

pouze říci, že utopisté se kolem strany motali v každé době. Utopismus není podmíněn jakýmikoliv 

poměry. Je dán i tím, že si nemůže pomoci. Když jsou špatné poměry, vstoupí do služeb těch, kteří se 

nabízejí.  
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MS: Právě lidé o komunismu uvažují jako o utopistické ideologii, která je slepou větví osvícenství. 

Máte Marxe, jenž navazoval na Hegela, Smitha a přetvořil je. Zkrátka je čímsi, co je neživotné. Víme, 

že režim skončil tak, jak skončil. To je konec režimu, ale ideologie mnohdy může pokračovat dále. 

… Disent a nenásilný protest …  

MS: Ještě se dotkněme jedné skutečnosti. Byli zde lidé, kteří se s režimem nesmířili, byli to disidenti, 

signatáři Charty 77, lidé z undergroundu. Jak nahlížíte na tuto skupinu?  

PK: Do nynějška jsem zprostředkovával spíše tehdejší než současný úhel pohledu.  Když jej promítnu 

do tehdejšího pohledu, mohu říci, že jsem nikoho z té doby neznal. Vážil jsem si jich, ale bylo to cosi, 

o čem jsem měl pocit, že se mě to nikdy nebude týkat, jelikož nikoho takového jsem nikdy v hospodě 

nepotkal. Znal jsem je přes Hlas Ameriky přes Svobodnou Evropu. Viděl jsem v tom jistý 

romantismus.  

MS: Myslíte si, že tito lidé byli důležití?  

PK: Nepopírám. Mně se často zdá, že se situace zjednodušuje, když se říká, že na jedné straně byli 

komunisté, a na druhé - disidenti.  Mezi režimem a disidenty byla velká škála těch, které Jiřina Šiklová 

nazývá šedou zónou. Někteří to myslí pejorativně. Pohyboval jsem se v určitém „scifistickém ghettu“ 

v rámci sci-fi fanklubu. Politická struktura to byla výjimečně v tom, že si někdo na stroji přepsal 

Orwellovův román 1984 a nakopíroval to padesáti kamarádům. Jinak, že by se sdružení vědomě 

politicky k něčemu hlásilo? Ne, snad bylo v rovině hospodského žvástu jako všichni ostatní. Politické 

nebylo. Skutečnost, že je člověk někde jinde, než je moc, byl naprosto základním pocitem. Mnozí 

komunisté v sobě pěstovali představu, že jsou lepší. 

MS: Ano, lepší, chytřejší.  

… Cesta k necharakternosti …  

PK: Mezi lidmi se říkala floskule: „Ještě se na sebe mohu podívat do zrcadla.“ Podle toho jste poznal 

téměř neomylně, že člověk jel ve strašných problémech.  

MS: Na tomto příkladu je vidět, že režim lámal charaktery. Na druhou stranu se sluší připomenout, že 

mnoho lidí z naší republiky mělo nalomenou páteř. Stačí se podívat, kolik lidí bylo v komunistické 

straně. Tím myslím skutečnost, že vstoupili, ale sami tomu nevěřili. Rozdvojenost jednání přispěla 

k podlomení integrity, což se následně projevilo po roce 1989.  

PK: Integrovaný člověk se do osmdesátých let příliš nehodil.  

… Klad režimu? …  

MS: Pokročme dále. Co klad režimu? Vzdělání bylo slušné, zvláště technické, na to upozorňuje 

podnikatel Dalibor Dědek, profesor Milan Zelený zase na slušné zemědělství. Jinými slovy vše nebylo 

špatné.  

PK: Vše špatné nebylo. Pouze bych se zastavil u školství. Z mého pohledu nemohlo být dobré. 

V podstatě nebylo možné vidět učitele, který by bytostně ručil za to, co říká. Aby učitel obstál před 

trochu dospělejšími žáky, mohl to dělat pouze tak, že dával najevo, že nesouhlasí s tím, co přednáší. 

Nemohl přenášet to, co chtěl. Od toho byl bytový seminář pro velmi úzkou skupinu lidí, ale veřejně 
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učit s bytostným vkladem pedagoga, jak si pedagogiku představuji, bylo nemožné. Jsem liberálně 

orientován a v životě si počínám individualisticky. Klad režimu spatřuji v tom, že lidé, i když si to 

nezasloužili, měli jistotu, že neumřou hlady.             

MS: Zkrátka, jistá elementární „koheze“. 

PK: Infantilizace společnosti měla nemnoho dobrých výstupů. Lidé „padali“ plnou závislostí. Plná 

závislost se mimo jiné projevovala tak, že nepadli úplně. Režim je zároveň likvidoval a zachraňoval, 

aby nebyli zlikvidováni určitými konkrétními způsoby, před nimiž je dnešní režim nechrání.      

MS: Důležitým slovem byla pro mnohé z nás je jistota. Pokud se člověk zařadil, byl schopen kývnout, 

měl jistotu práce. Ano, můžete říci, že samotné slovo jistota může mít podivný obsah. Sám jste již 

naznačil, že jsme ve společnosti „neměli“ chudé. Byli lidé, kteří dostávali jistý příjem pro přežití. Na 

ulicích jsme nepotkávali žebráky, jako je tomu dnes v Praze. Ti byli represivními složkami „uklizeni“.  

PK: Zřejmě to není pouze v rovině ekonomické, ale i v pocitu sounáležitosti. Zdá se mně, … a nyní 

nehodnotím proč … že více lidí mělo pocit jisté sounáležitosti. Ano, svazáctví sice bylo falešným 

kolektivismem, ale na druhou stranu mnoho lidí pocit sounáležitosti potřebuje, a proto to pro mnoho 

lidí bylo důležité. Ve všech možných debatách o historii, které se vedou, vyplývá, že pro lidi je jistota 

strašně důležitá. Možná je středoevropským fenoménem. Německo je na ní z velké části postaveno. 

Myslím si, že jsme tuto hodnotu zdědili.  

MS: Možná trochu odskočím, ale něco jiného je jistota získání pozemských statků, které zaručí 

„důstojné“ přežití. Jiná je jistota v Bohu, v transcendentnu. Pokud má člověk jistotu v Něm, pozemský 

svět není vnímán jako podstatný. 

PK: Kolik lidí u nás žije s tímto přesvědčením, i mezi křesťany?  

… Exil …  

MS: Posuňme se dále. Lidé, kteří nesouhlasili s tímto režimem a byli si vědomi svých zásad, morálních 

kvalit, věděli, že mohou rozvinout svůj potenciál v zahraničí, proto odcházeli.  

PK: Trochu bych polemizoval se spojením „byli si vědomi svých morálních kvalit“. Zní mně to hrozně. 

Chvíli jste si jich vědom a pak zas žijete. Nebyl by člověk panákem, pokud by měl stále tento pocit? 

Osobně bych řekl, že lidé cítili nesvobodu. To však není sebereflexe nějaké kvality. Je zvláštní 

uvažovat: „Zde není kvalitní prostředí, a já jsem kvalitní, a proto odejdu.“ Ale vraťme se po drobném 

slovíčkaření zpět k ústřední otázce exilu. Mne to tehdy nenapadlo, pro mne by to nebylo řešení. Cítil 

jsem spíše přesvědčení, že základní životní problém je víceméně všude stejný a že si nepomohou. 

Nikdy mne na Západ nepustili, a nebyl jsem postaven do situace, že bych přesně hodinu před 

odjezdem autobusu z Paříže řešil, zdali se vrátím, či nikoliv.  

MS: Když se podíváte na lidi, kteří odešli ve dvou vlnách do exilu, můžeme se tázat, zdali to nebyl 

přístup elity národa?  

PK: Zdá se, že ano, protože lidé, kteří zde zbyli, byli mnohem horší než předtím. Jedním z vysvětlení 

je, že lidé, kteří působili ve veřejném prostoru, zde už nebyli.  

MS: Bylo to podle vás chytré řešení pro ty, kteří se domnívali, že komunistický režim je zde napořád?  
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PK: Nemůžeme obecně odpovědět, jelikož situace každého je jiná. Někdo je schopen o emigraci 

hovořit i nyní. Jsou lidé, kteří, když padne vláda, začnou do svých blogů psát, že opustí zemi. 

MS: Soudím, že stejný přístup zvolil na počátku roku 2013 i pan Klaus. Oznámil, že odejdete, pokud 

v zemi usedne na prezidentské křeslo kníže Karel Schwarzenberg.  

PK: Když bych se rozhodoval, a to se nestalo, mé rozhodování by souviselo s otázkou svobody. Tím 

myslím, jestli mohu uskutečnit své představy, nebo ne. Když bych došel k tomu, že asi ne, něco bych 

z toho vyvodil.  

MS: Někteří lidé, kteří opouštěli naši vlast, se se zemí loučili navždy, jiní se domnívali, že režim je tu 

pouze na omezenou dobu a po jeho pádu se vrátí zpět a budou zde žít. 

PK: Vycházím ze zkušenosti lidí. Mnozí z nich neodcházeli poprvé. Někteří utíkali už před nacismem.  

MS: Příkladem je Pavel Tigrid …  

PK: Jejich pocit si nanejvýš můžeme představit, ale když někdo zažívá persekuci v drsnějších formách, 

než byla normalizační doba, jeho chuť vše opakovat znova ve vyšším věku je malá, že my na toto 

téma můžeme jen fantazírovat.  

MS: Exil je pro mnohé otázkou svobody. Odcházím pro to, že chci být svobodný. Vím, že když bych byl 

zde, musel bych dělat mravní kompromisy.  

PK: Bylo to časté rozhodnutí, ale častější v roce 1968 byla ekonomická emigrace. Lidé odcházeli, 

protože došli k závěru, že hospodářství se nebude vyvíjet pozitivně. Nemějme iluze, že volba lidí byla 

vždy etická.  

MS: Vždyť se člověk rozhoduje jak pragmaticky, tak eticky. Pragmatické rozhodování nemusí být 

shodné s mravními maximy.  

… Mezník roku 1968 … 

MS: Zmínil jste rok 1968. Navrhoval bych, abychom se u něj zastavili. Rok s osmičkou byl vyvrcholením 

šedesátých let. Soudíte, že se režim dal změnit, dal se demokratizovat? Byla zde veřejná aktivita. Lidé 

třeba četli v hojném počtu Literární noviny, což v dnešní svobodné době je nepochopitelné.  

PK: Lidé četli i Tigridovo Svědectví, které šlo ještě dál, a „literárky“ z něj opisovaly. Situace se mohla 

vyvinout i jinak. Například v Polsku, což je náš nejbližší soused, se události vyvíjely jinak, tam reformní 

komunisté byli schopni udělat rozhodující krok přes Rubikon, zrušit vedoucí úlohu strany a jít do 

demokratické soutěže. U nás komunisté podobnou cestou nešli, ani za Pražského jara o tom 

nemluvili. Byl to omyl či přání těch, kdo to chtěli. Nejliberálnější z nich, František Kriegel, který stál 

v čele Národní fronty, se velmi vydatně staral o to, aby se u nás neobnovila sociálnědemokratická 

strana, což bylo minimum toho, co mohlo nastat. V Moskvě se všichni „podělali“ a došlo k brzdění.  

MS: Jen vámi zmíněný Kriegel nešel cestou většiny.  

PK: Ano, ale pak nic neprosadil.  

MS: Zkrátka, stav, jenž zde byl, byl obtížně neformovatelný, byť pokusy o to byly?  



 
 

51 
 

PK: Ne, byl neformovatelný. Právě polský vývoj či zčásti maďarský to potvrzují. Komunismus je 

samovývojem schopen se transformovat v demokracii s tradičními parametry. U nás změny tohoto 

druhu nebyly. Naši komunisté tak daleko nedošli. Nakonec se zalekli a moc chtěli zpět. Za Brežněvem 

nejeli, aby hájili zdejší poměry. Již po zásahu v srpnu 1968 se za ním jeli domluvit jako 

internacionalisté, a velmi nečekaně přivezli kapitulaci. Zde národ povstal, pomalu všichni malovali 

vápnem nápisy na každou stodolu „svobodu, svobodu, svobodu …“ Vůdcové ale přijeli, že rozhodli 

jinak.  

MS: Problém u nás byl: nestatečný postup, odhodlání politických elit?  

PK: Ano, v konkrétních lidech.  

MS: Zkrátka, ne systém, ale lidé?  

PK: To však platí vždy! 

MS: Nu, ale jsou chvíle, kdy člověk se podvolí systému. Je však na síle člověka, jaký prostor si dokáže 

vytvořit a jak realizovat své plány.  

… Vyvrácení komunismu? …  

MS: Myslíte si, že události, které jsou spojeny nakonec i s rokem 1989, vedly k vyvrácení režimu? A co 

ideologie, ta žije dál?  

PK: Myslím si, že rok 1989 byl mnohem menším mezníkem, než jsme si tehdy mysleli.  

MS: Není démonizován …  

PK: Možná je zveličován. Jen si vezměte, jak dlouho se konci roku 1989 říkalo revoluce. Situace 

nevyplynula z domácích podmínek. Události u nás byly pozdní reakcí na to, co se dělo jinde.  

MS: Jinými slovy, domino začalo padat a my jsme byli pouhou kostičkou v řadě?  

PK: Až na nás spadly, spadli jsme též. Nepřipisoval bych velkou iniciativu věcem, které šly zevnitř jako 

petice Několik vět a jiné. Byly sice podstatné, ale nebyly rozhodujícími. Nebylo to, co lidmi hnulo. Za 

nejlepší analýzu příčin roku 1989 považuji brožuru Iva Možného, která se jmenuje Proč tak snadno. 

Její podstatu bychom mohli shrnout do následujících slov: Když lidé v roce 1989 viděli na Malé Straně 

zaparkované wartburgy, zjistili, že mají-li je též doma, nejsou již hodnotné.  

MS: Ano, byl zde přítomen též protest, znechucení.  

PK: Tím se svoboda jako hnací motor trochu vytrácí, nebo se stává okrajovou. Pro mne osobně byla 

důležitá. Důležitým podnětem změn bylo, že si lidé uvědomili skutečnost, že s komunisty se jim nikdy 

nepovede dobře. Ani Gorbačov to nezachrání, a proto totéž zkusí s někým jiným. Jinými slovy, došlo 

k přepřáhnutí koně.  

MS: Inu, pragmatický závěr. Režim končí, ale ideologie pokračuje dál. Profesor Prečan ji považuje za 

vyčpělou, za nepoužitelnou. Na druhou stranu můžeme říci: „Dobrá, podání ideologie před rokem 

1989 se změnilo. To znamená, že lidé, kteří vycházejí z Marxova pojetí, ji „upravili“ pro 21. století.“  
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PK: Jsem přesvědčen, že to neudělali. Nejsem studentem dokumentů, které vydávají v ulici 

Politických vězňů, ale nemají mozek, který by tam mohl takto pracovat. Ani nemají ambici. Dali se 

cestou nejlepšího pragmatismu tím, že jsou proti všem i všemu. Jejich přístup spolehlivě zabírá na 20 

procent populace.  

MS: Lidé, kteří pokračují v hlásání komunistické ideologii, spoléhají na hlasy těch, kteří jsou 

nespokojeni?  

PK: Nyní hovoříte o tom, že se komunismus nepřestal od té doby deklarovat. Strana má neustále 

stejný název. Nejnebezpečnější se mi jeví vlastnosti, které komunismus přivedly k životu. Netýká se to 

ideologie komunismu, vnímám jej jako způsob lidského chování. Východiska se jeví jako rovnostářská, 

ale princip rovnosti je popřen nejvíce, jak může být. Vy nemůžete proniknout k člověku, který má 

moc, Stalina se nedotknete. Můžete jej adorovat, ale není možné se moci zúčastnit. Z mého pohledu 

je to roztomilé popření. Řada komunistických vlastností je vlastně rozptýlena v takzvaných 

demokratických stranách. Dnes vůbec nevidím riziko v komunistické straně. Vadí mi, že to slovo je 

v oběhu. Považuji je za hanbu systému. Kdyby měl člověk mít z něčeho obavy, pak spíše z toho, jak je 

to poschovávané v demokratických stranách, ODS a jiných. Mentalita se přesunula tam. Moji 

spolužáci, kteří tehdy vstupovali do strany, dnes všichni vstoupili do ODS.  

MS: Kdo jsou chytří, jsou v komunistické straně.  

PK: V tom případě se ideologie vytrácí. Proto ODS nyní krachuje, jelikož se ukazuje, že ideologii ve 

skutečnosti nemají. Byli pragmatickým spolkem lidí, kteří ODS vnímali jako výtah k penězům.  

MS: Vytváří se řetězec. Komunisté přešli do Občanského fóra. Když se rozpadlo, šli do jiných stran. 

Pěkně to popisuje Michal Viewegh ve své knize Báječná léta pod psa. Člověk, jenž řídil podnik a byl 

v komunistické straně, se nakonec stal zakladatelem nové strany – Občanského fóra. Pouze se 

přepsaly názvy. Můžeme to považovat za chybu?  

PK: Společenská katarze zde nebyla.  

… Stav společnosti před transformací …  

MS: Nyní bych se zeptal, v jakém stavu se nacházela společnost v roce 1989? Jak byste ji 

charakterizoval? Lidé, jež popisovali její stav v tomto období, užívají slovo krize.  

