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Dialog o transformaci s Františkem Petráškem1,2: 

MS: Jaký byl rok 1989? Co jste si od něj sliboval? Jaká očekávání jste měl? Vkládal jste do něj naděje, 

a jak se případně naplnily?  

FP: Abych byl konkrétní, rok 1989 jsem předpokládal již delší dobu. Lze tvrdit, že jsem jej očekával již 

od roku 1948. Historie české společnosti byla však mnohem pomalejší než očekávání mladého 

člověka. Bylo to též způsobeno tím, že jsem neměl zkušenosti o tom, čemu říkáme civilizační proces či 

ustavování se politických režimů a jejich změny. V roce 1989, když došlo k tomu, k čemu došlo (dnes 

hovoříme o sametové revoluci), jsem pocítil, že se ocitáme ve světě větší volnosti rozhodování a jako 

dospělý muž, který pečuje o rodinu a má nějaké zkušenostní zázemí, budu moci rozsáhleji využít 

vlastní schopnosti rozhodovat. To byl hlavní přínos. Také jsem měl pochopitelně subjektivní radost z 

toho, že ne pouze já, ale i moje děti, moje rodina i moji nejbližší přátelé se ocitají v národě, který se 

blíží k ideálnímu stavu demokracie, kde si sice musíme zasloužit občanský statut, ale na druhé straně, 

pokud vykonáme nějaké práce, budeme schopni tvořit a převářet.  

MS: Rozumím, vy jste užil slovo rozhodování. Domníváte se, že stát byl příliš paternalistický, že 

člověka vodil „za ručičku“, říkal mu, co má dělat, potlačoval autonomii rozhodování. Shodou okolností 

lidé, kteří se živili svým intelektem, měli povětšinou problémy z toho důvodu, že byla preferována 

dělnická třída.  

FP: Jistá forma paternalismu v totalitním režimu existuje v tom smyslu, že se režim musí postarat, aby 

lidé přežili a vykonávali to, co je jim nařízeno. Mohu-li to srovnat se situací před rokem 1989 u nás či 

v Polsku, kde jsem působil, byla materiální úroveň v českých zemích nesrovnatelně vyšší než v Polsku. 

Touha po změně, která v Polsku souvisela s materiálním standardem, byla velká. U nás byla spíše 

touha podílet se na vytváření toho, čemu říkáme společenské instituce či čemu říkáme kultura. 

Bohužel těch více jak 40 roků nadělalo své. Na základě této skutečnosti si myslím, že spousta obyvatel 

této země má problémy se sebekultivací.  

MS: To je záležitost výchovy, vzdělání. Sebekultivace je tedy otázkou dlouhodobého procesu, z něhož 

by člověk neměl ustoupit, pokud usiluje v životě o dosažení jistých mezí. 

… Komunismus …  

MS: Bylo zmíněno, že stát nedovoloval člověku vyjadřovat plně své preference. Také upřednostňoval 

lidi v oblastech. Na Západě tito lidé měli úplně jiné postavení než v komunistické společnosti.  

FP: Zdali je zde otázka preferencí samotných, k tomu se nemohu vyjádřit. Problém je, že lidé své 

preference nemohou vyjadřovat konáním, činem. Jako mladým lidem, kteří zde byli uzavřeni v 

totalitě, nám vadilo především to, že jsme neměli svobodu pohybu, neměli jsme svobodu volby 

zaměstnání, bylo nám nakázáno, kde budeme a jak budeme zaměstnáni, kde se budeme pohybovat, 

jak se budeme pohybovat. Dám příklad: Když jsem nastupoval jako asistent na Vysokou školu 

ekonomickou, šel jsem pochopitelně jako mladý vedoucí na studentskou brigádu do západního 

pohraničí k Tachovu. Neměl jsem možnost jít do vzdálenosti méně než pět kilometrů od hranic. Bylo 

                                                           
1
 František Petrášek (1937 – 2014), český futurolog, pedagog na VŠE Praha, autor knihy Základy hospodářské 

prognostiky (1997), Futurologická studia (2009). 
2
 Dialog byl nahrán ve čtvrtek 17. února 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Fr. Petráška na 

Vysoké škole ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Žižkov.  
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to bizardní a nedůstojné, neboť jsem nic kriminálního neprovedl a jako mladý člověk jsem to těžce 

nesl. Těch čtyřicet let jsem si připadal jako vězeň, s malou přestávkou v roce 1968 až 1969, kdy jsem 

měl možnost cestování na Západ, a poté opět ne.  

MS: Vy to vnímáte jako období intelektuální izolace? 

FP: Ano, ale věnoval jsem se studiu technických problémů a výzkumných problémů. Tedy inovace, 

technika a jejich dopady do sociálního prostoru. Věděl jsem velmi dobře z dvouročního pobytu, že 

Česká republika a její obyvatelstvo v mnohém zaostává v celkovém světovém vývoji. Tedy poučení, 

které bych měl získat, bych získal velmi rychle a velmi adresně, pokud bych se mohl seznámit s prací 

na Západě. To se týkalo všech mladých lidí i studentů. Potlačování národa začalo ve školství, 

v systému vzdělávání, jelikož byl uzavřený. Velmi jsem přivítal dvouroční stáž – zaměstnání v Polsku. 

To jsem už byl i otec rodiny. Zjistil jsem, že Poláci k těmto věcem takto nepřistupují. Poláci mají přece 

jen možnost vycestovat, podívat se, jak žijí lidé ve světě, porovnat to a vzít si z toho přesvědčení. 

… Exil …   

MS: Když zmiňujete zahraničí, neuvažoval jste náhodou o exilu?  

P: Abych se přiznal, nikdy jsem o něm kupodivu neuvažoval. Sám jsem exil „spoluzařizoval“ svému 

bratrovi. Byl v táboře v Německu a poté dostal zaměstnání ve Švýcarsku. Zkrátka jsem o tom nikdy 

neuvažoval. Naopak i v kritické době jsem byl v Římě a v roce 1969 jsem tam měl možnost být asi dva 

měsíce na stáži. V roce 1968, když jsem tam přijel, to bylo 14 poté, co zde začala okupace, ptalo se 

mě 35 studentů, kteří tam tehdy byli, zdali se mají vrátit domů, či ne. Odpověděl jsem asi v této 

rovině: „Boj o samostatný stát se musí převážně odehrát uvnitř. Věřím však, že to vyhrajeme.“ 

Připouštím, že to bylo naivní. To proto, že jsem neměl zkušenost. 