PK: Též slovo beznaděj. Osobně mně slovo krize nevadí. Společnost byla beztvará, nestrukturovaná, 

bezprizorná. Na náměstích se artikulovalo, proti čemu lidi jsou, ale naprosto netušili, pro co by měli 

být. Komunisté, mozky strany, lidi kolem Ladislava Adamce, jako byl Oskar Krejčí, z toho mohli mít 

legraci. Když se na to člověk díval machiavelisticky, oni jako machiavelisté museli vědět, že nyní 

nastává jiný postoj. Doba byla úplně amorfní, beztvará a v rámci davu tomu není možné čelit, jelikož 

není strukturovaný, a proto se prostor zaplní někým podobným, jako jsou oni sami.  

MS: Vstoupili tam lidé z disentu.  

PK: O politice neměli řádnou představu. Můžeme v tom vidět i zklamání. Uvedu podstatnou 

skutečnost. Zdálo se, že Václav Havel se před Listopadem vyvíjel od popření tradičních politik a 

ideologií k hledání něčeho nového. Termín „třetí cesta“ to pouze vágně pojmenovává. Když jej někdo 

četl před Listopadem, nemohl si představovat, že Václav Havel se někdy vrátí k tradičním, západním 
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demokratickým hodnotám. V jeho textech takové úvahy nenaleznete. V prvních týdnech po revoluci, 

když jednal se západními státníky, navrhoval věci, které zní poměrně divoce. Chtěl zrušit NATO, chtěl 

zrušit politické strany. Místo toho usiloval o přímou demokracii v rámci občanských fór. Na druhé 

straně hlásal co nejstrukturovanější společnost. Chtěl návrat k tradičním demokraciím, a třetí cesta 

by je popřela. Buďto máte rozčleněnou společnost, jako jsou sokolové, orlové a jiné menší 

organizace. Nutí to k tomu, aby spolu lidé komunikovali. 

MS: Nevím, zdali Havel přímo, striktně popíral politické strany. V textech z osmdesátých let či 

v takovém Letním přemítání slova o zrušení politických stran nenaleznete. Havel hovořil o občanské 

společnosti.  

PK: Občanské fórum se tvářilo, že k tomu spěje, ale Havel „vládl“ metodou přímé demokracie. Když 

byly spory o federaci a Slováci jej neposlouchali, svolal náměstí. Lidé tam chodili, jelikož bylo těsně po 

revoluci. Z mého pohledu v tom nebyla politika. Byla to pouze přímá demokracie, nebo hra na ni. 

Nemohla fungovat, neboť tehdy lidé byli ještě menšími demokraty, než jsme my dnes. Zkrátka byl 

v tom dav. Z mého pohledu stav skýtal velká nebezpečí.  

MS: Je nutné říci, že kdyby lidé v roce 1989 nepřišli na náměstí a nezaplnili v Praze Letenskou pláň, 

posun by nebyl tak rychlý a Václav Havel by se nestal 29. prosince 1989 prezidentem Československé 

socialistické republiky.  

… Cesta k demokracii …  

MS: Zastavme se ještě jednou u slov, které jste řekl. Tvrdíte, že Václav Havel odmítal tradiční západní 

pojetí demokracie. Kdo dal tedy impuls k tomu, že se u nás začala obnovovat demokracie? 

Demokracie je společenské uspořádání, které má na Západě velkou tradici. Ostatně i naše republika 

měla demokratické dvacetiletí. Kdo podle vás byl tahoun tohoto procesu, nebo ke společenskému 

uspořádání došlo spontánním vývojem?  

PK: Neřekl bych vám jméno. Jeden byl Havel, druhý byl Klaus, nicméně jsou to vágní odpovědi. Ještě 

jednu větu k přerodu. Západ Havla a Chartu nevnímal jako vzepětí svobody v rámci bloku, ale nahlížel 

na ni jako na cosi, co jejich společnost může postavit na nový základ, a proto Havla tolik vyzdvihovali. 

Havel nebyl pouhým vítězem nad komunismem. Očekávali, že nyní předvede jinou politiku, než je 

tradiční západní, které tehdy měli plné zuby, jelikož byla zkorumpovaná. Domnívali se, že přijde 

světlo z Východu, což se nestalo. Pro ně to bylo velké zklamání, ale my jsme jej nevnímali, jelikož jsme 

měli vlastní problémy. Pro nás cesta návratu k západnímu standardu byla prozatím stejně 

nedosažitelná. Havel chtěl původně něco jiného.  

MS: Usiloval o obrodu společnosti, o obrodu člověka, o obrodu systému … 

PK: Na tu však rezignoval. Nehovořím o těchto záležitostech rád. Ostatně, proč obviňovat Václava 

Havla? Museli bychom obvinit i ostatní. On měl velkou odpovědnost. Naděje vkládané do něj byly 

obrovské. Mne fascinuje, proč na vše rezignoval. Proč se přizpůsobil standardnosti, ačkoliv nebyl 

zvyklý tak jednat? 

MS: Pokud hovoříte o tomto fenoménu, Havlův vývoj byl způsoben tím, že se stal představitelem 

státu, stal se představitelem struktur, a již nebyl disidentem.  
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PK: Dobrá, říkáte, že člověk, který má schopnost provádět změny, záměrně rezignuje, vstoupí do 

struktur, připraví se o své ideály? 

MS: Za vším byly kompromisy, které člověk volky nevolky musí v politice dělat.  

… Demokracie …  

MS: Nyní bych cílil náš dialog k  otázce demokracie.  

PK: Myslíte, kdo ji způsobil?  

MS: Částečně jste řekl, že jedním z hybatelů byl i Václav Klaus. Přesto bych se zeptal, jak vnímáte tuto 

formu vlády? V antice na ni pohlíželi jako na pouhou vládu většiny. Pro Platóna je demokracie 

předstupněm tyranie. On vnímal dobrou vládu aristokracie, pak následovala timokracie … Sice jsme si 

zvolili demokracii, ale je správnou volbou?  

PK: Má klady a zápory jako vše. Většinový systém demokracie krom toho, že uspokojuje většinu, což 

vede k větší pravděpodobnosti sociálního klidu, má spoustu háčků. Mne na demokracii nezajímá 

skutečnost, že více lidí má pravdu proti menšině. Nicméně jednotlivec, od kterého se vše snažím 

odvíjet, má větší možnosti, svobody než všude jinde. Ty za vlády aristokracie nemá. Myslím, že 

prachobyčejných lidí se člověk musí zastávat. Jiné systémy společenského uspořádání, než 

demokratický je ignorují.   

MS: Pojďme dále. Demokracie je postavena na člověku. Měli bychom říci, že důležitou roli v systému 

hraje vzdělaný, slušný člověk, protože člověk bez vzdělání a bez mravní integrity je snadno 

manipulovatelný. Podléhá náladám. Systém postavený na takových lidech je velice nestabilní.  

PK: Řekl bych, že jsme v této situaci.  

MS: Zřejmě budete souhlasit s Jacquesem Rupnikem, že demokracie u nás, ale i viděno obecně, může 

být přirovnána k loďce, která se potápí.  

PK: Člověk nerad říká ošklivé věci, poněvadž se táže, jaký mají smysl, jelikož člověku berou elán něco 

dělat. Elity byly u nás několikrát zlikvidovány, a ještě před tím, než byly zlikvidovány, možná nestačily 

vyrůst. My jsme zde ve stavu, v němž ani není možné nastavit parametry demokracie.  

MS: Zlikvidovali jsme šlechtu, zlikvidovali jsme střední stav.  

PK: Zlikvidovali jsme i pedagogiku. Zmínil jste vzdělání v minulosti. Sice se nepohybuji mezi 

vysokoškolskými učiteli, zažil jsem velmi málo učitelů, kteří kromě toho, že jsou profesionály, mají 

v sobě dar ještě sdělovat sebe sama. Sám si nejsem schopen představit, jak by sám systém byl 

schopný generovat patřičné učitele. Vnímám je jako šafrán, který po staletí roste. Jedním krokem 

není možné provést kvalitativní změnu. Není možné věřit, že mladí lidé cosi přinesou. Mladí lidé nic 

nepřinesou, kopírují naše špatné vlastnosti, nebo možná i něco jiného.  

MS: Život je cestou vědomých či nevědomých omylů. Když se ptali Masaryka, co dělal, odpověděl jim 

krátce, že chyby. Bohužel cesta k dobrému společenskému uspořádání není přímočará. Zvláště, když 

má člověk zátěž z doby, která ho neučila kriticky posuzovat realitu, z doby, v níž byl indoktrinován.  
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… Demokracie a první republika …  

MS: Při budování demokracie byla zmiňována první republika. Jak ji jako spisovatel zabývající se 

historií vnímáte? Mnozí lidé ji považují za mýtus. Zmiňujeme Masaryka, ale kromě něho jsme zde měli 

velkou intelektuální vrstvu, jež ve společnosti konala, byla slyšet.    

PK: Z mého hlediska je to nejsvětlejší bod našich dosavadních dějin. Byla zde vrstva lidí, kteří vámi 

zmíněnou aktivitu neměli přímo v popisu práce, a přitom jim na společnosti záleželo. Působili ve 

veřejném prostoru bez toho, že by si tím nutně nárokovali satisfakci. Václav Černý za to nikdy nic 

nedostal. Stejně nemohl přestat, kveruloval.  

MS: Shodou okolností Černý působil i za minulého režimu. Podepsal Chartu 77, měl problémy. 

Takových lidí není mnoho. Nepřímo říkáte, že demokracie potřebuje oběti v podobě lidského času, 

potřebuje oběť v podobě iniciativy. Nic není zadarmo.  

PK: Až do první republiky byl způsob, jak se u nás vytvářeli lidé, kterým stav věcí nedá pokoj, 

srovnatelný s jinými západními zeměmi. Pak přišel Mnichov. V něm vidím podstatný zlom, ránu do 

vazu celé pospolitosti, protože do té chvíle … a nyní má slova berete jako metaforu … maminky 

dětem, když je vychovávaly, říkaly cosi podobného, jako se říká v Anglii: „Nenech si dělat na hlavu.“ 

Od roku 1938 jim říkají: „Dávej si pozor! Nikde nic neříkej! Pozor!“ Jinými slovy, v tom můžeme vidět 

velkou změnu paradigmatu. Ta však trvá do dnešních dnů. Hodně jezdím na besedy. Občas tam toto 

téma otevřu a mladí lidé mi řeknou, že jim tato slova říkají. Zkrátka toto je česká základní věta: 

„Nikam nelez! Můžeš si obdivovat Palacha, ale na dálku! Ani náhodou si nepusť do hlavy něco 

podobného! Jsou to pouze „kecy“ na papír! Napiš na to téma například seminárku, v níž uvedeš, že je 

hrdinou, ale jinak nic neříkej!“  

MS: Právě demokracie potřebuje statečné lidi, kteří v první republice byli.  

PK: Lidem to může být jedno, mají strach.  

MS: Demokracie by bez statečnosti neexistovala.  

PK: Také zde nemáme skutečnou demokracii. Máme pouze formální, stínovou demokracii. 

MS: K autentické se snažíme propracovávat. Když někdo při obnově demokratického řádu zmiňoval 

první republiku, nevytvářel falešné světy, iluzi?  

PK: Určitě ano. Odkazovat na první republiku má význam, když si člověk uvědomí, že i on sám by měl 

na své okolí působit stejným způsobem, který na první republice obdivuje. Myslím si, že na „recyklát“ 

musí každá generace přijít znovu. Není potřeba objevovat nové Ameriky, je možné sloužit 

společnosti. Zajisté ano! Podívejme se, jak oni postupovali, a pokračujme v tom.  

MS: Někdo řekne: „Dobrá, první republika byla charakteristická tím, že politický život byl zvláštní. Byla 

zde „Pětka“, kde byli zastoupeni lidé z pěti koaličních parlamentních stran, kteří jednali o zásadních 

politických otázkách doby. Tím se „vyhnuli“ slyšení opozici v parlamentu. Tam létaly facky.  

PK: V čem to popírá angažovanost?  

MS:  V ničem.  
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PK: Ano, demokracie ve dvacátých a třicátých letech byla úměrná své době, fázi česko – německého 

nacionálního zápasu, která v té době probíhala. Lidé nemohli překročit svůj stín jako my. Zde facky 

též budou brzy padat. Myslím si, že uvádíte okolnosti.  

MS: Nesmíme zapomenout, že i vlády se tehdy často měnily. Byly úřednické vlády, bylo partajničení.  

PK: Do výčtu bych zařadil i skutečnost, jak nejpřednější novináři země dodnes považovaní za vrcholy 

demokracie, jako byl Ferdinand Peroutka nebo Hubert Ripka, stáli jednou nohou v politice a druhou 

v žurnalistice. Publikum to přijímalo. Vnímali nezávislého žurnalistu, o němž věděli, že každý večer 

popíjí s prezidentem. Dnes by tato praxe nebyla možná. Buď jste kamarád, nebo píšete.  

… První republika a Masaryk …   

MS: V dobu provázel ještě jeden znak. Prezident měl aureolu nedotknutelnosti. Sám Pavel Tigrid 

v jednom ze svých posledních vystoupení konstatoval: „To, co řekl Masaryk, bylo svaté.“ Ano, 

Masaryk byl člověk, který nám pomohl k vytvoření nového státu. Máme k němu stále respekt, ale 

dnes se s takovým respektem nesetkáme.  

PK: Nahlížíte na mýtus jako na cosi špatného, či dobrého?  

MS: Lze říci, že se bez něj společnost neobešla.  

PK: Myslím si, že mýtus nikdy nevadí. Když člověk není hloupý, ví, jak jej pozná. Nejsme na tom 

všichni tak špatně, že bychom věřili, že blaničtí rytíři existují. V určitých vztazích mýtus funguje. 

V jiných se od něj můžete odpoutat, ale neškodí vám. Že si Masaryk oblékl bílý plášť, který mu Švehla 

doporučil, jelikož bude kladně působit na moravské ženy, tím demokracii neublížil.       

MS: Samozřejmě, ale jeho autorita byla důležitým komponentem první republiky. Lidé k němu 

vzhlíželi, pociťovali s ním sounáležitost.  

… Nutnost živé vrstvy v demokracii …  

PK: Z mého pohledu byla první republika jednoduchou demokracií. Vracet se zpět by byl velký regres. 

Snažil jsem se ale vyzdvihnout existenci vrstvy, která pro stát „dýchala“.  

MS: Tím myslíte občanskou společnost – sokolové i jiné spolky?  

PK: V jistém ohledu to bylo dáno naivitou. Nikoho z nás by nebavilo sokolovat tehdejším způsobem. 

Vojenské zvyky nejsou takové, jako bývaly tenkrát. Skutečnost, že stát tuto vrstvu potřebuje, je 

alespoň pro mě evidentní. Osobně bych o revitalizaci této vrstvy stál. Tenkrát ji měli, byť v jiných 

podmínkách. Drželi pohromadě. Úcta k národu byla postavena na spoustě iluzí, ale věděl jste, čím je. 

Dnes k této zemi není možné mít vztah. Lidé se stydí i za samotný název.  

MS: Ne nadarmo Ivan Medek před smrtí říkal: „Bojovat za první republiku bych šel, ale bojovat za 

Českou republiku?“  

PK: Je to hrozné zjištění.  

MS: Američané, kteří demokracii nemají formální, ji cítí.  
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PK: Takto ji Masaryk myslel a konal, když ji „přivezl“. Jak víme, stát pojímal ideově. Když mu došly 

argumenty, poslední věta, kterou řekl, byla: „Chci, aby se zlepšili lidi jako jednotlivci a jako celky.“ Pro 

něho stát byl způsob, jak se všichni dohromady zlepšíme, a proto jej vytvářel. Znějí má slova hloupě, 

či naivně?  

MS: Ne, rozhodně ne …  

PK: Soudím, že je jim rozumět. Můžete v tom vidět maximalismus, jelikož nikdo jiný než Masaryk to 

nedokázal.  

MS: Proč by člověk neměl zažívat vzestup?  

… Demokracie, instituce, důvěra …  

MS: Jsou mezi námi lidé, kteří si myslí, že demokracie je především založena na institucích. 

Demokracie, třebaže ji tvoří lidé, je založena na mechanismech, procedurách.  

PK: Dnes se však institucionalizuje vše. Vztahy mají tendenci zvápenatět, obalit se struskou. Zkrátka 

to, co původně bylo živé, se stane korálovým útesem. My zde sice máme demokratické instituce, 

které vznikly na Zemi, ale jsou nám k ničemu, jelikož nemají živý obsah. Uvnitř není potřebné maso 

lidí, kteří by mechanismy uskutečňovali s patřičnou odpovědností.    

MS: Jinými slovy forma není naplňována obsahem, duchem.  

PK: Komu z dnešní či minulé vlády důvěřujete jako člověku? V podstatě to nejde. V současné době 

máme politiky-profesionály, vztah důvěry ani nemůže nastat. Možná je důvěra, že neukradne peníze, 

ale ne, že buduje stát.  

MS: Proto, aby demokracie fungovala, musí mít lidé důvěru v instituce.  

PK: Souhlasím.  

MS: Pokud mají důvěru v lidi, může nastat problém. Uvádím to proto, že lidé si asociují fungující 

demokracii s konkrétní osobou. Řekne: „Á, za pana Masaryka…“ Jinými slovy, osoba byla garantem 

systému místo toho, aby instituce zaručily fungování mechanismu. Máme volby, procedury, média …  

PK: Ano, personifikace je někdy na škodu a bývá znakem, že systém není tak propracovaný, jak by 

měl. Opakuji Československo 1918 – 1938 nebylo rozvinutou demokracií.  