MS: Podobně uvažoval profesor Vojtěch Cepl, jenž však řekl, že to celé špatně načasoval. Kdyby prý 

zůstal, byl by jeho intelektuální život zřejmě jinačí. Byla to volba. Každý nemůže strávit ten čas 

v zahraničí. To proto, že každý jedinec je nějak disponován, má svůj sociální prostor, má své přátele. 

Někdo nemá zájem roztrhat vazby, a proto do exilu neodchází každý.  

FP: Máte pravdu a plně s tím souhlasím. Ještě navíc v mé profesi byl jeden moment, který mě k tomu 

vedl. Skutečně intenzivně jsem se zabýval vlivem empirických věd na technické umění člověka a 

dopady nových průmyslových technologií na život člověka. Hledali jsme v tomto informačním spojení 

určitou záruku, že dříve nebo později se totalitní systém musí zhroutit, protože vztah mezi vědou a 

demokracií je velmi úzký. Jakmile spoutáme myšlení člověka, spoutáváme i jeho tvořivost. To mi 

dávalo optimistickou vizi.  

MS: Vy jste o tom uvažoval jako člověk, jenž má univerzitní vzdělání. Takto asi neuvažovali lidé, kteří 

šli se zbraní a podpořili v roce 1948 Klementa Gottwalda? Takto asi neuvažovali lidé, kteří se dostali 

na vrchol nomenklatury?  

… Minulost, překážky …  

FP: To, o čem jsem uvažoval, byla věc, která je sice pravdivá, ale každého z nás zasahuje jinou 

rychlostí. Myslím si, že dnešní civilizační procesy mají dynamiku vestavěnou v adaptačních 

schopnostech lidí. Přál bych si, aby období osvobození obyvatel od pozice téměř manipulovaného 
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člověka do pozice člena otevřeného společenství bylo co nejmenší. Vše však hovoří pro to, že se 

naplňuje proroctví Jacquesa Rupnika (vyslovené na konference o koncipování budoucnosti v Evropě 

v r. 1993), že možná proces občanského vyrovnání se s demokracií může trvat několik generací. 

Tehdy bylo řečeno, že to může trvat až šedesát let.  

MS: To zmiňuje také Ralf Dahrendorf v rámci pojednání s příznačným názvem: „Úvahy o revoluci“. 

Tam byla ona šedesátka zmíněna. Někdo může říci, že je to dlouhá doba. Kdo se narodil během 

komunismu, jako by neměl možnost vykročit z ideologického stínu. Možná je to daň za to, že adaptace 

není tak rychlá. Napíšete zákon, to trvá dny. Poté jej musíte schválit, to trvá měsíce. Než si lidé daná 

pravidla osvojí a hlavně je přijmou za své, to jsou desetiletí. Nu, však pokud člověk sleduje českou 

demokracii, či demokracie v okolních transformujících se státech, nemůže se divit. Co by měl člověk 

říci člověku, který lamentuje nad úrovní veřejné diskuse či nad procesy v politice? „Co chceš, vždyť je 

to pouze třetina doby!“ Jaký je váš postoj k této skutečnosti?        

FP: Mají pravdu ti, kteří vědí, že věci nelze příliš uspěchat. Světová politika se dotkla většího počtu 

jedinců, kteří mají možnost se dívat z tohoto širokého hlediska na společenské změny v celé 

komplexnosti. Na druhé straně bych řekl, že nyní například v Evropě zažíváme problém, kterému 

říkají prohlubování a zároveň rozšiřování jednoty evropské integrace. Z pesimistického hlediska se 

zdá, že problém je právě těžko řešitelný ve vztahu k tomu, co jste řekl. Zde jsou jisté adaptační doby, 

které nedovolí fiskální politiku sjednocovat s takovou rychlostí, jak by si to představoval bankovní 

sektor. Je ale pravda, že historie se nikdy doslovně neopakuje, Karel Popper měl v tomto ohledu 

pravdu. Stačí si vzít příklad z imitací - my zavádíme jisté techniky, a státy, které jsou hospodářsky a 

technicky zaostalejší, je imitují. Vždy tam dochází ke zrychlení. Jako by se následující generace učila 

z chyb generace předchozí. Možná, že proces rozšiřování Evropy je komplikovaný nejen proto, že se 

v ní mění lidské zájmy, ale také metody učení. Některé náznaky zde jsou.  

MS: Sluší se říci, že Evropa je složena z mnoha národů a států. Právě adaptační mechanismy jsou u 

každého trochu jiné. Stačí se podívat do České republiky, pokud to vztáhneme na tuto zem, jak je 

obtížná adaptace problémového etnika, jako jsou Romové. Je rozdíl, když máte českou národnost a 

romskou. Jsou však lidé, kteří si vzorce jednání osvojí, to ale můžeme vidět jako výjimku. Vznikají 

otázky, jak uspořádat politiku, aby byla dostatečně efektivní.  

… Hodnoty a orientace ... 

FP: Sám to beru jako otázku, která nemá jednoznačnou odpověď. Zde se mi vybavuje asociace na 

Hodnotový svět člověka od Ingleharta. Ten dělal celosvětový průzkum, rozdělil regiony do oblastí 

světa právě podle diference hodnotového východiska a dával jej do souvislosti s bohatstvím lokální 

komunity. Dospěl k závěru, že se svět diferencuje hlavně podle podílu hodnotových světů, které jsou 

příznivé tvůrčí práci, a těch, v nichž se ocitá člověk uspokojující své základní životní potřeby. Mezi 

oběma druhy hodnotových světů je patrný velký obsahový skok. My patříme do skupiny obyvatelstva 

světa, kdy de facto máme téměř uspokojeny všechny základní potřeby, i když je pravda, že některé 

skupiny materiálně strádají. Tato tendence je hodně závislá právě na uspokojení základních potřeb, 

které nabízí to, co nazýváme technickým umění. Dnešní úvahy o budoucnosti z hlediska inteligence, 

z hlediska schopnosti materiálových transformací, které nám příznivě zabezpečí možnost uživení se 

na této planetě, se zdají velmi optimistické. Fukuyama by se v této souvislosti na vědu spolehl, ale 

myslím si, že má pravdu i Inglehart, když se ptá, zdali světová civilizace podlehne „macdonaldizaci“, či 

ne.  
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MS: Všichni jsou stejní, …  

FP: ... stejná spotřeba, stejná doprava, stejný způsob komunikace. Toto vše u něj neznamená, že by 

se měly vymítit jiné vzory kulturního chování. Naopak, ona heterogenita kultury a umění soužití 

zmnožuje počet pokusů a omylů při hledání způsobu lidského soužití i soužití s přírodou. Proces učení 

obyvatel na celém světě se díky tomu rozvíjí rychleji, než kdyby civilizace obyvatelstva tvořila pouze 

monokulturu.  

MS: Vždyť člověka, pokud má kolem sebe lidi, kteří jsou jiní, to vybízí k soupeření. Je rozdíl, když žije 

v monokultuře, heterogenita totiž vnáší do lidského života dobrodružství, dynamiku i stabilitu. Reálný 

socialismus byl onou monokulturou. Lidé byli v režimu právě pro svou jinakost ostrakizováni. Můžeme 

uvažovat, že je nutné, aby se lidé učili tomu, že jinakost člověka by neměla být ke škodě v rámci 

statusového vzestupu. Nádherně to ukazují kapitoly z naší nedávné historie. Nejsi dělník, nejsi havíř, 

tak s tebou budeme jednat jinak. To proto, že nezapadáš do našeho profilu. Lze se domnívat, že právě 

proměny, které udály v letech 1989 – 1991, nabídly možnost, že se lidé nemusí bát o nějaký status, 

pokud budou zachovávat hodnoty, jež předpokládají společenské trvání. Ostatně, minulý režim je 

pošlapával.  

FP: Souhlasím s touto interpretací. Z hlediska prognostického pohledu, z hlediska předvídání je zde 

jeden zajímavý moment, jenž je trochu opomíjen v současných civilizačních úvahách. Je možné nalézt 

přetvářecí vliv technického pokroku. V historii se tento fenomén projevoval v transformaci 

materiálních zdrojů a v transformaci společenského prostředí, v němž se nacházíme. Myšlení o 

obsahu mezilidských vztahů založené na odlišném hodnotovém světě člověka se po dlouhou dobu 

(v Evropě asi do 12. století) rozvíjelo v relativně odděleném informačním prostoru od prostoru 

myšlení, na němž se zakládá technické umění člověka, aniž by docházelo k jeho hodnotové 

desorientaci (viz učení o dvojí pravdě). Řada sociálních tenzí, které dnes existují, však vzniká v oblasti 

zájmových střetů, v nichž se vzájemně mísí systémy hodnot, které podporují přetvářecí schopnosti a 

jiné systémy hodnot, které vylaďují mezilidské vztahy. Nyní vzniká otázka, jak to může pokračovat 

dál? Je zajímavé a je v tom jistá naděje, že tento trend zmnožování disponibilní energie dosavadním 

technickým vývojem může být změněn tím, že se technizace lidského života prosadí směrem dovnitř 

jeho organismu. On nebude konkurovat druhému z hlediska vměšování se do jeho hodnotového 

světa, do jeho osobní svobody. To proto, že to nebude potřeba. Tato smělá hypotéza mě poprvé 

napadla, když jsem obhajoval svou kandidátskou práci na téma Příspěvek k prognostice empirických 

věd a jejich společenského účinku. Hypotézu jsem založil na termodynamickém výpočtu a ukázalo se, 

že civilizační systém, energeticky stále náročnější, je pro lidskou civilizaci neudržitelný. Není možné 

zvětšovat objem energie tím, že ji budeme uvolňovat z mikrostruktury stále většího objemu hmoty a 

budeme ji používat na transformaci. Je nutné, aby následovala úplně jiná technika, která bude 

zmenšovat tento objem.  

… Dialog a jeho význam … 

MS: To by znamenalo i totální změnu hodnotového přístupu člověka. Člověk se může domnívat, že 

lidé, kteří stáli za snahou o proměnu a připravovali procesy po roce 1989, asi neuvažovali tak složitě.  

FP: Jistě, ukázal jsem nyní některé vize, které dnes naznačují, že současné společenské uspořádání je 

tak či onak podmíněno dvěma procesy. Jednak je to proces, že jsme schopni energeticky přetvářet 

prostředí, ale také že jsme schopni autonomně přetvářet mezilidské vztahy. Nepodaří-li se nám 
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prosadit oba dva procesy, hrozí nám skutečně to, čemu se říká civilizační kolaps. Ve světě máme také 

myšlenkové příklady. Jedním z nich jsou práce fyzika Fritjofa Capry. Ten na toto téma uvažuje velmi 

optimisticky. Rozhodně, pokud pozorně sledujeme jeho vývody, jsou tam předpoklady, které 

opravňují k opatrnému přijímání hypotéz o automatickém přežití naší civilizace do vyladěnějších 

forem, které by nám dovolily existovat v nějaké nekonfliktní světové komunitě.  

MS: Říkáte nekonfliktní? Vy ale voláte po dialogu?  

FP: To ano.  

MS: Jsou však ostatní, kteří vidí konflikt jako způsob existence?  

FP: To je špatné. Pro přežití člověka je nutná jím kontrolovaná anihilace síly.  

MS: Váš svět je světem míru a tolerantního dialogu. Když mít nějaké konflikty, tak jedině v rámci 

intelektuální rozpravy. Lze se domnívat, že člověk může mít různá stanoviska vůči problémům světa, 

v němž žije, ale základem pro jejich řešení je konstruktivní dialog, a ne dominance síly. Lze se 

domnívat, že touto cestou se vydaly evropské země. Vždyť to byla snaha států po druhé světové válce!  

FP: To jistě. Tato cesta pokračuje dále. Je obdivovaná řadou myslitelů mimo Evropu, zde mám na 

mysli Izrael. Tam jsou konflikty v mnoha případech řešeny i silou, a to jak vojenskou, tak silou 

kapitálu. Bez nich by ono společenství nemohlo existovat, jak nyní existuje. Můžeme se na to podívat 

i z hlediska názoru na otevřenou společnost. Vracím se k ideji Poppera, že vlastně otevřené 

společenství je jakýsi ideální stav, který patrně vznikne po mnoha pokusech a omylech.  