MS: Ne nadarmo Masaryk žádal 50 let stability pro rozkvět demokracie, ale byla nám bohužel 

dovolena pouze část padesátiletí.  

… Demokracie a dialog …  

MS: Dobrá, dalším znakem demokracie je dialog. Jak vnímáte význam dialogu v minulosti a dnes, 

v našem období budování svobodné společnosti? Jde o to, že vést dialog je umění. Pokud člověk něco 

říká, druhá strana by měla mít zájem ho poslouchat, zhodnotit, co říká. Měla by mít zájem se na věci 

dívat očima druhého. Vést kvalitní dialog znamená projevovat úctu k druhému člověku.  
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PK: To u nás zatím není. Když bych k tomu měl něco říci, nemělo by to být moralizování. Myslím si, že 

jednou z podstatných příčin současného stavu je, že se po roce 1989 v politice prosadil typ lidí, kteří 

dialog považovali za něco, co je pro člověka hanbou, …  

MS: … slabostí. Od toho lze vyvodit, že i kompromis je slabostí.            

PK: Někteří se považovali liberály. Na základě toho usilovali o prosazení liberálního přístupu patřícího 

k osmnáctému století. V politice se tento přístup neprosadil, není, ale ukotvil se v myšlení lidí. 

Můžeme vidět jeho kladné stránky. Máme zde vrstvu živnostníků, tedy lidí ekonomicky soběstačných, 

kteří si přístupy osvojili, a zůstaly jim. Vnímám je jako zázrak. Nikdo je předtím nevedl a „instinkty“ 

soběstačnosti v nich zůstaly. Zjišťuji, že se téma netýká až tak demokracie a politiky.  

MS: Kdybychom se vrátili do původního prostoru.  

PK: Protože jsme „opičky“ a máme snahu napodobovat, mohu říci, že do politiky a veřejných funkcí 

se dostávají lidé, kteří byli proti dialogu, byli zastánci monologu. I když s tím člověk naprosto 

nesouhlasí, je-li vystaven po léta stejnému přístup ve velkých dávkách, může mu podlehnout. I když 

nenávidíte televizi Nova, působí na vás, zvláště když jiná není.  

MS: Cosi symptomatické je při vedení dialogu.  

PK: Myslím si, že zde zbytněly zde představy o tom, že vztah je mocenská záležitost. Převážně jde o 

převahu, o vítězství. Ne snad, že by ji šlo ze světa vyloučit. Kromě všeho, co prožijete, též zápasíte. U 

nás byl tento princip absolutizován do podoby, že politika s tím stála a padala a vše ostatní by bylo 

směšné.  

MS: Jinými slovy, že musím druhého dostat.  

PK: Jistě!  

MS: Sluší se říci, že se musíme tázat, co je účelem dialogu? Nemělo by v něm jít o správné porozumění 

skutečnosti?  

PK: Je nutné, aby člověk – občan, když se tím zabývá, sám sebe považoval za účastníka politického 

života. Člověk není jen divák. Když ale je pouze divákem, dochází k tomu, co vidíme dnes. Současný 

prezident Miloš Zeman není člověk dialogu. Neslyšel jsem o tom a ani mě to nepadalo. Na něm jsou 

vyzdvihovány právě způsoby, jakými „vyklepal“ své protivníky. Když čtete internetové diskuse - a 

neříkám, že je v nich svět obsažen - lidé jej obdivují za razanci, s níž zatočil se svými odpůrci. Znamená 

to, že lidé, kteří to píší, se ani náhodou nepovažují za příslušníky dialogu a ani o tom neuvažují. Sami 

sebe vnímají jako diváky zápasu, který probíhá nad jejich hlavami, a koučují jej.  

MS: Je vhodné poznamenat, že Masaryk ztotožnil demokracii s dialogem. V jeho rámci můžeme uznat, 

že i druhá strana má pravdu, a proto ustoupíme.  

PK: Dnes žádný politik váš přístup nehlásá. Myslím si, že poslední byl Petr Pithart, který šel v této linii. 

Ani Havel se neřídil zmíněnými východisky. Ne, že by je nezastával, ale přímo jej netematizoval. 

Posledním, kdo slavně zastával tuto podobu dialogu, byl podle mě Petr Pithart v době zápasu o dělení 

federace, kdy se snažil navázat dialog se slovenskými představiteli.  
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… Demokracie a populismus …  

MS: Neměli bychom opomenout názor, že demokracie vede spíše k vládě populistů. Ti se podbízejí 

specifickým druhům lidí, které v jistém okamžiku můžeme označit za lůzu. To znamená, že následně 

vládnutí těchto lidí může ohrozit samotnou podstatu demokracie.  

PK: Řekl bych, že nejsou její esencí. V historii máme mnoho případů - jen si vezměme nacistické 

Německo, u nás v roce 1948. Nevnímám je jako podstatu, ale jelikož systém je složitý, křehký, 

nemůžeme je vyloučit. Riziko roste s nedostatečným personálním obsazením, pokud instituce nejsou 

naplněny lidmi, kteří pro demokracii žijí.        

MS: Společenský systém může být institucionálně uspořádaný, ovšem rozhoduje člověk.  

… Přímá demokracie …  

MS: Pokročme dál. Jsme zemí, která je založena na parlamentní demokracii. Profesor Milan Zelený 

navrhoval, abychom šli švýcarskou cestou, abychom lidem dali možnost rozhodovat o některých 

zásadních věcech přímo. Má podle vás přímá demokracie své opodstatnění?  

PK: Myslím si, že u nás by takový systém utvářel rizika. Zdá se mi, že dosavadní pokusy též nebyly 

úspěšné. V přímé demokracii nevidím velký výdobytek. Pro mne je společnost demokratičtější, 

jestliže demokracie je nepřímá. Tuto společnost stále považuji za parlamentní se vším, co mi na 

parlamentu nevyhovuje. Říkal jsem si, že jediný možný vývoj je v tom, že časem bude vliv lidí na 

poslance posilovat, že nepřímý způsob vlády a voleb všeho možného je tím, co může prospět všem. 

Představa, že všichni budou hovořit do všeho, není demokracií.          

MS: Lidé si představovali, že budou moci volit, každý bude mít slovo. Nebezpečí toho je v rozplizlosti. 

Jestliže je člověk demokratem, zná své meze.  

PK: Ví, že bez nějaké hierarchie to nejde. Právě přímá demokracie onu hierarchičnost chce obejít, 

chce dát lidem iluzi, že oni jsou ti, kteří rozhodují. Pak se společnost redukuje na dav a není zpětné 

záchrany, protože se tím vymazává struktura.  

MS: Jsou lidé, kteří právě upozorňují, že díky tomu jsme na cestě takzvané postdemokracie, o níž 

hovoří Václav Klaus. Ten pojem se objevuje i u Havla v eseji Moci bezmocných, byť v jiné podobě. 

Havel uvádí, že západní demokracie se podstatě demokracie odcizily, zmechaničtěly. Tím myslí, že 

člověk v nich nemá odpovídající váhu.  

PK: Ano, již jsme se zmínili, že západní představitelé si mysleli, že Havel jim ukáže cestu, jak z toho 

ven.  

MS: Náš bývalý prezident Václav Klaus se obává přílišné angažovanosti občana. Na druhou stranu, 

bez občana by nebyla první republika.  

… Přijetí demokracie …  

MS: S otázkou demokracie souvisí i otázka, jestli si umíme vládnout, zdali jsme ji přijali. Nejen u nás se 

hovoří o tom, že demokracie je v krizi. Víme však, že slovo krize užívá kde kdo, a není jisté, jestli se 

tímto slovem pojmenovává skutečnost.  
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PK: Vnímám ji jako širokou otázku, ale důležité je, co myslíte tím my: „Zdali si my umíme vládnout“? 

Má se bezmyšlenkovitě za to, že se demokratickým společnostem podobáme. Jsou to státy, my jsme 

též stát. Mám hypotézu, že nejsme úplně státem. V lesích, které obklopují náš stát, jsou hraniční 

kameny. Máme tradice. Učíme se o naší zemi ve školách a při hymně se občas někdo rozbrečí. Musím 

říci, že se mi Mnichov plete do všeho. Nejsem bojechtivý člověk, neumím válčit, pouze konstatuji, že 

když někdo nebrání své území, není to stát, protože to by měl být základní atribut státu. Netvrdím, že 

jsme měli bojovat, či ne. Pouze říkám, že důsledek toho je, že nejsme stát. Jsme něco mezi regionem 

a státem. Projevuje se to i v politice. Vládneme si, jako si vládne region. Jelikož jsme měli Masaryka, 

máme tradice a „haraší“ nám to v hlavách, chtěli bychom v nich pokračovat. Během doby jsme se 

strašně změnili. Jsme evropský region, a vládnout si zde jako stát nebudeme, protože nemáme 

fundament, z kterého bychom brali sílu. Není tomu tak, že si osvojíme, co mají jiní, co jsme někdy 

měli, nebo že se něco naučíme. Musíme mít základ. Musí zde být státnost. My však o ní pouze 

hovoříme, my ji nemáme.  

MS: Nejsme Poláci, nejsme Maďaři.  

PK: Jsme na tom jinak. Máme velké štěstí, že nám skutečnost nevadí a lidé ji vlastně ani neznají. Zní 

strašně divně, když na ni poukazuji. 

MS: Co Slováci? Mají s tím problém? Též jsou regionem jako my?  

PK: Ti vědí, kým jsou. Souvisí to s lidskou pospolitostí, s vůlí souviset. To, že vidíme v politice neustálé 

rozbroje, není projev pouze nedospělosti našich reprezentantů, agresivita či náhodná konfigurací lidí, 

ale problém vychází z neexistence tématu, který by je nutil se domluvit. Ve společnosti jednoduše 

není.  

MS: Dá se s tím něco dělat?  

PK: Nevím. Jsme společností, která je v dlouhodobém rozkladu, jenž je hlubší, než se připouští.  

MS: Ve společnosti převládá indiference?  

PK: Ano! 

MS: Pak stěží můžeme hovořit o revitalizaci.  

PK: Soudím, že o tématu nikdo nepřemýšlí. Lidé se domnívají, že vývoj, který zde byl, „musí“ 

pokračovat. Nyní jsme si ukázali, že pořádně nevíme, co zde bylo. Sama idea pokračování, je 

oponováníhodná.    

MS: Z toho pohledu jsou Češi stále na rozcestí.  

PK: Sami ze sebe asi nejsme schopni vytvořit přístup, který by nás zachránil. Alespoň jej nevidím.  

MS: Můžeme říci, že bychom získali identitu, kdybychom byli ohroženi zvenčí?  

PK: Není vhodné toužit po vnějším tlaku, ale i v našich dějinách takové okamžiky nalezneme. Můžeme 

si je představit. Byl bych rád, kdybychom toho byli schopni bez vnějšího tlaku právě na základě 

skupiny myslících lidí.  
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MS: Za pomoci střední vrstvy, intelektuálů? 

PK: Zde nám vyvstává schauerovská otázka, jestli je vhodné společnost obnovovat a případně jak. Co 

to přesně znamená? Není v tom otázka mezi pracovitostí a rezignací, ale otázka po smyslu, co od 

společnosti chceme? Nemůžeme se na ni vykašlat, zdědili jsme ji. Je naší součástí. Nemohu přestat 

pokračovat v něčem, co mí prarodiče udržovali. Co s tím? Máme štěstí, že kolem nás je Evropa vlídně 

nastavená. Přesně v tom nabízí naději právě těm, kdo identitu nemají. Máme s ní problémy a 

nahrazujeme ji nacionálními idejemi, které podle mě vedou do pekel. Evropa nám může nabídnout 

nadnárodní identitu. Jde o to, zdali v ní neshoříme jako palivo, protože nevím, s čím tam jdeme. 

Možná tam jdeme pouze hořet.  

… Kapitalismus …  

MS: Obraťme list. Dalším tématem proměny společnosti bylo obnovení hospodářského řádu – 

kapitalismu, respektive tržního hospodářství. Ostatně, slovo kapitalismus zde mělo negativní 

konotace. Jak se jako člověk píšící o moderní historii k tomuto hospodářskému řádu stavíte? Jeho 

obnovení bylo čímsi logickým? Nefunkční systém byl vyměněn za funkční, jenž je podobný zemím na 

západ od nás?  

PK: Myslím si, že je to systém, který funguje. Vedle kladů má své zápory. Je předvídatelný, je 

racionalizován. Dá se s ním pracovat jako s něčím, s čím se dá pracovat, na rozdíl od komunismu, 

plánovaného hospodářství, či co se stavělo jako alternativa. Pozice kapitalismu u nás je dlouhodobě 

špatná. Když jsme se bavili o roce 1989, tehdy neexistovalo, že by Václav Klaus toto slovo dal do 

oběhu. Václav Havel kapitalismus nechtěl, popíral jej a odmítal. Ti, kdo o tom uvažovali, pomaličku 

s tím přicházeli, až došlo na privatizaci. S pojmem kapitalismus se velmi šetřilo, jelikož u nás měl 

pozici synonyma něčeho ďábelského, člověku nepřátelského. Situace trvá do dnešních dnů. Můžeme 

vidět, co se děje kolem pana Bakaly v Ostravě. Problém má rovinu racionální, co se tam stalo, ale on 

sám je téměř kriminalizován jako kapitalistický vydřiduch, což zavání rudoprávními úvahami 

z dvacátých let minulého století.   

MS: Ano, odkazy člověk může nalézt i ve starší poezii Petra Bezruče Slezské písně …   

PK: … a markýz Gero.           

… Postup v rámci transformace …  

MS: Navrhuji, abychom se vrátili do současnosti či nedávné minulosti. Jak jako neekonom jste 

uvažoval o krocích státu? Vše bylo státní, a najednou do procesu přichází lidská vynalézavost, aby se 

šedé z minulé doby opět zazelenalo. Aby se z šedých vesnic staly vsi podobné těm, které vidíme 

v Rakousku, v Německu.  

PK: Soudím, že se tak stalo. Když si odmyslíme pohraničí, proměna se uskutečnila. Lidé si mysleli, že 

v nich budou žít jiné životy, než žijí. Jejich pocit může souviset s nereálným očekáváním. Naše země 

v tomto ohledu prošla obdivuhodnou proměnou. Ani nejsem schopen evokovat, jak se člověk 

ubytovával v hotelu v osmdesátých letech. Vzpomínám si, ale jsou to dva světy jako Mars a Venuše. 

Je nutné říci, že zde byla otázka tempa, jakým se vše má provádět. Bývá-li postup napadán, že 

razance byla velká a právnická opatření nešla ruku v ruce s ekonomickými kroky. Na tento problém se 
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odpovídá, že důležitá byla rychlost. Kdyby proces nebyl rychlý, majetek by rozkradl někdo jiný. Bývalé 

socialistické managementy si na něj brousily zuby …    

MS: Byli jsme jednou z nejsocialističtějších zemí.  

PK: Tam bylo velké neštěstí, že lidé, kteří důvěřovali privatizaci, dostali díky nekalým praktikám 

zabrat. 

MS: Souhlasil jste s malou privatizací? Bylo nutné vytvořit vztah k vlastnictví.  

PK: Ano. Můžeme říci, že v tom byl nereálný idealismus. Pro část lidí, kteří si něco koupili, to byla 

poslední investice. Zbytek dokonal Viktor Kožený a jiní. Systém malé podnikatele proti tomu 

neochránil. Důsledkem privatizace byl pocit, že je stát nechal na holičkách.  

MS: Inu, nespravedlnost.  

PK: Myslím si, že vůle k pospolitosti v počátku devadesátých let zde byla. Byla iracionální, ale 

existovala.  

MS: V počátcích transformace lidé měli ochotu si utáhnout opasek. Byla zde ochota k oběti.  

PK: Zřejmě se plně neříkala pravda. Souviselo to s tím, že kuponová privatizace hrála velký význam 

v roce 1992, kdy s tím „pracovala“ jedna konkrétní strana. V Rakousku, v Německu je vyšší životní 

úroveň a lidem se říkalo, že prostřednictvím kuponové privatizace zbohatnou všichni. Musíme říci, že 

jde o dlouhodobý vývoj. Řekl bych, že kapitalismus není pro všechny a zbohatne pouze někdo. Tato 

skutečnost se neříkala.  

MS: Když však lidé provádějí na trhu transakce, vítězi by měly být obě dvě strany.  

PK: Vaše slova jsou projevem velkého idealismu a jsou nejidealističtější ze všeho, co jsme zde řekli. 

Obávám se, že málokdo vnímá vámi zmíněnou transakci v této logice.  

MS: Její podoba závisí na informační asymetrii.  

PK: Dle mého názoru, svět je v ekonomické krizi, protože popřel daný vztah.     

… Vázanost na zahraniční? …  

MS: Pojďme dále. Soudíte, že stát měl hrát větší roli v řízení procesu transformace hospodářství? Měl 

vytipovat klíčové podniky a ty propojit se zahraničními? Když se podnikům bude dařit, může dojít 

k odkupu podílů zahraničních společností. Tím by se vytvořila třída domácích kapitalistů, čímž byla 

charakteristická první republika.  

PK: To možné nebylo.  