MS: Klíčovou roli proto hraje dialog? 

FP: Ano, a proto varuji před tím, aby se prognózovalo, že to musí jít jen touto cestou. Nyní stojíme 

v politické praxi před zájmovým světem člověka. Ten je utvářen jak racionálně, kdybychom popsali 

sebelépe naši historii, …  

MS: … tak emocionálně.  

FP: Ano, jednoduše nejsme schopni uchopit svět emocí a tím méně ten Třetí svět, tedy svět 

nepoznaného.   

MS: Také svět idejí, teorií, které si vytváříme, aby náš život byl uspořádán, abychom se v něm dokázali 

vyznat. Nechť se o oněch skutečnostech vede i vášnivá diskuse, která má jasné směřování.  

FP: My s tím hospodaříme jako s instrumentem. Svět idejí je dle Poppera v tomto ohledu důležitý. 

Jedná se o věc, která souvisí s naší schopností připustit, že něco neznám. To však vede k odlišnému 

chování.  

MS: Dotýkáme se ono známého: „Vím, že nic nevím.“ Mnohým myslitelům však díky skutečnosti, že 

něco poznali, narostla křídla. Takový byl Marx či ti, kteří měli zájem řídit společenské procesy. Ne 

nadarmo se říká, že civilizace byla doslova obětí těchto panovačným snah. Sám jste poukázal na fakt, 

že jste se domníval, že rok 1989 přijde daleko dříve po převratu v roce 1948.  
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… Člověk …  

MS: Je dobré se zeptat, čemu byl vystaven v diktaturách člověk? Uváděl jste, že někteří lidé jsou 

nastaveni tak, že raději přijímají příkazy, než aby se sami autonomně rozhodovali, protože je to 

nákladné.  

FP: Souvisí to se schopností člověka se uživit, či neuživit. Pokud zjistím, že přijímání příkazů mě vede 

ke snadnému uživení se a neuposlechnutí znamená existenční ohrožení života, budu souhlasit s tímto 

režimem, jelikož nevidím jinou možnost. Nemám sílu, abych se z toho prostoru vymanil. Otrokářské 

systémy, diktatury vedou pochopitelně k tomu, že i intelektuálně zdatní lidé jsou podrobeni v rámci 

systému vůli toho, kdo vydává rozkazy společnosti a manipuluje jí. Neznamená to však, že by lidé 

z biologického hlediska ztráceli kvalitu. Jim nezbývá nic jiného.  

MS: Možná exil, ovšem ten není pro každého, jak bylo řečeno. 

FP: V tom podrobení vidím určitou vlastnost davu. Sama filozofie na toto téma vydala zdařilá díla. 

Chování lidí ve společnosti má svá pravidla, která pouze zčásti známe. Fašismus italský či nacismus 

německý či jiné formy nejostřejších diktatur včetně sovětské diktatury, která měla vojenský 

charakter,  - právě v nich je krásně předvedeno, jak funguje takové společenství. Fungovat sice může, 

ale dlouhodobě znamená civilizační úpadek a rozpad společenství.  

MS: Není tam spontaneita. U Němců to vrcholilo druhou světovou válkou. Je zvláštní, že tamní systém 

podpořil i Martin Heidegger. V Rusku to trvalo více jak 70 let, tedy mnohonásobně déle než 

v Německu. Kvůli dlouhodobému trvání režimu musela demokraticky smýšlející inteligence do exilu. 

Stačí se podívat na Solženicyna. Inu, dochází ke ztrátě lidského potenciálu. Člověk může být rád, že žije 

ve svobodné zemi, jelikož řídit se příkazy lidí v některých vzbuzuje hrůzu a pocit poroby. Je to stejné, 

jako když člověk slyší slova lidí, kteří mají zájem být ovládáni jen proto, aby jim někdo dal najíst či 

splnit základní živočišné potřeby. To je degradace člověka.  

… Tíže demokracie …  

MS: Zde je dobré místo pro otázku, s jakými představami vstupoval člověk do nového demokratického 

světa? Lidé volali: „Svobodu, svobodu, chceme demokracii“, avšak uvědomovali, co žádají, jaký 

závazek na sebe berou?  

FP: Existuje zajímavá studie o tom, co si kdo představuje pod pojmem svoboda. Mám jednoho 

kolegu, jenž se věnoval sociologickému výzkumu představ svobody u lidí v Evropě. Působil na různých 

univerzitách. Pokud vím, začal v Portugalsku a skončil někde na Baltu. Zjistil, že lokální zkušenosti se 

svobodou jsou značně vázané lokální kulturou, tradicemi. Je dobré říci, že otázky byly položeny 

vysokoškolským studentům, nedá se tedy říci, že by to byli nevzdělaní lidé. Byli to lidé ovlivnění 

místními dějinami, místní kulturou. Zjistil velké rozdíly, a proto obecné pojmy jako svoboda, …  

MS: … demokracie a jiné jsou vykládány různě.  

FP: Dá se to sjednotit na mezilidských vztazích, že je to zároveň pocit volnosti rozhodování, ale 

zároveň i povinnosti zodpovídat za své činy. Otázky cesty, taktiky se skutečně liší. Mám zde příklad, 

jenž na to také odpovídá. Je to sociokybernetická studie polských prognostiků z Wroclawi. Jsou to 

kombinované výzkumy anglicko – polské z pravidelného setkávání futurologů s regionálním 
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managementem Quo Vadis Evropa. Tam vznikl takový názor, že právě počet pokusů a omylů, každý 

se v určitém prostředí kvalifikuje k tomu, aby lidé lépe žili. Když by měli jednoho McDonalda, tak to 

není splněno. Budoucnost nahlížená biokybernetickým modelem není McDonaldem zabezpečená 

proto, že počet pokusů a omylů, které může vykonat v celosvětovém měřítku, je menší, než vykonají 

civilizace lokálně rozptýlené. Z toho vyplynulo, že míra svobody je spojena s lokálními možnostmi a 

zkušenostmi.  

MS: Lze tvrdit, že je rozdíl, když o svobodě hovoří Američan, Čech či Číňan?  

FP: Když uvádíte člověka jako příslušníka národa; zde se skutečně myslí člověk jako příslušník 

komunity, která sdílí některé kulturní vzorce. Evropan a Číňan si mohou být velmi blízko. Uvedu 

příklad, jsou to stewardi na palubě letadla, cestují tak po celém světě. Pro ně nebude problém chápat 

svobodu podobně v rámci svého zaměstnání. Jak se navrátí k rodinám, může u nich nastat podstatná 

změna.  

… Předpovídání krachu …  

MS: Otočme list. Rád bych se zeptal, zdali lidé, kteří předpovídali budoucnost, byli překvapeni onou 

rychlou proměnou? To proto, že systém, který se zdál být pevný, se najednou počal hroutit jako 

domeček z karet.  

FP: Byli značně překvapeni. V oné skupině futurologů jsme v sedmdesátých letech spolupracovali 

právě s Polskem a tam proběhly studie, v nichž se diskutovalo, že se rozpadnou systémy, které se 

zdály pevné, neotřesitelné. Byl to zejména Sovětský svaz, také totalitní režimy ve střední a východní 

Evropě. Vzpomínám si, že to byly studie z roku 1982. V nich to vycházelo tak, že nejdříve se rozpadne 

systém, v němž je velká aktivita intelektuální skupiny. Vycházelo to na Maďarsko, Československo, 

poté Polsko, následně Sovětský svaz. Ten vycházel asi dva roky po nás.  

MS: To se vskutku naplnilo, byť …  

FP: … odchylky tam přece byly. Československo mělo jít na řadu v letech 1987 – 1988. V Sovětském 

svazu to vycházelo až na devadesátá léta. To byly prosím studie vykonané podle španělského vzoru 

týmově a prezentované Wlodkem Jermakowiczem, pozdějším poradce amerického prezidenta. Tam 

se bere v úvahu generační obměna. V totalitním systému je vládnutí koncentrováno na poměrně 

malý počet osob, které mají generační obměnu. Jednoduše se sleduje rychlost oné obměny a rychlost 

nárůstu vrstvy, která je předurčena k výměně, a jak ta uvažuje. Zvolnění zde vycházelo podle 

vypočtené rychlosti. Když jsem se vracel v roce 1981 z Polska zpět, tušil jsem, že to nebude zítra, ale 

přibližně za těch deset let. Většina lidí, s nimiž jsem se tehdy stýkal … neboť jsem pracoval hlavně 

mezi tehdejšími techniky … považovala daný režim za skálopevný systém, který nelze zvrátit. Zkrátka, 

byl to pro ně tak pevný režim. Technická inteligence, technickoadministrativní inteligence tehdy 

soudila dle plánů, ty jsou zde a jednoduše se z nich nevymaníme. Když režim bude povolovat, udrží jej 

Sovětský svaz vojensky. Sluší se říci, že to byla celkem široká vrstva českého i polského národa, která 

cítila potřebu přizpůsobit se natolik, aby mohla ve stávajícím režimu žít. V Československu byly navíc 

slušné životní standardy, téměř každý měl svůj byt, chatu, …  

MS: … jezdilo se na rekreace …  

FP: Do jisté míry by se dalo říci, že zde byla vskutku spojenost lidí s režimem.  
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MS: Když toto člověk slyší, tak si pro sebe říká: „Jak mohl člověk takhle uvažovat?“ 

FP: Bylo to díky informační blokádě. Tato blokáda dovoluje udržet lidi na uzdě. Stačí se podívat na 

Jižní Koreu, …  

MS: … Čínu.  

FP: Zde existovala politika aktivní desinformace. Na to byli lidé školeni.  

MS: Byla zde Státní bezpečnost, byly zde rušené rádiové stanice jako Rádio Svobodná Evropa.  

FP: Víte, ona desinformace začínala ve školách. Některé předměty vůbec neexistovaly. Jako 

futurologové jsme chtěli dělat assessment, který se ve svobodném světě dělal od šedesátých let. 

Velké projekty se oceňovaly z hlediska dopadů sociálních, ekologických, polických a jiných. Když jsme 

to chtěli dělat, zjistili jsme nakonec, že to vůbec nepřipadá v úvahu, jelikož si to strana a vláda 

nepřeje. Pokud to je ve státním plánu, je to norma, a psát nějaké studie o tom, že to může mít nějaké 

následky, to je nebezpečné. Vždyť by se rozkolísal státní plán a někdo by například nechtěl plnit 

normy. Zjistili jsme, že sociologické efekty nejsou u nás měřitelné, protože zde sice bylo pár lidí, kteří 

dělali příslušná statistická šetření v rámci populace, ale byli propuštěni, když se na to přišlo. 

Rozhodně nemohli výsledky publikovat a již vůbec nemohli učit.  

MS: V zahraničí měli data o jednotlivých satelitech Sovětského svazu a o samotné velmoci. Na základě 

toho doporučovali patřičnou politiku jako například realizaci Washingtonského konsensu.  

FP: To je pravda. Různé vrstvy obyvatelstva měly různý dostup k těmto informacím. Chtěl jsem 

zdůraznit, že ona desinformace byla v celé společnosti, dětmi počínaje, přes mládež … Stačí se 

podívat, co si můžeme přečíst v učebnicích minulého věku. Co tam je fikcí a co skutečností?  

MS: Vnímaví lidé četli mezi řádky, třebaže u těch mladších lidí to mohl být problém, když nebyli vedeni 

z rodiny. 

FP: Čtení mezi řádky je možné, až když máte nějakou zkušenost. Pokud jste od mládí přesvědčováni o 

tom, že to, co je psáno, je dáno, nemáte vykultivovanou fantazii.  

MS: Nefunguje ani kritické myšlení.  

FP: To neexistovalo.  

MS: Lidem od malička byl vtiskován směr. Ten měly upevňovat sochy, obrazy, události. Člověk byl 

vychováván, aby měl vůči režimu a jeho představitelům patřičnou úctu. Na druhou stranu, myšlení 

bolí. Mnozí z přemýšlivých lidí volili exil. Úcta k vlastnímu myšlení byla cennější než být otravován 

ideologickým smogem.  