… Přístupy k reformě …  

PK: Na počátku, v prvních lednových dnech byl nejviditelnějším ekonomem Valtr Komárek. Nasazoval 

lidovou tóninu, hodně hovořil o Baťovi, sám se s ním přátelil a doprovázel jej do Zlína. Též vycházel 

z teorie parity kupní síly. Měl ideál marky za 3 koruny. Jeho úvahy hodně ovlivňovaly představivost 

lidí. Dnes by se tomu každý zasmál, ale tehdy tomu lidé věřili, jelikož Komárek měl respekt a jeho 



 
 

63 
 

slova nikdo z ekonomů nepopřel, i když věděli, že je to nesmyslné. Časový výhled byl do roku 2 000. 

Komárek tomu sám věřil. Z tohoto pohledu jste v ráji absurdit.  

MS: Inu, iracionalita a podbízivost v tomto ohledu sehrály roli.  

PK: Určitě.  

MS: Na druhou stranu - Klausova racionalita též uškodila.  

PK: Soudím, že bylo neštěstí, že od počátku privatizace se vytvořily soupeřící klany. Všichni 

nesoupeřili se stejnou vůlí. Dominantní klan byl hodně soupeřivý. V rámci procesu došlo 

k „vyhlazovací válce“ mezi různými ekonomickými školami. Tázal jste se na prodej podniků 

zahraničním vlastníkům, vždy se nabízí šťastný příklad Škody Auto – Mladá Boleslav, čehož dosáhl Jan 

Vrba v rámci české vlády. Kdyby byl vrbovsko - pithartovský proud schopen lépe konsensuálně se 

domlouvat s Klausem, Dybou, …  

MS: … kdyby se vedl patřičný dialog, byly by výsledky lepší.  

PK: Z mého pohledu jsme v „Absurdistánu“. Nebylo to možné. Buď jste přistoupil na Klausův drsný 

způsob, anebo jste s ním nemohl hovořit. Zkrátka, toto ovlivnilo dějiny země.  

MS: Ano, důsledky rozhodnutí během transformace nese naše země do současnosti. Nechme hovořit 

Jana Vrbu, který tvrdí, že zpočátku byl Václav Klaus ekonom, ale následně se proměnil v politika. 

Zkrátka, ekonomická racionalita šla stranou. Pokud by v proměně byla ekonomická racionalita, země 

by mohla vypadat jinak. Některé společnosti nemusely projít krachem.  

PK: Nebylo síly, která by na výběr politiky tlačila. Nestrukturovaná společnost - dav nemůže přece 

tlačit. Dav může přijít na náměstí, něco zakřičet, pak se rozejde. Záviselo to na lidech, kteří politiku 

neuměli dělat.  

MS: Mnohdy ani nechtěli.  

PK: Myslíte Václava Havla? Myslím si, že bychom dost psychologizovali.  

… Alternativy uspořádání …  

MS: Je vhodné se zeptat na skutečnost, která souvisí ne snad s touto zemí, ale s vývojem kapitalismu 

obecně. Čína je zvláštní zemí, kde se snaží skloubit autoritativní systém v rovině řízení společnosti a 

kapitalismus v rovině hospodářské. Jak nad tím uvažujte? Jsou hlasy, které říkají, že tento model je 

pro zemi, jež usiluje řadit se k zemím západního světa, čímsi nepatřičným. Zkrátka, musíme prosadit 

demokracii a zároveň kapitalistický řád. Dohromady to jde, ale prosazovat čínský model u nás je 

nemyslitelné, a to z důvodu rozdílného kulturního prostředí.  

PK: Musím říci, že na Čínu nemám jasný názor.  Tvrzením, že by kapitalismus byl daností, kterou je 

nutné prosazovat s demokracií, bychom popírali vývoj. Demokracie existovala i před kapitalismem. 

Též bychom likvidovali cosi, jako je tvůrčí činnost, fantazie. Vím, možná má slova zavání utopismem, 

ale vždy budu z těch nepokojných … Nebudu hlásat třetí cestu, ale s velkou chutí budu číst názory lidí, 

kteří o tom budou psát, jelikož mne to zajímá. Myslím si, že bez toho není možné jít dál. Současný 

systém, který zde máme, likviduje planetu po ekologické stránce.  
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MS: Například Číňané na to doplácejí.   

PK: My s nimi.  

MS: Málo lidí si tento fenomén uvědomuje. Kdo však nekupuje zboží „Made in China“?  

PK: Ctím výrobu a pravidla. Nebudu nad tím krčit obočí, jelikož jsem místo toho nevymyslel nějakou 

alternativu. Nemohu se spokojit s tím, že jsme zde pouze pro to, abychom vyráběli.  

MS: Ano, jsme zde pro to, abychom žili a uskutečňovali své lidství.  

PK: Ano, spousta lidí s tím souhlasí, ale pak jde vyrábět.  

MS: Na druhou stranu jsme zde proto, aby za člověkem byl čin! Měli bychom usilovat o výrobu v tom 

intelektuálním slova smyslu.  

PK: I když řídíte auto a jedete z nesmyslu A do nesmyslu B, máte iluzi činnosti. To je na tom zrádné. 

Pak je těžké rozlišit činnost od pseudočinnosti. Kapitalismus, který nás všechny udržuje v nucené 

hyperaktivitě, nesouvisí se smyslem věcí, nebo ano?           

MS: Člověk cosi koná, a až poté dojde k patřičné reflexi, co vykonal. Ex post si snaží vysvětlit své místo 

ve společnosti a v hospodářství.  

PK: Teoreticky byste měl reflektovat vše. Není to snad vyloučené, reflexi nemůžete odpojit.  

MS: Pouze jsem řekl, že jisté skutečnosti se vyvíjejí spontánně. Kapitalistický řád je na tom založen. 

Jinými slovy, každý něco udělá a dohromady se vytvoří velké dílo. Komunismus plánoval, dával lidem 

sen. Výsledkem byla obecná chudoba, nedostatek. V kapitalismu každý člověk cosi vytvoří podle svých 

možností, dostane odměnu …  

PK: Jsme u ekonoma Friedricha von Hayeka. Ano, o čem hovoříte, je blízké lidské přirozenosti, nerad 

bych ji snižoval.  

MS: Kapitalistický řád je přirozený výsledek lidských interakcí.  

PK: S tím bych souhlasil. Nemyslím si ale, že by se s tím člověk měl spokojit.  

MS: V rámci svého zkoumání jste procházel dílo českého ekonoma Oty Šika. Ve švýcarském St. Gallen, 

kde působil po svém odchodu z Československa, obhajoval v hospodářské oblasti třetí cestu, která je 

mnohými ekonomy u nás vysmívána.  

PK: Myslím si, že třetí cesta je velmi široký pojem.  

MS: Ano, rozvíjel ji pan Šik, též anglický sociolog Anthony Giddens.  

PK: Třetí cesta mě zajímá z principu hledání řešení. Konzervatismus je úctyhodný pouze do určité 

chvíle.  

MS: Ano, ale sám konzervatismus je svébytné učení, které se táhne od Edmunda Burkeho, nicméně vy 

jste myslel konzervatismus ve smyslu opatrnosti a neochoty zkoušet nové.  
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… Nebezpečí kapitalismu pro demokracii? …  

MS: Ještě bych se zastavil u jedné skutečnosti. Myslíte si, že síla kapitálu produkovaná v kapitalismu 

neohrožuje samotnou demokracii? Ti, kteří vlastní kapitál, mohou ovlivňovat demokratické procesy 

více než obyčejní lidé.  

PK: Vaše otázka implikuje odpověď. Demokracie je ohrožena vším. Ve slabosti je však její síla. Kvůli 

neustálým ohrožením se recykluje a obnovuje. Z mého pohledu je demokracie nejméně statická ze 

všech modelů. Komunistický režim byl egyptskou pyramidou, sfingou, mrtvolou. Byla zde cílová 

utopická představa jistého stavu, což odporuje všemu. Když se stav každodenně redefinuje, 

společenský systém může fungovat a lidé nebudou umírat.  

MS: S tím lze souhlasit. V demokratickém kapitalismu by měla být ohleduplnost, ale člověk sám se 

musí o své postavení v systému přičinit. Předchozí režim byl „věčný“, ovšem dovoloval vzestup pouze 

některých skupin. V demokracii a kapitalismu je to vyloučeno, systém je dynamický a je postaven na 

odlišných východiscích. Když dochází k nerovnostem, je možnost kultivovaného protestu, který není 

jako v minulosti eliminován násilím jedné ideologie – vládnoucí třídy, či lépe k násilí nemusí nutně 

dojít, i když obrazy z krizí zkoušených zemí tuto tezi vyvracejí. Lidé mají možnost kontroly, aby se 

z demokratického kapitalismu nestala kapitalistická demokracie.    

… Hodnoty …  

MS: Jistě bychom v našem dialogu neměli opomenout otázku hodnot. Které hodnoty vnímáte jako 

důležité a podporující pro formování otevřené společnosti?  

PK: Již jsme některé zmínili. Například svoboda, spravedlnost, s nimi se všemi souhlasím. Za 

nejdůležitější považuji lidský bytostný vztah ke skutečnosti. To znamená …  

MS: … úcta k pravdě? 

PK: Soudím, že ta je sporná. U ní se lidé nedohodnou. Nevím, zdali na bytostnosti ano, ale já k tomu 

přistupuji tímto způsobem. Když řeknete pravda, mírně se lekám, pochybuji, bojím se, co si druhý 

pod pravdou představuje. Bytostný vztah vzniká, že člověk porozumí své danosti, například proč je na 

světě. Myslím si, že se tomu dá porozumět. Ve smyslu, který vás znejišťuje a uklidňuje zároveň. 

Znepokojuje vás do té míry, že máte zájem dělat, žít, jednat. Když se toto člověku povede, je 

svobodný. Všechny vyjmenované hodnoty z toho vyplývají. Vlastní danost předpokládá stav vnitřní 

svobody, která vám umožňuje unést frustrace a přitom tvořit.  

MS: Lze říci, že se člověk v tomto světě dopracuje ke svému poslání?  

PK: Nedopracuje se. Mohu si myslet, že ano. Pro člověka je sebepoznání velkou námahou. Když 

člověk pochopí, co je jeho údělem, za rok může být vše zase jinak. Jednoduše, systém není statický.  

MS: Pokud porozumím své danosti, poznám, co mám konat, jaké mám limity. Jestliže je takto člověk 

vybaven, je vnitřně svobodný, jelikož neusiluje o okolní svět. Člověk má vnitřní svobodu a ta mu 

pomáhá k vnitřní rovnováze. Můžeme volit, můžeme říkat cokoliv, mohu provádět rozhodnutí, o nichž 

se člověku v minulém režimu snilo. Jestliže vyjdu od sebe, pak je člověk důležitým prvkem pro 

demokracii a hospodářský řád.  
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PK: Řekl jste to přesněji než já.  

MS: V rámci budování kapitalismu jsme řekli, že bylo mnoho nespravedlností. Režim by měl měřit 

podle vykonaného, jestliže jsou spáchány některé křivdy. Vím, někdo může namítnout: dobrá, když se 

dělá transformace, musí dojít k nesrovnalostem.  

PK: Nerezignuji na spravedlnost. Je to podobné jako pravda. Maličko se jí bojím, protože jednotlivé 

lidské představy o ní se mohou lišit, není jisté, že se na ní sjednotíte. Když jde o restituce majetku, 

konsensus se nalezne, ale u církevních restitucí ne. Zdá se mi, že spravedlnost je příliš subjektivní 

kategorií, než aby se s tím něco dalo dělat. Vadí mi, že tomu tak je, ale nerezignuji na ni.  

MS: Co například dodržování slibů? Zřejmě souvisí s daností. Jestliže člověk ví, co může, …  

PK: … nenaloží si více než 10 procent k tomu.  

MS: Ano, ostatně člověk má dělat, nač má sílu. Též se můžeme dotknout respektu k člověku. Jestliže 

člověk ví, co dobrého chce, koná. Kardinál Miloslav Vlk říká: „Je nutná proexistence, tedy schopnost žít 

pro druhého.“ Člověk nám vystupuje jako hodnota. Mnozí lidé jednají tak, že druhého berou jako 

prostředek, a ne jako cíl.  

PK: Bohužel využívání lidí je trendem, ale nerad bych moralizoval.  

… Člověk …  

MS: Ještě bych se dotkl bodu, který přirozeně vychází z našeho současného dialogu. Je jím změna 

člověka, jeho smýšlení. Můžeme říci, že jsme stále stejní. Máte shodnou biologickou výbavu apod. 

V minulosti ale byla snaha vytvořit socialistického člověka.  

PK: Mne zajímá téma lidské rezignace, kdy k ní dochází. Ideální je, aby se člověku přihodila v hodině 

smrti, nebo nedlouho předtím. V reálném životě máte pocit, že lidé rezignují ve dvaceti letech. Pro 

společnost je těžké, když lidé, kteří ztratí vnitřní sílu účastnit se, jsou v opozici pouze z tohoto 

principu. Jak dál? Hodně těžko se s tím pracuje, jelikož člověk se stal pasivním. Tací lidé vnímají život 

divácky, přihlížejí a mají alibi, pak mohou kritizovat trenéra, hráče. Vždy mají subjektivně převahu 

nad tím, co se děje. Jsou mimo realitu, ale jsou spokojeni, poněvadž dosáhli převahy i za cenu, že se 

v ničem neangažovali. Možná jsou spokojenější než já. Musím říci, že to je poslední věc, která by mně 

vadila. Mě zajímá pozorovat lidi, pozorovat, kdo zkysl, a kdo ne. Považuji to za jednu 

z nejdůležitějších věcí v životě, aby člověk v sobě nesl oheň a nedopřál kazisvětům pohled na stav, že 

lidé vyhasínají.  

… Lidé a systém …  

MS: Z toho, co říkáte, je patrné, že přetvořit člověka není možné. Václav Klaus na základě toho použil 

spojení: „Měníme systém, ne lidi.“ Vycházel z toho, že stanovíme normy a člověk se jim přizpůsobí. Pro 

něj změna člověka znamená sociální inženýrství.  

PK: Možná jsem pod vlivem starého režimu. Pro mne je termín odporný, orwellovský. Kdybych měl 

sílu, snažil bych se přispět, aby lidé v sobě byli schopni nastartovat individuální potenciál. Jsem 

přesvědčen, že tato země potřebuje mnohem lepší pedagogiku, než má a v nejširším slova smyslu ne 

pouze školní. 
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MS: Pedagog je osoba, která člověka vzdělává i vychovává, uvádí jej v jistém ohledu do života. Václav 

Klaus se domníval, že stačí změnit mantinely. Dospělý člověk, o němž též hovoříte, se podrobí 

pravidlům.      

PK: Myslím si, že ne. Věřím hodně na dospělost. Velmi by mne trápilo, kdybych se přistihl při něčem, 

co lidi infantilizuje. Vnímám, že má slova nejsou v rozporu. Lidi musíte považovat za dospělé. Není 

možné na ně mocensky působit k jejich proměně a zároveň nevěřit, že se věci dějí jen samy. Možná 

odpovídám nepřesně. Jde o vytváření příkladů. Jednotlivec žije a ostatní jeho život vidí, či ne. To je, oč 

mně běží. Nevidím v tom rozpor s Václavem Klausem, byť neuvažoval v této rovině. Není v tom 

cepování, není tam přímý apel, který by obě strany infantilizoval. Není v tom rezignace, kterou „měl“ 

Klaus na mysli. Von Hayeka si promítl do všeho a v ortodoxním podání. Tyto skutečnosti souvisí s jeho 

biografií. Život prožil v knihách, v realitě nežil.  

MS: Ano, ale pak na základě toho utvářel realitu. 

PK: Snažil jsem se jím zabývat. Myslím si, že neprocházel sociálními vztahy, jimiž projde normální 

člověk.  

MS: Působil v šedé zóně - pořádal ekonomické semináře, byl zaměstnán v Ekonomickém ústavu, ve 

Státní bance.  

PK: Andrej Stankovič razil termín „kluci z vil“. Označení nemyslel třídně, myslel tím lidi, kteří byli 

vychovaní k tomu, že vidí segment společnosti na základě prostředí, v němž majetkově vyrostli. Klaus 

byl z Vinohrad, v životě nebyl ve společnosti, kde by musel vyjít s hloupými lidmi. V Praze si vždy 

vybral chytré. Ostatně proto člověk chodí na univerzity, aby se takovými lidmi obklopil. Myslel si, že 

tak tomu je všude, o tom jsem přesvědčen.  

MS: Na druhou stranu jsou lidé, kteří tvrdí, že transformace, kterou jsme podstoupili, musela být 

jistým sociálním inženýrstvím. Jinými slovy, některé její části nesly stopu sociálního inženýrství.  

PK: Nevyčítal bych ji Klausovi. Sám si toho byl vědom. Soukromé vlastnictví zde narůstalo tisíc let, od 

prvních vinic, které zakládal kníže Václav, komunisté jej de facto jedním dekretem zrušili. Klaus 

jedním dekretem dělal totéž, ale opačným směrem, což je samo o sobě absurdní. Jinou cestu neměl, 

a proto bych jej nekáral.  

MS: Důležité je nastavení kritéria, ale důležitou roli hrají skutečnosti, že ten, kdo nastavuje kritéria, 

musí být ochoten, tím myslím i vládnoucí třídu, netolerovat to, co samotná kritéria popírá. Když dojde 

k toleranci, lidé mají pocit nespravedlnosti.  