FP: To ano. Měl jsem jeden pokus, jejž jsem realizoval, když jsem nastoupil jako učitel na 

jedenáctiletce v okrese Kamenici nad Lipou. Vyučoval jsem tam astronomii, fyziku a chemii. Protože 

děti měly problém s dojížděním a neměly kde bydlet, udělal jsem průzkum jejich denního života a 

vztahu k učitelům, k chování učitelů, vztahu ke škole. Moje myšlenka byla nesena otázkami: „Co by si 

od školy představovaly?“ Mezi 23 otázek jsem vložil také otázku: „Souhlasí se současnou politikou 

komunistické strany?“ Byl to anonymní dotazník, v němž lidé zaškrtávali políčka bez výhrad, s malými 

výhradami, s velkými výhradami, nesouhlasím. Za to jsem byl zatčen a odveden potupně k výslechu 
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do Jihlavy. Odebrali mi všechny odpovědi. První otázka, která totalitní režim v podobě příslušného 

majora zajímala, byla, které zahraniční kontrarozvědce jsem předával výsledky. Systém udržuje 

obyvatelstvo ve způsobu problematizace jejich životní situace. Mohl jsem se zeptat: „Kolik hodin 

brigád jste odpracovali?“ To jsem mohl vyvěsit ve sborovně. Stavěli jsme novou školu a ty otázky se 

mohly týkat právě toho. Uznávám, že jsem se na tyto věci neměl tázat. Studenti měli zájem stát se 

gymnazisty, aby se s nimi odpovídajícím způsobem zacházelo, chtěli mít vykání. Chtěli mít v učitelích 

odpovídající autoritu. To tak nebylo, jelikož učitelé byli s nimi od první třídy, vlastně jako by si učitelé 

neuvědomovali, co to znamená učit na gymnáziu.  

… Otázka odvahy, pravdy a cti …  

MS: Pokud byste sloužil režimu a kdybyste se těmito otázkami snažil „oslavit“ režim, nevadilo by jim 

to tak, jako když jste se snažil poukázat na pravdu, na skutečnost.  

FP: Díky tomu jsem byl tři měsíce nezaměstnaný. Mé další pracovní zastavení bylo díky tomu, že jsem 

se uměl zorientovat v laboratoři. V Praze na Vysoké škole ekonomické potřebovali zařídit laboratoř, 

tak jsem se sem dostal zázračným obloukem. Proběhlo velké politické šetření s výsledkem, že kdyby 

se zopakovala má předchozí iniciativa, půjdu okamžitě ze školy.  

MS: Nesmí se zapomínat na fakt, že režimu vadila pravda, které se domáhali lidé z disentu. V dnešním 

svobodném světě může člověk říkat cokoliv a nebude za to stíhán, byť jeho projevy jsou nekultivované. 

Mnozí lidé si neuvědomují, že se za pravdu zavíralo. Jednoduše jako by nedokázali ocenit pravdu, 

třebaže život není jednoduchý.  

FP: To je otázka, která souvisí s budoucností. Na druhé straně bych spíše řekl, že je to něco, co stále 

ještě prožíváme. Nemáme jednoduše vybudovanou občanskou společnost z hlediska povědomí 

povinnosti dodržovat sliby. Pozastavujeme se nad mírou korupce v našem společenství. Každý z nás 

se můžeme přistihnout, že někomu menší či větší úplatek v životě nabídl. Vlastně jsme si 

neuvědomili, že jsme nějaký ten úplatek nabídli. Takovéto chování by v jiném společenství 

nepřicházelo v úvahu. Naopak jsou společnosti, kde bez úplatku nelze být. Zkrátka, demokracie s tím 

nějak souvisí. Věřím, že se to bude postupně kultivovat, neboť mladá generace si osvojí dobré 

praktiky západního světa. Lidé, kteří procházejí různými prostředími, nakonec vidí, že korupce, jak se 

u nás zahnízdila, škodí všem. Zkrátka, není možné vychovávat podnikatele tak, že co si neurveš, to 

nemáš, nacházet právní skuliny, které znevýhodní ostatní. 

MS: Ano, všem jsou i tací, kteří tíhnou k tomu, že si nechají napsat normy pro vlastní potřeby.  

… Občanská společnost … 

MS: Zmínil jste občanskou společnost. Jsou mnozí, kteří s tímto termínem mají problémy. Nepřímo 

narážím na lidi kolem prezidenta Václava Klause. Považujete ji za cosi, co je nezbytné pro 

demokratický systém? Je to nutné, aby systém rozkvetl do své plnosti?  

FP: To je složitá otázka. Mám jednu takovou důležitou skutečnost - jsem předsedou občanské 

nezávislé společnosti již dvacet let. Na základě historického pohledu tvrdím, že občanské společenství 

dovede rychleji reagovat na nedostatky ve veřejných mezilidských vztazích. Je možné lépe využít 

tvůrčích schopností lidí v lokalitách. Je nutné, aby výsledky úsilí té které organizace navázaly na 

instituce, které mají celospolečenský dopad. Bylo by vhodné, aby vrcholové struktury ctily podněty 
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jednotlivých iniciativ, aby to bylo zavedeno do praxe. Dám vám příklad. Vyvinuli jsme poradenský 

futurologický systém pro zástupce lidu v našem Parlamentu. Aplikovali jsme jej v rámci Federálního 

parlamentu i českého Parlamentu. Pracovali jsme se všemi univerzitami, jejichž členové se hlásili do 

expertního sboru. Dostali jsme na to velké prostředky ze Senátu USA a ICEG. Vývoj poradenského 

systému trval celkem pět let. Každý poslanec si mohl zjistit, jaký výsledky se dostaví, když se 

rozhodne pro tu, či onu variantu. Byly tam popsány oblasti, jak se to či ono opatření promítne ve 

vzdělání, ve financích, v zahraničních vztazích atd. Poslancům se tímto způsobem rozšiřovaly obzory. 

Byl to odborný pohled na věc. Nyní bylo třeba, aby parlamentní institut dílo přejal a financoval jeho 

rozvoj a aktualizaci jeho obsahu ze svých prostředků, které občanská společnost již neměla. Jsem 

přesvědčen, že systém by se vyplatil, a do dnešních dnů o tom přemýšlím. Dokonce by se provádění 

tohoto systému dalo uskutečnit laciněji. Existuje informační výměna mezi parlamentními instituty 

jednotlivých států. Mají sjednocený informační systém. Když zkoumáte nezaměstnanost, nemusíte 

být odkázán pouze na české zkušenosti a můžete se dobrat ke zkušenostem ve všech státech, ve 

všech prostředích. Tím se můžete snažit svůj poslanecký mandát optimalizovat z báze rozsáhlejších 

zkušeností.  

MS: Je otázkou, zdali pánové, které jsme do Parlamentu delegovali, si těchto informací patřičně váží a 

budou je užívat k obecnému dobru?  

FP: To je přirozená otázka a je dobře, že byla vznesena. Byli jsme napjati, když jsme tam systém 

zaváděli. Měli jsme pohovor s představenými jednotlivých parlamentních výborů. Někteří to pochopili 

dříve, někteří později. Byla tam vidět výborová rivalita. Nejvyšší zvědavost byla projevena ve věci 

obsahu jiných informačních bloků, než ve kterých pracoval daný parlamentní výbor. Zkrátka, byl 

ohlas. Sami jsme cítili, že jsme potřebovali angažovat více a více odborníků. Rozhodnutí Parlamentu 

ovlivňují různé procesy ve společnosti. Také by výstupy neměly být dělány lobbisticky. Pochopitelně i 

zde by se lobbismus mohl dříve či později projevit. Na to jsme jako občanská společnost již neměli 

prostředky. Je zřejmé, že se to dá ohlídat, ale je to nákladná věc.  

MS: Demokracie je vůbec nákladná při rozhodování. Je otázkou, zda snahy například futurologů 

najdou odezvu u našich normotvůrců.  

FP: Pochopitelně, že jsme dělali průzkum a zjistili, že zhruba deset procent poslanců využilo oněch 

informací. Kupodivu to byli poslanci, kteří tam byli za strany levicového spektra, tedy včetně 

komunistů. To bylo k mému smutku, jelikož jsem chtěl, aby to bylo užíváno všemi. Možná to je pro 

bývalé komunisty dobrý prostředek, neboť si rozšíří obzory. Jestliže to brali vážně, museli si však 

uvědomit, že existují problémy, které minuli v rámci své marxisticko – leninské přípravy. To však platí 

i pro lidi, kteří slepě zastávají pouze jednu školu ekonomického myšlení. Máme zde geniální myslitele, 

jako byl Marx, stejně tak von Hayek. To jsou nadaní lidé, kteří mají obrovský potenciál. Jiní lidé 

přijdou a vyberou z toho potenciálu ideu, a poté ji neadekvátním způsobem upraví. Von Hayek měl 

zkušenosti, jaké mohl mít, a neměl zkušenosti s informační společností, která se nám právě dnes ve 

světě rodí. U něj by dnes vyznělo hodnocení hospodářské praxe úplně jinak, než vyznívalo v době 

jeho společenské angažovanosti.   

MS: To je také otázka, kdy vámi uvedení pánové psali svá díla. Marx také byl poplatný době. Je nutné, 

aby vnímavý člověk to, co načerpá u myslitelů, dokázal pomocí svého vzdělání zasadit do současné 

doby, v níž žije. Není přece možné se řídit podle něčeho, co bylo napsáno před desítkami let, bez řádné 
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kritické reflexe. To je možná i problém lidí, kteří zastávají pouze jeden postoj vyvěrající z četby 

jednoho díla. Takovým lidem je například jedno, zdali to má, či nemá své opodstatnění.  

FP: Nyní jste se dotkl otázky, která se týká budoucích forem vládnutí. Futurologie na to odpovídá tím 

způsobem … již jsme se toho dotkli v souvislosti s učením … že omyl ve vládnutí je pokusem a omylem 

v uplatňování síly a zároveň pokusem a omylem v uplatňování možnosti konsensu. Tyto dvě aktivity 

je v demokratickém systému třeba brát v úvahu. Existují a daný systém vládnutí spoluvytvářejí. 

Domnívám se, že učení, které je nutné vykultivovat pro politika jako osobu, jež rozhoduje ve 

veřejném zájmu, začíná ve světě teprve tápat po systému a metodě, která by danou demokracii 

založila jako systém rozhodování a tím i činností, výběru cest, jak povedeme hospodářství, obranu, 

bezpečnost. Je nutné podotknout, že ono učení je velmi nedokonalé. Svědčí o tom krásně pokus 

s informováním jednotlivých zástupců lidu v Parlamentu. Můžeme hlasovat tak, že zvedneme ruku za 

slogan. Jsme opět v pozici bezbranného člověka, který bude manipulován systémem, do něhož jsme 

se vřadili, a nevíme vůbec proč. Racio se vzdává. Nám vychází, že v budoucnu zde sehraje úlohu 

umělá inteligence, posílení lidské inteligence bude natolik velké, že již ve středních školách a na 

vysokých školách vznikne politická elita. Připuštění vlastně bude přes filtr etiky rozhodování a s 

informační podporou umožňující získávat informaci jak pomocí znalosti, tak intuice, tak respektování 

neznámého světa. Naše inteligence nám nestačí na to, abychom svět pochopili jako celek, jak jsme si 

jej vytvořili i v rámci sítí mezilidských vztahů. Jsou zde však jiskřičky naděje. Například dnes se dělají 

pokusy s výchovou a pomocnou inteligencí, kdy například středoškoláci rozhodují o celoevropských 

problémech lépe, protože jsou schopni rychleji nalézt konsensuální řešení než staří ostřílení političtí 

„kozáci“. 

… Politika …  

MS: Někdo by to mohl považovat za hudbu budoucnosti, někdo za čirou utopii. Mnozí lidé by řekli, že 

do politiky by měli chodit lidi patřičně vzdělaní a s jistým mravním profilem. V současnosti je politika 

spojována s čímsi, co by se mohlo nazvat „špinavým řemeslem“. Pokud ji budou vykonávat lidé 

patřičné úrovně, rozšíří se prostor naslouchání, budou naslouchat například lidem, kteří mají starost o 

budoucnost a o vhodná doporučení, jak posunout společnost výše.  