PK: V privatizaci jsou oblasti, kde spravedlností ničeho nedosáhnete. Kapitalismus a spravedlnost? 

V něm musíte hodně vysvětlovat … Lidé si pod spravedlností představují rovnost, což je nesmysl. 

Spravedlivý stav v kapitalismu znamená, že když někdo více a chytřeji pracoval, dostává větší 

odměnu. Lidé to však považují za nespravedlnost. A jsme u různých definic spravedlnosti, a proto 

jsem se tomu tolik bránil.  

MS: Ve společnosti často dochází ke zmatení slov.  
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… Politika a její proměny …  

MS: Jak demokratický řád, tak kapitalismus jsou předmětem, tématem pro výkon politiky, ale jak se 

k ní stavíte? Máte osobní definici politiky?  

PK: S definicemi mám problém …  

MS: Vnímáte ji jako správu obce – polis? To je však jednoduchá definice. Jsou lidé, kteří k ní přistupují 

tak, že zde máme snahu o obecné dobro.  

PK: To si nemyslím. Řekl bych, že existuje konkrétní moc a politika je z mého pohledu způsob, jak se 

konkrétní moc rozprostírá mezi lidmi a jak s ní zachází ten, kdo jí má proti těm druhým více. Soudím, 

že v této společnosti je role politiky velká na úkor občanské společnosti. Dav, kterým jsme byli v roce 

1989, si zpětně v dostatečné míře neusurpoval to, co mu náleží. Znamená to, že explicitně 

politickému světu náleží nezaslouženě více pozornosti.  

MS: Užíváte ve vztahu ke společnosti slovo dav?   

PK: Ale nerad.  

MS: Občanská společnost není davem.  

PK: My nejsme občanskou společností. Spousta lidí o ni usiluje, možná naše snahy k ní směřují, ale že 

bychom jí byli?  

MS: Dobrá, jak se podle vás u nás politika vyvíjela? Před rokem 1989 to byla otázka rozhodování 

jedné strany, respektive Národní fronty.  

PK: V jedné podstatné věci se politika nevyvíjí, a sice v pasivitě lidí vůči systému. Lidé se před rokem 

1989 báli, nevystrčili nos. Nyní mají odvahu kritizovat, ale nenapadlo je, se do ní více míchat. 

Uplatňuje se zde fandovský, divácký přístup. Zkrátka, přístup k politice můžeme přirovnat ke  

sledování fotbalu nebo divadelní hry. Jednoduše jsme hodnotitelé cizích výkonů, a tím naše aktivita 

končí.   

MS: Z vašich slov pozoruji dichotomii: my a oni. Před rokem 1989 jsme se dívali na komunisty, na něž 

se nadávalo, byť někteří s nimi souhlasili. Rok 1989 byl rokem změny, odmítli jsme přístup, jenž se zde 

praktikoval. Nemyslíte si, že v převratových letech došlo k aktivizaci lidí?  

PK: Stav je lepší. Neříkám, že je hůř. Přístupy k politice jsou rozdělené. Podstatnější je, v čem nejsme 

spokojeni, než to, v čem jsme spokojeni. Důležité je, kolik například bude negativních hlasů 

v parlamentních volbách v roce 2013, kolik lidí k urnám přijde, aby volili proti někomu. Tento aspekt 

je zde velmi silný. Někteří lidé volí stranu, o níž nic nevědí, což není vyloženě negativní volba, ale je jí 

podobná.  

… Politika jako povinnost …  

MS: Mně šlo o to, že v roce 1989 byl aktiv Občanského fóra a dostali se tam lidé, kteří cítili povinnost 

pracovat pro společnost.  

PK: Situace byla tehdy taková a přijímám vaše slova. Dnes tomu ale tak není.  
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MS: Lidé, kteří působili v politice, měli vizi. Užívali slova a ta měla svůj obsah. Mohli jsme vidět 

schopnost dialogu, naslouchání druhým. Jinými slovy, společnost zažívala posun dopředu. Dnes je stav 

takový, že lidé užívají slova, ale ta jsou prázdná.  

PK: Celé to stojí a padá se vztahem ke skutečnosti. Buď člověk má vztah ke skutečnosti, pak jsou i 

slova jiná, nemohou být vápenatými schránkami institucí. Jestliže je formalismus i ve slovech, i činy 

jsou formální. Politika kromě jiného doplatila i na toto. Znám pár hodně bohatých lidí, manažerů, jimž 

jde podnikání a o nichž nevím nic špatného, že by ukradli peníze apod., jinými slovy si jich vážím. 

Napadá mne, že s tímto talentem by mohli jít do politiky a dělali by ji jinak než Andrej Babiš. Říkali mi, 

že pro ně to nemá smysl, jelikož politika se marginalizovala. Zaplétali by se do věcí, které by jim ani 

zdaleka nenabídly naději na smysluplné řešení, jak jsou na ně zvyklí. Není to o penězích, o moci, ale o 

vlivu. Když mám nějakou manažerskou schopnost, …  

MS: … rád bych ji uplatnil.  

PK: V politice ji neuplatní. Mají pocit, že se budou hádat s lidmi na náměstí, rozdávat jim růže. Možná 

je to od nich hloupá úvaha. Pouze popisuji, že politika nepřitahuje lidi, které bych si tam uměl 

představit, jelikož jsou schopní a schopnosti prokázali.  

MS: Možná nám politici „nevyrostli“.  

PK: V jaké době rostou, a v jaké ne? Proč by nevyrostli? Snad musíme věřit v lidi?  

… Neexistence vztahu k realitě …  

MS: Řekli jsme, že problém politiky je, že lidé, kteří tam působí, nemají vztah k  realitě. Jednoduše jsou 

definované problémy, ale problémy se neřeší. Čím to, že jsme se dostali do kruhu?  

PK: Společnost nevytváří takový tlak, aby neměli jinou možnost než nám sloužit. V politice je proto 

dost lidí s téměř s psychiatrickou diagnózou.  

MS: Existuje takzvaná mocenská posedlost, o níž hovoří František Koukolík.  

PK: Existuje tam zbytnělý narcismus. Vím, že je to pohyblivý termín, nerad bych s ním šachoval. Kolik 

lidí přesvědčených, že sami jsou středem všeho, bylo vtaženo do politiky? Přihlížíme tomu, někteří 

lidé se z toho dokonce radují … To je jeden z důvodů, proč je politika taková, jaká je.  

MS: Hovoříme-li o patologických jevech, je možné připomenout například z devadesátých let pana 

Miroslava Sládka.  

PK: Sládek byl selankou, …   

MS: … ale vypadl z politiky.  

PK: Doslova z ní vypadl a asi neexistuje možnost jeho návratu. Vlastně v té politice zahynul, což je 

korektní, ale zdejší psychopati mají vůli se vracet. Nemáte jistotu, že Václav Klaus se nevrátí zpět. 

Narcis takový krok může udělat. Sládek byl dítětem své doby a byl z denního pohledu „legrací“. 
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… Politické strany …  

MS: Soudíte, že problémem v české politice jsou „prapodivné“ politické strany? Slovo prapodivné jsem 

užil proto, že nemají řádnou členskou základnu, jaká například byla za první republiky.  

PK: To je pravdou. Soudím, že by politika sama neměla být složitým světem. Je řemeslem, a pokud je 

společnost stabilní, živnostník, který usiluje, aby daně byly spíše nižší, podnikatelská svoboda vyšší, ví, 

že bude preferovat strany, a pro nové strany tam nebude prostor. U nás nebyl tradiční pravolevý 

systém, či lépe transformoval se v cosi nevyzpytatelného. I náznak návratu politické tradice zaniká. 

Každý den, když vstanete, bude muset číst noviny, abyste se teprve dočetl, co pravicového a co 

levicového ta či ona stran momentálně navrhla, protože se jí to hodí. Přístup nevychází z její pozice 

na politické škále.  

MS: Není stav způsoben tím, že rozdíl mezi pravicí a levicí se stírá, že třeba pravicové vlády dělaly 

socialistickou politiku? Opět se nacházíme v „zatemnění slov“.  

PK: Ano, pravice – levice jsou nyní floskulí. Pod slovem pravice a levice si něco představíte, byť 

kontury jsou hrubé. Nenacházíte identitu. I ten největší ctitel konvergence si představí, že komunisté 

nikdy nebudou napravo. Sám ta slova nemám rád, a proto se omlouvám, že jsem je vpustil do naší 

diskuse.  

… Příliš pragmatická moc …  

MS: Problém je, že lidé, kteří jsou v politice, usilují převážně o prosazení své moci. Nevznikl nám 

problém tak, že jsme se odpoutali od východisek převratu a zvítězil příliš velký pragmatismus? 

Výsledkem toho je situace, v níž jsme nyní?  

PK: Podle mého pohledu vznikl příliš velký pragmatismus.  

MS: Sám Václav Klaus se nyní diví vývoji v současnosti, při tom se na tom sám podílel. Byl aktérem 

v rutinní politice …  

PK: … a semlelo jej to.  

MS: Ani ne. Když nespěl v rutinní politice, jeho spolustraníci mu pomohli na Hrad.  A on se nyní táže, 

v jaké bažině jsme uvízli? Apeluje, abychom se vrátili k tradičním hodnotám. Toto opakoval při 

různých setkání i na svatováclavské pouti do Staré Boleslavi.  

PK: Klaus není intelektuálem v pravém slova smyslu. Není povznesen nad svůj záměr a nikdy nebyl. 

Párkrát jsem použil slovo reflexe. Má podmíněnou, oborovou reflexi, která slouží jeho záměru. 

V mém pohledu však žádnou reflexí není. Nemá hlas, který by řekl: „Děláš chybu!“ Pokud ano, na 

jeho vystupování to není vidět.  

MS: To je však příčinou stavu, v jakém jsme. 

PK:  Někteří ho napodobovali. Dostali jsme se k opičení, které jsem v našem dialogu zmínil.  

MS: Je možné načrtnout řešení?  

PK: Neřeknu vám je. Situace je špatná a nemá cenu o možnostech hovořit.  
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MS: Politika se redukovala pouhý mechanismus moci, a nic vyššího?  

PK: Zdá se, že tento fenomén lidem nevadí. Vezměte si, jak lidé tleskají prezidentu Zemanovi za 

vyloženě nedemokratické činy. Lidé nejsou schopní vyvinout tlak, který jste sám nazval občanskou 

společností. U nás to není. Občas nějaký průvod projde Prahou a na chvíli máte pozitivní pocit, ale 

pak přijdete do Břeclavi a zjistíte, že tam o pražských aktivitách vůbec nevědí, …  

MS: … i když žijeme v mediální společnosti. Zkrátka, zde není pojítkem společný jmenovatel.  

PK: Není a důvodem toho je též neexistence pospolitosti. Občas cituji mého oblíbeného Peroutku, 

jenž říkal: „My jsme pouze obyvatelstvo. My jsme ti, kteří zde zbyli. Sami sebe jsme si nevybrali. 

Všichni odešli, nebo byli zabiti. My zde zůstáváme. Snažíme se svůj pobyt ještě více zjednodušit.“ 

Vezměte si problém Romů. Snažím se hovořit pozitivně, ale společnost v sobě nemá sílu, která by ji 

zachránila. Jedinou naději vidím v Evropě, ale ne v této společnosti. Společnost opustila sama sebe, 

nebo se vzdálila všemu, co v ní bylo lepší. Nikdy nebyla v tak špatném stavu, jako je nyní.  

… Intelektuálové …  

MS: Ještě bych využil příležitosti našeho setkání a otevřel bych téma intelektuála ve veřejném 

prostoru v rámci proměn společnosti a hospodářství. Intelektuál je charakteristický odstupem od 

sociální reality, jejím uchopováním prostřednictvím abstraktních modelů. Snaží se ji pečlivě recipovat. 

Stačí zmínit Václava Havla, Karla Kosíka, Josefa Šafaříka, Václava Bělohradského, Jana Kellera. 

Někteří aktivněji působí ve veřejném prostoru, někdo se ho straní. Přitom snažit se odpovědět, kam 

společnost kráčí, je jistě důležité.  

PK: O tom není sporu. Párkrát jsme se toho dotkli. Možná zde máme problém, že na intelektuály je 

v rámci jejich oboru vyvíjen tlak, oni práci vnímali jako oborovou záležitost. Plus minus se s nimi 

setkávám v historiografii, se kterou trochu souvisejí. Nejde na toto téma mluvit, jelikož by si tím 

člověk zadělal na velké problémy. Je velké množství lidí, kteří s úzkostí píšou pro své kolegy. Má to 

svůj smysl. Obor by to mohl posunout dopředu. Když jeho roli redukujeme pouze na tuto činnost, je 

zle. Grantový systém tento směr podporuje. Lidé sami sebe vnímají pouze jako příslušníky oboru.  

MS: Jsou tedy pouze řemeslníky abstraktních světů bez řádného dopadu na sociální realitu dneška?  

PK: Proti tomu by možná protestovali, jelikož je označujete za netvůrce. Oni jsou tvůrci, ale jsou plní 

úzkosti. Myslím si, že právě ta tam hraje důležitou roli.  

MS: Pokud vyjdeme ze zkušenosti první republiky. Byli tam pátečníci: spisovatel Vančura, ekonom 

Josef Macek a další. 

PK: Macek je ale člověkem s obrovským přesahem. Nebyl fachidiotem.  

… Kniha a horizont existence …  

PK: Dobrá, možná odbočíme, ale proč si myslíte, že lidé dnes nečtou? To je však odpověď na vaši 

otázku. Řekl bych, že když lidé nečtou knížku, odmítají jiný horizont než svůj vlastní profesní. 

Rozumíte, proč lidé nečtou knihy? Nemají snad čas? To je hloupost. Času je více, než kdy bylo.  

MS: Ekonom by mohl říci, že mají jiné preference.  
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PK: Z mého pohledu četba knih nepřináší zisk, viditelný efekt.   

MS: Nepovažují to za přidanou hodnotu. Když vyjdu od sebe, sám se snažím číst knihy, mít přehled. 

Respektuji lidi, kteří svůj čas pracně věnují procesům, které ve společnosti běží. Stačí si vzít pátečníky. 

Čapek byl spisovatel. Jeho bratr byl malířem a též byl spisovatel, filozof Jan Blahoslav Kozák, Eduard 

Bass, Eduard Beneš, Masaryk, jazykovědec Vilém Mathesius. Skupině pátečníků šlo upřímně o stav 

společnosti, její pozorování měli jako svou danost. Dnešní doba tento druh lidí nezná.  

PK: Soudím, že hovoříte o něčem maličko jiném. Vy akcentujete angažmá. Když jsem se ptal na knihy, 

myslel jsem na skutečnost, že se člověk dovídá něco, co se jinde dozvědět nemůže. Problém není 

spojen s internetem. V knize dostanete celého člověka, který vás přemůže, nebo vy jeho, nebo tam 

vzniká partnerství. Když kniha není hloupá, přijímáte nenahraditelnou intenzitu. Lidem přestalo vadit, 

když to nemají. Nerozumím tomu. Vím, je to otázka jako od dítěte, ale nerozumím tomu.  

MS: Lidé si knihu koupí, ale nečtou ji. Jinými slovy mají jiné využití času, mají jiná média. Slovo ztratilo 

magickou moc. Všude je mnoho slov a lidé se v prostoru nedokážou odpovídajícím způsobem 

orientovat.  

PK: Chápal bych to a neptal bych se tímto způsobem, kdybych tušil, co ji relativně hodnotně může 

nahradit. Zdá se mi, že nic. Zkrátka, něčeho velmi mnoho ubylo. Možná se mýlím. Jsem insider.  

MS: Můžeme zmínit slova Václava Bělohradského. Ten konstatuje, že on společnosti cosi sděluje, ale 

„dopad“ jeho hovorů je malý.  

PK: Tak by to intelektuál neměl stavět. Intelektuál žádající „dopad“ je zvláštní. Něco máte na srdci, 

sdělíte svůj postoj a poté je na ostatních, jak to přijmou. Když jej propojuje s ambicí, zdá se ti jiné. 

Vím, že to asi tak nemyslel. On chce být ten, kdo ovlivňuje, a má na to nárok.  

MS: Tážeme se, co ovlivňuje společnost. Intelektuál může nabídnout jasný pohled.  

PK: Když divák či posluchač z vás cítí, že jste nemohl jinak. Takovým intelektuálem byl Masaryk. Když 

mu došly argumenty, řekl si: „Nemohu si pomoci.“ Zní to divně. Slova nejsou intelektuálním 

argumentem. Pokud tomu tak je, neakceptujete to. Víte, proč tomu tak je? Musíte odvést duševní 

práci - a to vás obohatí.  

MS: Problém dnešních světa je ten, že lidé …  

PK: … rezignují na vztah ke skutečnosti.  

MS: Netážou se, nepřemýšlejí. Zkrátka, schopnost se tázat, hledat odpovědi na výzvy světa je 

náročné. Myslet bolí, řekl Masaryk. Odmítnou-li lidé kriticky myslet, zříkají se části svého lidství a 

politika se stává mechanickou záležitostí, kde síla argumentu je upozaděna. Děkuji vám za přemýšlivá 

slova, která snad lidem nabídnou pohled na sociální realitu.            
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Dialog o transformaci s Janem Dusem27,28:  

MS: Lidé byli naplněni, ba, „opojeni“ optimismem. Nemožné se stávalo možným. 

JD: Teprve dnes vidím, že v roce 1989 jsem byl nevědomý.  

MS: V jakém ohledu?  

JD: Tenkrát jsem nechápal věc, kterou jsem postupně poznával rok po roce. Tenkrát jsem si ještě 

neuvědomoval, že Charta 77 v jedné věci nesmírně selhala. Charta měla hned od svého vzniku, …  

MS: … tedy v roce 1977, …  

JD: … vědět, že nejen stalinismus a leninismus je špatný, ale marxismus jako takový je špatný. Ale 

zakladatelé charty přijímali do charty eurokomunisty, bývalé členy KSČ a ty, kteří vystoupili a kteří byli 

vyloučeni.  

MS: Narážíte na lidi, kteří byli spojeni s rokem 1968. 

JD: Ano, přesně tak. Někteří lidé byli aktivní. A také byli celé roky ve vězení, třeba Jaroslav Šabata, …  

MS: … Petr Uhl, Jiří Dientsbier, ... 

JD: Chartisté, kteří nikdy nebyli v KSČ si tenkrát měli uvědomovat nebezpečí, které přichází s lidmi z 

komunistické strany, ale oni to tenkrát tak nechápali, byli zaslepeni. A nechápou to do dnešních dnů.      

… Otázka priorit … 

MS: Dobrá, to je otázka minulosti, nicméně určitě jste si s rokem 1989 spojoval jisté naděje? Soudil 

jste, že je to velký přelom, třebaže to hlavní nás bude teprve čekat.  

JD: Za prvé, co jsem čekal od roku 1989, si nepamatuji. Za druhé - na tom nezáleží. Za důležité 

považuji, že jsem alespoň se zpožděním zjistil, co byl osudový nedostatek charty. Napsal jsem na toto 

téma článek a začal jsem chartistům – Jaroslavu Šabatovi, Miloši Hájkovi, říkat: „Samozřejmě, že 

spolupráci s vámi vítáme! Dokud zde vládne KSČ, tak s vámi nebudeme polemizovat, ale jakmile vláda 

KSČ skončí, tak na vás budeme chtít, abyste se prostě od svého marxismu distancovali.“  

MS: S tím lze souhlasit. Nutné připomenout, že Chartu 77 můžeme chápat jako instituci, která vznikla 

na obranu lidských práv, k níž se režim zavázal.  

JD: Ano, přesně.  

MS: Lze to hodnotit jako dobrý počin, jelikož Charta 77 neusilovala o změnu režimu, ale nápravu toho, 

k čemu se komunisté zavázali.  

JD: Ano, komunistickým chartistům, těm, kteří po druhé světové válce nadšeně uvěřili marxismu, a 

stejně nadšeně vstoupili do KSČ, …  

                                                           
27

 Jan Zeno Dus *1930, český protestantský teolog zaměřený na otázku Nového Zákona.    
28

 Dialog byl natočen v pondělí 17. prosince 2012 odpoledne v kavárně Marathón Černá ulice 9, Praha 1, Nové 
Město.  
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MS: … že chtěli dělat kariéru?  

JD: Nyní hovořím o poctivých, kterým šlo o věc. Tito lidé se domnívali, že program Charty 77 stál 

v právním řádu země, přijali dokumenty z Helsinek. Jednoduše to přivítali, protože se to dalo výborně 

sloučit s jejich naivní představou, že komunistické strany jsou formovateli pokroku.   

MS: Ukázalo se, že tomu tak není. Ostatně Komunistická strana Československa to dokázala. Reforma 

do jisté míry by znamenala její zánik.  

… Komunismus …  

MS: Pohybujeme se v minulosti, a proč neprozkoumat tuto otázku. Jak vnímáte komunistický režim? 

Považujete to za ideologii, která je nepřátelská k člověku, či je to zmar, třeba mnozí lidé na ni nahlíželi 

jako na cestu k uskutečnění spravedlivé společnosti?  

JD: Bylo strašné neštěstí charty, že i mnozí z těch, kteří nebyli nikdy v KSČ, si dělali o marxismu iluze. 

Například iluzi o marxismu si dělali i evangeličtí marxisté, …  

MS: … jako Lukl – Hromádka, …  

JD: Ano, to byli ctitelé Hromádky. Sám Hromádka umírá v roce 1969. V roce 1977, když se zakládala 

Charta, byl Hromádka minulostí. Tuším, že nejdůležitější byl Hejdánek, … 

MS: … poté Trojan. Ano, ale to byli lidé, kteří snad marxistům stáli v opozici.  

JD: Vůbec ne. Tito evangeličtí chartisté - starší z nich si říkali Nová orientace - oni tvořili v Chartě 

významnou skupinu. Především Ladislav Hejdánek byl jediný, kdo byl dvakrát mluvčí, protože to byla 

tak těžká doba, že nikdo tuto funkci nechtěl vzít. On tuto funkci vzal podruhé. Ladislav Hejdánek také 

celé roky před Chartou 77 byl ve velmi intenzitním kontaktu s Janem Patočkou, …  

MS: … což byl jeden z prvních mluvčí charty. Jako jeden z mála umřel. Musel vypít hořký kalich do 

konce, jelikož zemřel na následky výslechu. Nu, vztahujete se k chartě …   

JD: Rád bych uvedl tuto skutečnost: Tito evangeličtí chartisté, byli druhy marxistických chartistů, jako 

byl Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, …  

MS: … Petr Uhl, …  

JD: … blíže. Ale pan Uhl byl jako trockista neřízená střela. Byl sám pro sebe. Bral bych jej zvlášť. 

Opakuji, Hejdánek a jeho přátelé byli ze všech chartistů marxistickým chartistům nejbližším.  

MS: Čím si to vysvětlujete?  

JD: Tím, že to byli oddaní Hromádkovi žáci.  

MS: Přesto se vraťme k výchozí otázce o možnosti realizace komunistického ideálu.  

JD: Soudím, že to nebylo možné, jelikož marxismus svou podstatou byl antidemokratický.  

… Komunismus a osvícenectví …  

MS: Lze považovat marxismus za planou větev osvícenství?  
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JD: Nikoliv za planou větev, ale žel, za větev velice virulentní, dynamickou, zhoubnou.  

MS: Masaryk napsal Otázku sociální. V ní přece vyložil Marxe a jeho rozpory. To si tito lidé 

neuvědomovali?  

JD: Bohužel, tím se zkrátka vyřadili, tím zplaněli. Osvícenství mělo dva proudy, které byly propastně 

rozdílné. Jednak zde byl osvícenský proud, jehož můžeme nazvat lidsko-právní.  

MS: To byl John Lock.  

JD: Tento proud vznikl z anglických disenterských protestantů, to byl právě John Lock.  

MS: Poté jistě David Hume, Adam Smith, kteří se do myšlení světa zapsali jako morální filozofové.  

… Ohlasy z Ameriky …  

JD: Také nesmíme opomenout myšlení lidí v severoamerických britských koloniích. Mezi nimi byl i 

jeden ze tří otců zakladatelů USA – John Adams. Protože sám byl lidsko-právní osvícenec, okamžitě 

poznal zvrhlost jakobínů a vůbec Francouzské revoluce, podobně jako Edmund Burke. Tito lidé 

Francouzkou revoluci radikálně odmítli.  

MS: Řídit se „vůlí lidu“ je cestou, jak zlikvidovat člověka, kulturu.  

JD: I v USA prosazovali vůli lidu. Jenomže vůli lidu, který byl bytostně proti násilnému teroru.  

MS: Podle vás je komunismus založen na ponižování člověka, na zničení jeho potenciálu, který mu byl 

nám, a jež má rozhojňovat Hospodin.   

JD: John Adams chápal revoluci jako naprosto mimořádné opatření. Podle Johna Adamse se 

k revolučnímu násilí smí sáhnout pouze v případě, že se vláda dopouští naprosto zřejmého bezpráví. 

Revoluce je ospraveditelná pouze tehdy jestliže revolucionáři - jakmile svrhnou nezákonnou zvrhlou 

vládu, okamžitě skončí s násilím. Jakmile vznikne revolucí nový stát, musíme se v tomto novém státě 

řídit duchem demokracie, demokratickými zákony. Lidé viděli, že ve Francii sáhli k teroru, proto John 

Adams rozhořčeně usoudil Francouzskou revoluci stejně jako Edmund Burke. Zvláště burcující je ta 

skutečnost, že když se Thomas Jefferson jako výrazná osobnost Ameriky dozvěděl o velkém teroru 

v roce 1793, 1794 ještě se vášnivě Jakobínů zastával, a v tom je možné spatřovat levičáctví.  

MS: Cosi podobného existuje v počátcích komunistického režimu. Také tam byla revoluce a mnozí 

z nás tomu nerozumí, co to ty lidi napadlo. Následně se komunisté zbavili svých druhů a spojenců, 

kteří se vzápětí stali nepřáteli.  

… Komunismus proti přirozenosti …  

MS: Můžeme spolu tvrdit, že komunismus lze považovat za nerealizovatelný, neboť popírá přirozené 

směřování člověka.  

JD: Zde by se s úspěchem dalo namítnout: co když násilnictví je přirozená lidská vlastnost?  

MS: Není to kultivovaný, civilizovaný projev člověka. Lze soudit, že člověk má rozum, člověk má cit. 

Tak, jak se projevoval v minulosti režim, to byla dehonestace člověka. Cožpak je ve vyspělé společnosti 

možné, aby se někomu zabavoval majetek? Právě mezi kultivovanými lidmi se toto nevyskytuje.  
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… Otázka jediného systému … 

JD: Formuloval bych to takto: lidská práva v osvícenecké formulaci jsou a zůstávají nejlepším 

společenským programem, nejlepším hodnotovým systémem, který v lidstvu vznikl. Toto zdůrazňuje 

Francis Fukuayma. Soudím, že to výborně vystihl, i filozofická veřejnost to přijala.  

MS: Nu, ale mnoho lidí s představami tohoto amerického filozofa nesouhlasí, jelikož to, co bylo možné 

v západní části světa, kam se Česká republika řadí, již není možné na Východě.  

JD: Jak to, že ne?  

MS: Jeho východiska nepřijímá islámský svět.  

JD: Soudím, že je to nedostatek samotného Islámu. Vůbec se nic nemění na superioritě západních 

lidských práv anglosaské demokracie.  

MS: Na základ toho si myslíte, že Francis Fukuayama měl pravdu, jenž obhajoval tezi, že jediným 

funkčním modelem uspořádání společnosti je liberální demokracie. Je to maximum toho, co můžeme 

žádat?  

JD: Pokud je mi známo, Fukuayama napsal další věci.  

MS: Velký rozvrat, Budování státu.  

JD: Řekl bych, že uznal námitku o vybudování moderní anglosaské demokracie. Tím dějiny nekončí. 

Podle mého názoru lidsko-právní program se již nedá dále vylepšovat. Nyní jde pouze o to, tento 

vysoký program udržet, naplňovat. Tragédie lidí západní kultury spočívá v tom, že se rozkládá zevnitř. 

Nyní jde o to, zdali se podaří zastavit úpadek. Jestliže se úpadek zastavit nepodaří, jejich demokracie 

zanikne.  

MS: Nu, ale někdo mohl říci: „Ale, právě komunistický systém dovedl zemi k úpadku.“  

JD: Nikoliv. Komunismus je zločinecký totalitní systém, který je svou zločinností na úrovni systému 

nacistického. Komunismus nikdy lepší nebude. Kde vládnou komunisté, tam ničí demokratický 

systém. Ale sám demokratický systém Západu, ten sice trpí jednak komunismem, jednak islamismem, 

ale nejhorším nebezpečím, nejhorší zhoubou západního systému jsou západní intelektuálové tíhnoucí 

k postmodernismu, … 

MS: … založeném na relativismu. 

JD: Přesně tak.  

… Hodnoty …  

MS: Jinými slovy - chybí nám hodnotový pilíř. Když se podíváme na revoluci, byla doprovázena 

Havlovým slovem: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí …“ Tato věta zdůrazňuje nutnost pravdy, 

nutnost pozitivního citu – lásky v lidském jednání. Mnozí lidé se tomu cynicky vysmáli a považují to za 

kýč. Jak o tomto rozměru přemýšlíte?  

JD: Již jsem něco říkal. Ivan Medek napsal Jaromíru Štětinovi: „My chartisté jsme udělali strašnou 

chybu, že jsme si dělali iluze o komunistech, že jsme je nepostavili před soud.“  
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MS: To znamená, že zlo nebylo nazváno zlem a patřičně odsouzeno.  

JD: Proč komunistická strana nebyla rozpuštěna a zbavena všeho majetku?  

MS: Podle vašich úvah člověk, jenž obhajoval pravdu, poté byl sám schopen se stranou lži 

spolupracovat?  

JD: Ne …  

MS: Možná jeho kroky nebyly dotaženy do konce.  

JD: Naprosto nesouhlasím s antikomunisty, kteří se pokoušejí Havla dehonestovat, kteří mu připisují 

špatné charakterové vlastnosti. Naprosto s nimi nesouhlasím. Pánové, když vám tolik vadí, že se 

charta nezaměřila na to, aby KSČ byla zakázána, tak jste měli do Charty vstoupit. Měli jste v ní svou 

většinou prosadit, aby to charta udělala.  

MS: Inu, pokazujete na preference. Jaké hodnoty se měly v rámci proměny společnosti akcentovat?  

JD: Principy byly v pořádku. Hlavní nedostatek byl v tom, že zde byly iluze chartistů o tom, že 

komunismus odumře sám.  

MS: Je totiž slepou větví v rámci správy věcí veřejných. Nebude mít dostatek podporovatelů. Ostatně 

se komunistické myšlení ukázalo nefunkční.  

JD: Chyba nebyla v principech, ale chyba byla v zaslepenosti, v mylném odhadu. Důležité je, že 

mnoho antikomunistů dnes útočí na Havla a dehonestují jej, v tom vidím nespravedlnost, nevěcnost. 

Dokonce je to až hanebné. Z chartistů je v této věci Havel nejméně provinilý, protože měl na podzim 

roku 1989 obrovskou odpovědnost. Havel se obával toho, že by mohli komunisté v Praze způsobit 

masakr. Dnes se tomu tito odsuzovači smějí. Chyba byla v ostatních chartistech, jelikož si 

neuvědomili, že v této věci se Havel mýlí, a že jej nedonutili, aby byl vůči komunistům tvrdší. Ještě 

bych to řekl tímto způsobem. Naprosto chápu Václava Havla. Ospravedlňuji jeho kroky. On měl snahu 

předejít krveprolití, měl také iluze o komunistech, a proto jim nabídl spolupráci v osobě Mariána 

Čalfy. Havel má polehčující okolnost, ale ostatní chartisté měli zakročit a říci mu: „Ty jsi sice toto slíbil, 

ale nyní od tebe převezmeme vládu. To, co jsi slíbil, porušíme. My to jednoduše neuznáme.“ Cosi 

podobného proběhlo v Jižní Americe, v Chille a v Argentině. V počátku se Pinochetovi slíbila 

beztrestnost. Poté demokraté správně řekli, že beztrestnost byla chybou, rušíme to. Nechť jsou 

potrestány zločiny Pinochetových lidí. To se mělo udělat u nás.  

… Zlo je zlem …  

MS: Voláte po rasantním zakročení proti těm, kteří podporovali režim, ba, páchali zlo.  

JD: Ne, nic zásadního, nic velkého. Soudím, že padesát lidí jako Karel Vaš mělo být pěkně odsouzeno 

třeba na 5 – 10 roků. Tito lidé měli sedět - a to měli udělat spolupracovníci Václava Havla.  

MS: Soudíte, že takové jemné předání moci narušilo i vnímání těch hodnot, kterých se Václav Havel 

dovolával.  

JD: Ne, hodnoty byly správné. Hodnoty platí dále, ale měly být respektovány, a to bez té bezzubé 

benevolence.  
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MS: Zřejmě jste předpokládal, že budou potrestáni představitelé režimu. Lidé, kteří byli …  

JD: Ne, podívejte se, vůbec nechci jít do konkrétních skutečností. Mělo se postupovat stejně jako 

v případě paní Polednové. Před soud měl být postaven starý Grebeníček, Vaš a několik dalších. To by 

možná stačilo.  

MS: Jako odstrašující případ.  

JD: Komunistická strana měla být zakázána. To máte jako v Německu. Nejprve spojenci prováděli 

denacifikaci, ale po spojencích denacifikoval ještě Adenauer. Takto se mělo postupovat 

v Československu.  

MS: Nu, ale háček je v tom, že Německo bylo denacifikováno nejdříve spojenci.    

JD: U nás mělo být denacifikováno rozhodnutím parlamentu.  

MS: Námitkou může být skutečnost, že vše by šlo pomaleji a mohly by nastat společenské tenze.  

JD: Zpomalilo? Ne, nesouhlasím. Zpomalilo se to tím, že jsme zde byli ke komunistům benevolentní.  

MS: Dobrá, „tolerance“ komunistické strany Havlem je jednou z jeho největších chyb?  

JD: Je to podle Ivana Medka. Problém je, že k tomu dospěl před svou smrtí. Kdyby k tomu došel 

v roce 1990 či 1991! Kdyby se tenkrát udělala přesvědčovací kampaň v obyvatelstvu. Začali jsme 

s komunisty mírně. To jednoduše nelze, a až nyní apelujeme na Parlament, aby je zakázal. Rozumíme 

tomu, že jim Havel slíbil toleranci ve složité situaci, kdy se obával něčeho jako občanské války. Když 

však viděl, že obavy byly přemrštěné, měl ihned jednat. Například v Chile byly Pinochetovy záruky 

zrušeny. U nás se to mělo udělat také.   

MS: Profesor Zdeněk Kučera hovoří o morálním soudu. Soudíte, že v obtížích, v nichž se nachází naše 

země, vycházíme z toho, co se zde odehrávalo ve veřejném prostoru? Jednoduše jsme nedokázali 

udělat patřičné kroky.  

JD: Ano, podívejte se na tuto skutečnost. Kdyby Charta 77 byla méně sametová, kdyby charta docílila 

toho, že alespoň největší zločinci by byli postaveni před soud a KSČ by byla zakázána. V tomto 

případě by zde nenastal tak strašný rozpor.   

MS: Ostatně se hlásalo, že nejsme jako oni.  

JD: Dobrá, promiňte, ale udělalo by se to jako s paní Polednovou, jak jsem už zmínil.  

MS: Shodou okolnost k odsouzení paní Polednové došlo až po dvou a půl generacích.  

JD: Polednová měla být odsouzena o dvacet let dříve a pan Vaš zároveň s ní.  

MS: Stejně tak lidé jako jsou Jakeš, Bilak.  

JD: Neuvádím konkrétní jména, nerad bych jmenoval konkrétní osoby. 
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… Inspirace Německem …  

MS: Dobrá, Němci provedli denacifikaci, ale až po dvaceti letech se tam jejich následníci začali tázat: 

„Co jsi dělal za nacismu?“ My jsme žádnou dekomunizaci neprovedli, nebyla nám nařízena - a možná i 

to vyrovnávání nebude tak důsledné jako u sousedů.  

JD: Nebylo to náhodou u Němců 15 let v roce 1960?   

MS: Bylo tak započato vyrovnávání s minulostí.    

JD: To je strašný omyl, že k tomu u nás nedošlo. 

MS: Myslíte, že je ještě čas?  

JD: Samozřejmě, že ano. Přesto se to musí dělat a řekl bych, že pan Štětina má pravdu.   

MS: Proud kolem lidí jako je pan Štětina, je okrajový.    

JD: Myslím si, že to, o čem hovoří pan Štětina, měla „v plánu“ ODS. Zde nastalo velké selhání této 

strany.  

MS: Přestavitelé ODS byli koordinátory a tvůrci hospodářské reformy. Poté se vydělili z Občanského 

fóra.  

JD: Podívejte se, těmto hospodářským věcem nerozumím. Nedovedu říci, co bylo špatně, a co bylo 

dobře. Co se ekonomie týče, tak věřím Pavlu Kohoutovi, ekonomovi.  

MS: Ten je nyní v NERVu.  

… Dialog v demokracii …  

MS: Dobrá, pokročme dále. Rád bych se zeptal, jak vnímáte význam dialogu v naší společnosti.   

JD: Podstatou demokracie, demokratické politiky je svobodná diskuse. Tím je snad řečeno.  

MS: Nu, mně jde spíše o toto: když se člověk podívá do počátku devadesátých let, zjistíme, že důležité, 

zásadní věci se schvalovaly rychle. Člověk cítil, že je tah na branku, vnitřní propojenost, třebaže se to 

lidé teprve učili. Dnes je člověk vystaven tomu, že mnohé věci se řeší ad hoc. Není zde vize, která by 

stanovila rámec politickému rozhodování.   

JD: To je důsledkem všeobecné tolerance komunistů. A dalším důsledkem je, že se vytvořily pevné 

mafiánské struktury. Ty nyní znemožňují …  

MS: … tah na branku.  

JD: Také ty brzdí nyní všechny pokusy o vybudování nekorupční státní správy.  

… Blahobyt …  

MS: Dobrá, vymínil jste si, že o kapitalismu nebudete hovořit, nicméně produktem kapitalismu je i 

blahobyt, to je zřejmé. Stačí se podívat do Rakouska, Německa a jiných zemí. Jak se díváte na 

fenomén blahobytu a blahobytné společnosti?  
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JD: O těchto věcech výborně psal Michael Novak.  

MS: Máte na mysli Duch demokratického kapitalismu.  

JD: To je přesně jeho zásadní dílo. Sám jej vnímám jako obdivuhodného člověka. Prarodiče z obou 

stran, tedy oba dědečkové, obě babičky byli slovenští katolíci. On v celé šíři převzal hodnotový systém 

demokratického kapitalismu, jak se vytvořil působením protestantských kolonistů.   

MS: Nu, někdo by mohl říci, že místo demokratického kapitalismu máme kapitalistickou demokracii. 

To znamená, že lid nevládne, ale vládnou ti, kteří mají kapitál. Ochočují si vládnoucí elity. 

Nepozorujete to?  

JD: Všechny zlořády dnešního společenského života neplynou z toho, že by selhávaly demokratické 

principy, že by se demokracie neosvědčila, že by bylo nutno se vracet k marxismu – leninismu nebo 

socialismu, to vše jsou nesmysly.  

… Změny k pozitivnímu …  

MS: Pokročme dále. V bilancích zjišťujeme neuspokojivý stav, a proto je legitimní otázka: „Kdo podle 

vás selhává? Selhává systém či člověk, jenž je například korumpován mocí?“   

JD: Soudím, že u nás selhalo příliš mnoho jednotlivců. Strašně selhala ODS, …  

MS: … pravicová strana.  

JD: Údajně pravicová, ale morálně špatná, korupční strana.  

MS: Jsou lidé jako Petr Drulák, který říká asi toto: „Jedinou cestou z našeho marasmu, jedinou cestou 

jak navrátit věci do normálu, je revoluční změna.“   

JD: To je přece hloupost. Kdo dnes volá po revoluci, je rozvratníkem. Zasloužil by nakopat do zadku. 

To se mu však v současnosti nesmí udělat, a proto je nutné jej alespoň v novinách dehonestovat jako 

rozvratníka. Jakékoliv volání po revoluci je hloupé, falešné.  

… Integrace …  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste vnímal postupnou integraci do západních struktur tedy do Evropské 

unie a do severoatlantické aliance.  

JD: To, že jsme v NATO, je skvělé. Nyní jde o to, abychom svou drobnou prací přispěli ke zlepšení 

poměrů. 

MS: Drobná práce je mnoha lidem vzdálená. Lidé přece chtěli „hned“ …  

JD: Vidíte, jsou zde nezodpovědní křiklouni, kteří volají po revoluci, a také ti, co jsou benevolentní ke 

komunistům. Měli bychom se snažit jejich rozvratnictví blokovat poctivou prací. Nyní po asi dvou a 

půl letech došlo k poznání, že na tom nejsme nejlépe. Křiklouni, kteří usilují o novou revoluci, 

přehlížejí, jak se stav za poslední měsíce a léta zlepšil. Přece je úžasný už ten samotný fakt, že máme 

vedle darebáckých novinářů též novináře poctivé.  

MS: Například pan Janek Kroupa a odhalení Berdychova gangu.  
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JD: A takových věcí je opravdu hodně.  

MS: Špatně věci vyplavou na povrch rychleji a častěji než dobré. Co s tím?  

JD: Nepodléhat depresím … 

… Omyl … 

MS: Jaký omyl se podle vás stal?  Zřejmě největším omylem bylo nezakázání komunistické strany.  

JD: Ne snad zakázání, ale měla být postavena před soud, ale ne tak, jako by to bylo jediné opatření, 

jímž by se vše vyřešilo.  

MS: Dobrá, jak vidíte postavení České republiky v rámci Evropské unie a globalizovaného světa?  

JD: Všichni, kdo říkají, že bychom měli vystoupit z Evropské unie, říkají za nesmysly. Osobně se bojím, 

že západní svět se rozpadne, neboť se rozkládá. Zároveň je nutné neztrácet naději, že rozklad 

společnosti se dá zbrzdit. 

MS: V tomto hledu to znamená naději.  

JD: Evropská unie se rozkládá, ale právě proto musíme být v jejím středu, musíme v ní zůstat. Musíme 

se snažit, abychom tam její omyly korigovali. Zde je krásný příklad: Není to něco jedinečného, že při 

hlasování o návrhu, aby byl povýšen statut Palestiny uvnitř OSN, jediná Česká republika z Evropy 

hlasovala se Spojenými státy, s Kanadou a Izraelem proti návrhu? To je přece něco jedinečného! 

Soudím, že kéž by takových příkladů přibývalo …  

MS: Děkuji vám za podnětné myšlenky. 

 

 

Dialog o transformaci s Františkem Novákem29,30:   

MS: Čím pro vás byl 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste si s ním spojil? Jak se případně 

naplnily? Pokud se nemýlím, bylo vám 74 let. 

FN: Byl jsem již v důchodu. Od změny v politice jsem očekával změny k lepšímu. Zpočátku se zdálo, že 

by mohly nastat, ale později se ukazovalo, že dochází k různým zkreslením revolučních úmyslů. 

Očekávání se postupně přestalo naplňovat. 

MS: Soudíte, že byla snaha vymanit se z bloku východních států, přičlenit se k Západu, abychom se 

stali východem Západu? Byla představa, že lidé budou opět svobodni. Budeme si moci osvojit 

občanské kompetence, budeme se moci „narovnat“, a ne kráčet v předklonu. Zkrátka, budeme 

sebevědomí občané.  

                                                           
29

 František Novák *1915, působil v letectví, nyní je na penzi.  
30

 Dialog byl natočen v úterý 20. května 2014 dopoledne v místnosti Františka Nováka v Luxoru, Tyršova 678 / 
21, Poděbrady.  
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FN: Souhlasím s tím a odpověděl jste za mě. Očekávání zde bylo, ale pozdější vývoj ukazoval, že se to 

nenaplňuje doslova, jak mnozí z nás původně předpokládali.      

MS: Lidská společnost je složitý mechanismus. Soudíte, že „rok 1989“ musel tak jako tak přijít? Jinými 

slovy, byl režim neudržitelný?  

FN: Též se tak domnívám. Bylo třeba očekávat nějakou změnu, neboť vývoj ke změně směřoval. 

Doposud nebyl žádný impuls, který by změnu inicioval.  

MS: Sliboval jste si změny od příchodu Michaila Gorbačova na post generálního tajemníka UV KSSS?  

FN: Podle informací, které se k nám dostaly, mně bylo jeho počínání sympatické, protože jsem rok 

studoval v Sovětském svazu. Poznal jsem faktickou bídu drobných lidí včetně toho, že v roce 1950 – 

1951 lidé bydleli v zemljankách, což jsem viděl. Gorbačov měl přinést změnu ve vztahu k ostatnímu 

světu.  

MS: Snad vnesl impuls dovnitř systému. Ozývají se názory, které říkají, že se snažil o reformu tamního 

systému, ale systém byl tak shnilý, že se zhroutil vlastní vahou.  

FN: Jsem přesvědčen, že se nezhroutil a pořád zde jsou tendence tehdejšího stalinistického 

Sovětského svazu, jež dodnes fungují.  

MS: Můžeme zde užít úvahu Masaryka, který diagnostikoval stav asi takto: cara odstranili, carismus 

zůstal. Komunistický režim v Sovětském svazu padl, ale mentalita lidí, především starších, existuje dál.  

FN: Mentalita tamních lidí je pořád carská, pořád upnutá na vedoucí osobnosti. Když vedoucí 

osobnost najde způsob, jak masy na sobě zainteresovat, má je a děje se jeho vůle. Projevy můžeme 

vidět v současnosti. Aplikujeme naše poznatky na Ukrajinu, Putin ... 

MS: ... je tím, kdo ...  

FN: ... reprezentuje starou mentalitu, která v ruském národě zůstane navždy. To nikdo nikdy 

nezmění.  

MS: Gorbačov chtěl dát lidem svobodu, ale jak je osvobodit, když nechtějí být svobodní?  

FN: Našly se síly, které s tím nemohly souhlasit, a proto jej „odkráglovaly“. 

MS: V roce 1991 tam byl puč, a proto na vrchol pyramidy přichází Jelcin, jenž se snaží Rusko naklonit 

Západu.  

... Komunismus ...  

MS: Navrhoval bych, abychom přešli před rok 1989. Jak vnímáte komunistickou ideologii a režim, 

který byl na ní založen? Sám jste říkal, že jste byl v komunistické straně.  

FN: Ano, byl jsem členem. V roce 1968 jsem pracoval v zahraničí, a sice v Kanadě. V srpnu 1968 jsem 

byl na dovolené v Praze. Okupaci jsem zde zažil.  
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MS: Udělal jste přímo střih do období invaze roku 1968, pak jste byl odejit. Zaměřme se na poselství 

ideologie. V počátku byla domněnka, že kapitalismus je možná funkční, ale nespravedlivý systém 

k člověku, a proto „budujme“ lepší svět.     

FN: Pokud jde o ideologii, její největší smysl jsem viděl v tom, když někdo poctivě dělá svou práci. 

Nenáviděl jsem plané blafání, bití se v prsa na schůzích. Orientoval jsem se na svou práci, jež jsem se 

snažil organizovat. Sám jsem ji praktikoval tak, abych dosahoval co nejlepších výsledků. V tom jsem 

viděl smysl ideologie. Rozhodně to nebylo „kecání“.   

MS: Můžeme říci, že ideologie je východisko pro konání člověka v praktické rovině?  

FN: Neužil bych tohoto výrazu. Způsob řízení státu byl postaven na mluvení, deklaraci všeho 

možného, dosahování kdovíjakých cílů. Prostředek k dosahování cíle bylo „mluvení“ o něčem, co se 

nikdy nerealizovalo.  

MS: Soudíte, že komunistická ideologie byla pouhým mluvením, které nešlo o uskutečňování 

východisek? Ve výchozích dokumentech nalezneme důraz na „spravedlnost“ – i když Karel 

Schwarzenberg vám řekne, že komunisté spíše akcentovali rovnost – dále aspekt „harmonické 

společnosti“, „nové člověka“, víra v pokrok ... Soudíte, že se jednalo o plané řeči, které s realitou 

neměly společného?  

FN: Trochu mě „tlačíte“ do všeobecných sfér, zatímco já jsem žil v konkrétním prostředí, v němž jsem 

plnil své úkoly, v čemž jsem viděl hlavní smysl „ideologie“, i když jej dávám do uvozovek.  

MS: Byl jste součástí strany. To znamená, že jste musel do jisté míry souhlasit s tím, co se ve straně 

děje. Když podepisujete nějaké členství, schvalujete její přístup.  

FN: Řekl jste do jisté míry, a doplňuji to tím, že ze začátku jsem s nimi byl ve shodě. Později moje 

zkušenosti ukazovaly, jak se praxe rozchází s teorií, chcete-li s ideologií. Tudíž jsem přestával souhlasit 

a vrchol toho byl rok 1968. V tu ránu jsem kategoricky odsoudil jak okupaci, tak i ideologii. Přestal 

jsem tomu věřit. Tudíž pak jsem byl „odejit“, a již jsem nemohl dělat nic na vedoucích funkcích.  

... Reforma systému ...  

MS: Myslel jste, že se systém dá zlidštit, dá se reformovat? Jsou lidé, kteří tvrdí, že ideologie a na ní 

postavený režim byl od počátku špatně, jelikož ničil lidský potenciál, hovoří o odcizení jeho práv. 

FN: Tak daleko jsem nepřemýšlel, že je někdo zbavován svých práv. Na svém úseku viděl, že se slova 

rozcházejí s činy, což zahrnuje i zbavování práv. Žil jsem na specializovaném úseku, a ne 

v celosvětovém rozměru.  

MS: Jak byste charakterizoval lidi, kteří byli vynášeni na řídící místa? Jevili se vám nekompetentní? 

Tím myslím i to, zdali ideologie nepředpokládala lidi, kteří „kývou“, a odpuzovala lidi, kteří jsou 

schopní? V padesátých letech ve straně byli i intelektuálové. Končilo to lidmi jako Jakeš, který o straně 

prohlásil, že ustrnula jako kůl v plotě.  

FN: První pochybnosti jsem získával v době, když jsem byl na přecvičení na jiné typy letadel 

v Sovětském svazu. Byl jsem tam skoro rok. Viděl jsem tam neupřímnost systému v ryzí podobě, 

v podobě, v níž jsme ho nějak chtěli aplikovat. Říkali jsme: podle sovětského vzoru. Již v té době jsem 
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si se svým kolegou, s kterým jsem bydlel na pokoji, vyměňoval názory. Viděli jsme jednotlivé případy, 

jak se teorie rozchází s praxí. To byl začátek mých pochybností o systému, který se vyvíjel dál a dál.  

... Emigrace, exil ...  

MS: Když má člověk pochybnosti o systému, mohl konstatovat, že by nebylo chybné odejít do země, 

kde dichotomie mezi tím, co je hlásáno, a tím, co je konáno, není tak velká? Tím myslím odejít do 

emigrace. Jak na ni nahlížíte, jelikož mnoho schopných lidí odešlo do emigrace, případně exilu, aby 

mohli realizovat to, k čemu se cítili povoláni?  

FN: Ztratil jsem ideály, o kterých jsem předpokládal, že se budou naplňovat.  

MS: Na základě toho, není lepší opustit zemi, jako to udělaly desítky tisíc lidí?  

FN: Tak dalece jsem nepřemýšlel. Měl jsem zde rodinu, vnoučata. Tyto skutečnosti byly pro mě 

důležitější než úvahy o opouštění země z ideologických důvodů. Řeknu vám příklad: Když jsem po 

třech letech končil v Kanadě, měl jsem nabídky tam zůstat. Mohl jsem krásně po roce 1968 

emigrovat. Moje stanovisko - které jsem říkal i těm různým zástupcům z celého světa, když se mě 

ptali, zda nechci emigrovat – bylo: vrátím se tam, protože tam mám kořeny, rodiče, děti, vnoučata. 

To je pro mě to hlavní, co usměrňuje můj život, není to emigrace. Mohl jsem klidně dát souhlas, 

dostal bych tam nějaké místo a dnes jsem mohl být Kanaďan, a to jsem přímo odmítl.      

MS: Tomáš Baťa junior volil emigraci.  

FN: Podívejte, můj nástupce ve funkci, který zde byl též pronásledován, tam emigroval a žije tam. 

Utéci by bylo pro mě jednoduché, ale tuto cestu jsem nezvolil.  

MS: Jak se díváte na lidi, kteří odešli? Byla to jejich volba. Jde o to, že část schopných lidí opustila naši 

vlast, následně zde zůstali lidé, kteří byli ochotni „kolaborovat“ s režimem.  

FN: Nevím, co bych k tomu dodal ...  

... Disent ...  

MS: Jak se díváte na demokratickou opozici – disidenty, kteří se dokázali režimu postavit, protože 

režim neplnil závazky, k nimž se přihlásil?  

FN: Na otázku, jak to vnímám, mohu odpovědět, že když jsem se dozvěděl později, s odstupem času o 

tom, že ten nebo onen či celé kolektivy byly proti systému, velice jsem si jich vážil, protože měli na 

věc svůj názor. S dalším vývojem se ukazuje, že jejich názor byl konstantní a oprávněný.  

MS: Lze soudit, že tito lidé pomohli k přemostění systému z totality do demokratického režimu. Byli 

kladně vnímáni ze zahraničí, tím, že se je režim snažil umlčet, jim zvýšil prestiž. Na druhou stranu jste 

konstatoval, že ocenění ze zahraniční nebylo rozhodující.  

... Klad režimu a jeho pokračování ... 

MS: Jelikož jste v režimu strávil 41 let, nevidíte nějaký klad režimu? Můžeme konstatovat, že pokud by 

vše bylo špatně, lidé by nemohli žít, pravdivá? Hodnoty se utvářely navzdory režimu.  
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FN: Klady se velice těžko hledají, když již v zárodku - v roce 1949, 1950 - bylo mé myšlení nahlodáno 

konkrétními kroky režimu. Byl jsem skeptický k dalšímu vývoji až do roku 1968. Tento rok byl 

rozhraním jak pro mě, tak i pro celou společnost. V tu ránu se myšlení převážné části obyvatelstva 

změnilo v protiklad. Mnozí, kteří režim podporovali, od něho odstoupili a rezignovali. I já jsem byl 

mezi nimi.  

... Konec ideologie? ...  

MS: Ještě bychom se měli dotknout jedné otázky. Po roce 1989 režim padl, ale ideologie stále 

pokračuje, máme zde komunistickou stranu, která se hlásí k minulosti. Nebo se jedná o jinou 

ideologii? Lidé jsou do určité míry nepoučitelní a vyhledávají jednoduché návody.  

FN: Rozumím. Usilujete o to, abych se vyjádřil, jak se chovají dnešní představitelé komunistické stany.  

MS: Zkrátka – to, co hlásají, je srovnatelné s tím, co bylo před rokem 1989? 

FN: Prvky tlumočí dál a snaží se je kamuflovat tím, že se starají o blaho drobných lidí.  

MS: Hlásají: jsme s lidem!  

FN: Vyjadřují se v jejich prospěch v parlamentu. Jedná se o kamufláž, která byla i předtím. Nyní řeknu 

něco z historie. Největší nešvar, kterého jsem byl svědkem a který jsem kritizoval, byl ten, že nám při 

přeškolování lhali. Něco nám nalhávali, co se v praxi neukázalo. Mohl bych říci konkrétní příklad: byli 

jsme skupina pilotů. Bylo nás 6 Čechoslováků, byli tam 3 Bulhaři a 4 Rumuni. Byli jsme ubytováni ve 

vojenském učilišti, baráku, říkali tomu korpus. Začali nám vysvětlovat, aby nám zlepšili podmínky 

bydlení, že v části v přízemí, kde jsme bydleli, udělají zeď, aby nás druzí sovětští piloti nevyrušovali. 

Lež jak barák! Oni nás od nich chtěli oddělovat, protože jsme byli „inostranci“ načichlí Západem, 

abychom své myšlenky, zkušenosti na ně nepřenášeli. Tvrdili, že nám vytvářejí lepší podmínky. Vše 

jsme věděli. Takto to pokračovalo i v jiných otázkách do roku 1968, a proto fungují do současnosti, 

když je lidé podporují. Zkrátka, ne pravda, ne fakta, ale dominovaly a dominují lži. S tím jsem nikdy 

nemohl souhlasit, protože jsem člověk, jenž je zvyklý na fakta, skutky, realitu.  

... Demokracie ...  

MS: Navrhuji, abychom se přesunuli do období po roce 1989. Jak jste vnímal obnovu demokratického 

řádu? Jak si sám demokracii pro sebe definujete?  

FN: Na tyto otázky byste se měl tázat lidí, kteří fungovali v politice, já jsem v ní nevystupoval. 

Neustále jsem byl v realitě a tentokrát v realitě důchodové.  

MS: Dobrá, ale jistě máte nějaký vztah k tomuto společenskému řádu. Vyrůstal jste během první 

republiky, když končila, bylo vám 23 let. Ta byla označována za demokratickou. Jak podle vás tato 

skutečnost mohla být využita v období po roce 1989? Byl tam apel: budeme si konečně vládnout, 

nebudeme nikomu podřízeni!  

FN: Tak daleko jsem nepřemýšlel. Když jste student nebo když nastoupíte do prvního zaměstnání, 

ideologie jdou stranou. Snažíte se dosahovat optimálních výsledků v tom oboru, do kterého jste se 

rozhodl nastoupit. U mě to bylo letectví.  
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MS: V době, kdy docházelo k obrodě demokracie, jste byl v penzi a mohl jste o společenských 

otázkách přemýšlet. Ke konci režimu byla snaha některých společenských sil demokratizovat systém, 

ale pak národ vykročil k demokracii. V polovině roku 1990 byly první svobodné volby.  

FN: Žil jsem již v Nymburku, bydleli jsme v rodinném domku, oba jsme s manželkou byli v důchodu, 

přístup k politickým aktům jsme omezovali.  

MS: Člověk je charakteristický i svým zájmem o své okolí. 

FN: Soudím, že ve stáří má člověk jiné starosti než se starat o politický vývoj ve městě, kde jsem žil.  

MS: Komenský říkal: „Jsme v divadle svět a cokoliv se zde děje, všech se nás týká.“ To znamená, že by 

člověk neměl rezignovat. Zeptejme se, čím je pro vás demokracie? Možnost volby, možnost říci, co si 

myslím? 

FN: Demokracie je kategorie, která nikdy nebyla naplněna. 

MS: Jedná se o cíl, který se od člověka vzdaluje, když se mu snaží přiblížit?  

FN: Vždy měla nuance, které byly dány vlivem jednotlivých stran, jednotlivců, osobami, ...  

MS: ... kulturním vývojem, hodnotovým půdorysem. Sám jste poukázal, že je těžké si představit 

demokracii v Rusku. Zkrátka, mentalita lidí je odlišná. 

FN: Pozor, demokracie v Rusku nikdy nebyla.  

MS: A proto říkám, že demokracie jako společenské uspořádání je silně odvislé od toho, na co jsou lidé 

zvyklí, co mají ve svých srdcích, co do nich bylo vloženo během výchovy. To jsem měl na mysli.  

FN: Cítím, že po mně chcete filozofické úvahy. Necítím se natolik kompetentní, abych nahrazoval 

filozofy, kteří to mají v popisu práce.  

MS: Ať chceme, či ne – člověk je vždy laickým filozofem. Co podle vás potřebuje dobrá demokracie? 

Tážu se proto, že mnozí z nás nejsou spokojeni s vývojem, který je. Jistě nezbytnou ingrediencí 

demokracie je dialog. Masaryk říkal: „Demokracie je diskuse,“ schopnost hovořit s jinými.  

FN: Budu stručný: má-li být vývoj demokracie úspěšný, chce pravdu, nelhat, fakta, skutky. Co bychom 

měli víc povídat? Takový je můj názor na vývoj, má-li být demokratický. Ne nezbytná vzájemná 

výměna názorů o faktech a skutcích.   

MS: Neměli bychom zapomínat na aktivního, kritického, sebekritického člověka. Souhlasil byste s větší 

četností referend, a tím s možností účasti na rozhodování pro lidi? Například po roce 1989 zde bylo 

celonárodní referendum o vstupu do Evropské unie, ale byla i místní, regionální referenda. Soudíte, že 

tento prvek - jsem občan, mám nejen právo jednou za 4 roky volit, ale chci také rozhodovat o určitých 

dílčích otázkách – je nutný?   

FN: Zmínil jste pojem referendum. Souhlasil bych s tím v uváženém rozsahu k věcem, které si 

referendum zaslouží. Nesmí být ke každé „hovadině“. Referendum je způsob řešení různých 

problémů, ale po dobrém zvážení všech okolností, které s tím souvisí, ...  

MS: ... aby se referendum „nepostavilo“ proti systému.  
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... Politika ...  

MS: Pokročme dále. Diskutujeme otázku politiky, která je s demokracií spjata. Jak byste 

charakterizoval její vývoj? Účastní se politiky ti, kteří jdou sloužit, nebo tam jsou lidé, kteří jsou spíše 

prospěchářští? Vím, můžete říci, že na to nemám validní data ze sociologického pozorování.  

FN: Řeknu vám to velmi stručně: Ti, co mlátili na schůzích hubou, byli prospěcháři. Místo aby poctivě 

pracovali na tom, aby se „demokracie“ rozvíjela, bili se a bijí v prsa, říkali různé nesmysly, které se 

nedaly realizovat. Těmto lidem se dostalo sluchu. To bylo negativum celé společnosti.      

MS: Domníváte se, že přístupy, které byly v minulosti, se přesunuly i do současnosti?  

FN: Mnohé z toho v současnosti funguje.  

MS: Domníváte se, že pro zdravý vývoj společnosti by měla být celonárodně „sdílená vize“, kam 

chceme jako stát dojít? Můžeme říci: politické strany se napříč spektrem dohodly, že je vhodné být 

v Evropské unii, je nutné k tomu udělat patřičné kroky.  

FN: Poukážu na jeden jev, který v současné společnosti dominuje. Hnutí ANO Andreje Babiše je 

nepolitické, a představte si, že má nejvíce sympatií voličů.  

MS: Je to proto, že čeští „profesionální“ politici se zdiskreditovali.  

FN: Stav přinesl politický vývoj, v němž se lidé raději orientují na nepolitického člověka než na 

politické partaje.    

MS: Soudíte, že to je dobře?  

FN: Jedná se o výsledek vývoje demokratického uspořádání.  

MS: Politici se zdiskreditovali a lidé nyní volají po alternativě? 

FN: Toto v Evropě nenajdete.  

MS: Berlusconi je v Itálii. V Rakousku neúspěšně kandidoval miliardář Stronach. Pokusy zde jsou, ale 

pan Babiš si získal přízeň voličů díky konkrétním činům, ale i heslům, jako je  „My makáme!“  

FN: Věc je ve vývoji a nikdo neví, jak to vše skončí. Zatím do této doby lidé sympatizují s tím, co je 

konkrétnější než povídání o politice.  

MS: Ano, preferují činy. Podle toho, co jste říkal, sám jste jej asi podporoval?  

FN: Ne, pouze jej beru na vědomí.   

MS: Když hovoříme nad politickou situací, soudíte, že Češi si umí vládnout v kontextu vaší historické 

zkušenosti?  

FN: Netroufám se vyjádřit.  
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... Kapitalismus ...  

MS: Nyní bych se dovolil přesunout k obnově kapitalismu. Čím pro vás je? Dvě generaci jste strávil 

v plánovaném hospodářství. Nefungovalo, a proto zde po roce 1989 byla snaha obnovit funkční tržní 

hospodářství.  

FN: Plánované hospodářství se zdiskreditovalo, a proto zmizelo. Ani v Rusku již není.  

MS: Mají tam oligarchy. Máte nějaké výhrady k postupu jeho obnovy? Bylo několik druhů privatizace, 

byly restituce. Lidé spojení s vládou Petra Pitharta zdůrazňovali propojení klíčových podniků, 

utvářejících finální produkt, se zahraničními podniky. Takovým ukázkovým příkladem je Škoda Auto.  

FN: S privatizací jsem se setkal pouze tak, že jsem měl nějaké kupony, jež jsem prodal. Tím pro mě 

privatizace skončila. Pochopitelně souhlasím, že mnozí „šikovní“ lidé se toho chopili a zbohatli, a 

proto u nás máme oligarchy.  

MS: Míníte, že řád trhu je čímsi pro člověka přirozeným, ale přitom jsou nutné zásahy státu, které by 

moderovaly mnohočetné procesy? 

FN: Těžko se k tomu vyjadřovat. Kdybych byl bohatý, měl bych na to lepší názor. Jsem důchodce, 

který žije z měsíce na měsíc ze svého důchodu.  

MS: Jak se stavíte ke snaze dohonit západní Evropu, co se bohatství týče? Kapitalismus, v němž působí 

spontánní řád, produkuje bohatství, vidíme jej kolem sebe. Byla snaha zařadit se mezi země, které 

byly vyspělé ...  

FN: Řeknu to asi tak: sám jsem chudý, a oni jsou bohatí. To je vše!  

MS: Dobrá, ale člověk, který je hmotně chudý, může být duchovně bohatý.  

FN: Ano, proti tomu nic nenamítám.  

... Hodnoty ...  

MS: Dobrá, pokročme dále. Co si myslíte o hodnotách, jako je svoboda, spravedlnost, které podmiňují 

fungování společenského a hospodářského řádu? Pro mnoho lidí byla svoboda spojena s rokem 1989, 

kdy se lidem otevřela možnost realizovat svůj životní plán.  

FN: Pro mě se jedná o široké filozofické kategorie, v nichž nežiji.  

MS: Každý snad touží být svoboden, cítí ji, i když o svobodě neumí napsat traktát. Dotkli jsme se 

například i spravedlnosti. Mnozí z nás s tím, co se dělo po roce 1989, s obnovou kapitalismu, vnitřně 

nesouhlasili právě pro nedostatek spravedlnosti.  

FN: Víte, jsem starý praktik, který kouká na realitu: fakta a skutky.  

MS: Lze soudit, že pro dobrý vývoj v našem světě je nutné začlenit i otázku spravedlnosti. Když vám 

uteče, společnost se může ocitnout na šikmé ploše, ba se i rozpadnout.  

FN: Spravedlnost je vždy v pravdě, ve faktech. Když nejsou pojmenována fakta, není spravedlnosti.  
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MS: Revoluce byla též vedena Havlovým heslem: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Myslíte 

si, že se jedná o velkou představu, k níž se můžeme maximálně blížit?  

FN: Havel se snažil vyjadřovat jako velký filozof, ale podle mě jím nebyl. 

MS: Stylizoval se tak? 

FN: Ano, stylizoval se. Byl v prezidentské funkci a zase musel „realizovat“ svobodu, spravedlnost 

v kontextu faktů. 

MS: Ano, ale bez nějakých východisek, které byly důležité pro jeho život, by nemohl dosáhnout toho, 

čeho dosáhl.  

FN: Netroufám si soudit. Byl z bohatého prostředí.  

MS: Majetek byl rodině při příchodu komunistů zabaven.  

FN: To je jiná otázka, ale žil v prostředí milionářské rodiny. Zkrátka - tendence pro demokracii u něj 

mohla být, ale nemohla být naplněna takovým způsobem jako u člověka, který neměl to zázemí jako 

on.  

MS: Ano, ale obětoval se, několikrát byl ve vězení. 

FN: Užil jste výrazu: stylizoval se. Z mého pohledu se stylizoval do všeho, co dělal. 

... Integrace na Západ ...   

MS: Postupme dále. Jak se díváte na naši integraci do západních struktur?             

FN: Evropskou unii chápu jako možný prostředek ke sjednocení Evropy. Metodu pořád hledáme jak u 

nás, tak na Západě. Tam nám něco vnucují, my s tím nesouhlasíme. Takto to vidím. Vše je ve vývoji.  

MS: Můžeme říci, že se jedná o otevřený projekt. Je na nás, jak se toho chopíme.  

... Pohled do budoucnosti ...  

MS: Jakou budoucnost této země vidíte v rámci integrujícího se světa?  

FN: Chcete po mně, abych mluvil o budoucnosti státu, Evropy ... Nevím, jestli v Evropě bude někdy 

diktatura, nebo demokracie, či federální stát. Vše je ve vývoji. Hádají se o to desítky politiků a 

funkcionářů, a nemají též jasno, a proto na budoucí vývoj nemám jasné stanovisko.  

MS: Děkuji vám za podnětná slova.       

                

        

 

                   

 