FP: Souhlasím s tím, že by politik měl být „proškolen“ jinak, než se tomu děje v současnosti. Již méně 

mohu souhlasit, že by stačila pozornost k budoucnosti. Musí zde být, ale zároveň budoucnost musí 

být skloubena s pozorností k přítomnosti. To proto, že celá myšlenková stavba našeho vědomí … co 

bude … je vždy závislá na hodnotovém světě, který prožíváme a který si neseme v sobě. Upozornil 

bych na projekt, jenž se mi zdá v tomto smyslu velmi citlivý, a to je projekt nazvaný „Gra o region“ 

zavedený ve Wroclawském vojvodství, které čítá asi 3, 5 milionů lidí v Dolním Slezsku. Cílem obyvatel, 

kteří mají spokojeně žít v tomto regionu, je vstoupit do projektů, které jsou předem nabízeny úřadem 

maršálka a jsou otevřeny každému obyvateli - ať je to podnikatel či starosta či obyvatel určité oblasti 

regionu anebo i zahraniční investor zajímající se o vhodné umístění svého kapitálu. Členové projektu 

vstupují do demokratického společenství podle vlastní volby, jsou motivováni vlastními zájmy. 

Zavazují se k tomu, že budou participovat na té a té činnosti v rámci právě tohoto projektu. Dané 

projekty jsou připraveny se znalostí pětisetletého kartograficky doloženého, historicky doloženého 

vývoje celého území ať patřilo, či nepatřilo Polsku. Je to skutečně balík. Ne že by projekt odstranil 

všechna politická rizika, ale vládnutí maršálkovského typu se tak stává vládnutím, které se opírá o 
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širokou participaci obyvatel. Nevyčítejme vždy politikům, že jednají korupčně, pokud pro svá 

rozhodnutí nemají analogické možnosti výběru a soustřeďují se na vlastní specifické zájmy.  

MS: Problém je, že u nás je to děláno systémem ad hoc.  

FP: Tak to děláno být nesmí. Pro ilustraci musím říci, že aby se takové rozhodování ve zmiňovaném 

vojvodství uskutečnilo, byly třicet let vedeny výzkumy předpokladů k takovéto angažovanosti. Vznikla 

diagnostická centrála, která diagnostikuje duševní i fyzický stav populace, jsou prováděny výzkumné 

práce zjišťující po celém světě, v jakých podmínkách mohou, či nemohou lidé spokojeně žít a vytvářet 

rodiny. Hovoříme-li zde o informační společnosti, tak ony dopady zde mají již i obyvatelskou 

konkrétní podobu.  

MS: Dobrá, ale to by se nemuselo týkat pouze regionů, ale mělo by to být na úrovni státu. Pokud se 

člověk podívá, jak se vládne, jak se vytváří konkrétní normy, je to mnohdy čirý odraz partikulárních 

zájmů. Pokud by systém, jak jste jej popsal, měl fungovat, šli by poslanci i zastupitelé na nižší úrovni 

jinou cestou. Lze říci, že by zde musela být jistá vůle. Domníváte se, že by se tento systém mohl 

uplatnit v rámci České republiky?  

FP: Víte, vznikly rozvojové agentury pro jednotlivé kraje, kde by se podobné informace měly 

hromadit. Rád bych řekl jednu věc: I Světová banka a Mezinárodní měnový fond mají zkušenosti 

s takzvaným „embeded financing“. Zkrátka, když dávají prostředky do rozvojových zemí, aby 

pozdvihly životní úroveň jejich obyvatel, nesvěřují je již státu či podnikatelům angažovaných v té 

které zemi, ale snaží se nejprve udělat pomyslnou konferenci, setkání, burzu všech lokálních institucí 

participujících na utváření životní úrovně v daném zemi v jejích geografických a společensko - 

kulturních souvislostech. Nestanovují přesně cíle rozvojových projektů jako například Maastrichtská 

kritéria, ale vypracovávají se posudky na schopnosti místních obyvatel a jejich institucí naložit účinně 

se svěřenými finančními prostředky. Projekty se pak pokud možno přizpůsobují společenskému a 

přírodnímu prostředí, v němž místní obyvatelé působí, a jejich obsah se mění se změnami podmínek 

v průběhu řešení. Vše se tedy dělá pro to, aby si potenciální účastníci projektu ohlídali sami adekvátní 

uplatnění investovaných prostředků, protože se předpokládá, že mají nejsnazší přístup k informacím 

pro takové rozhodování. 

MS: Jinými slovy, zde je snaha o skutečnou demokratičnost. Již to není o nich bez nich, ale dá se 

hovořit o demokracii zdola. Kdy si myslíte, že takovýto druh přístupu se může stát součástí vládnutí 

v České republice?  

FP: Toto je způsob financování, který pochází z cizích zdrojů, a je nutné je posunout na trajektorii 

uspokojování potřeb a tuto trajektorii neměnit a nechat, ať se vyvíjí svobodně. Domnívám se, že jsme 

pozdě začali s krajskou autonomií. Když vznikly euroregiony, to jsou většími celky než naše kraje. 

Důležitou roli hraje ochota investovat. Je to pro nás spojeno velkou námahou vytvářet dobré 

projekty. Některé kraje se chytily, některé ne. Je pravdou, že tam, kde byl tento projekt úspěšný, 

podpořilo to i tamní demokracii. To proto, že lidé se mohli adresně přihlásit …  

MS: … a ztotožnit se s regionem, neboť ...  

FP:  … jim to bylo blízké a potřebovali to. 
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MS: To je asi cesta k tomu, aby česká demokracie mladá, křehká postupně rostla a aby lidé, kteří 

rozhodují, pouze v tomto duchu nepřemýšlejí, mohli říci: „Ano, to, co děje, jde správným směrem. 

Jsme součástí procesu rozhodování. Již to není o nás bez nás a my na tom máme patřičný vliv …“ 

FP: S tím lze vřele souhlasit.            

MS: Děkuji vám za milé setkání. 

 

 

Dialog o transformaci s profesorem Janem Křenem3,4:  

MS: Než budeme hovořit obecně o otázce transformace, tak je dobré se zeptat, jak vás zastihl rok 

1989? Byl jste chartistou, pracoval jste pro firmu, která vrtala studny … 

JK: Tehdy se tomu ale firma neříkalo … 

... 1989 a jeho význam ...  

MS: Jistě. Očekával jste ten rok? Proměny již začaly v zemích jako Polsko, Maďarsko, východní 

Německo, a tak snad to, že se cosi stane, vyplývalo z logiky věcí …  

JK: Pochopitelně, že jsme to očekávali. Někdy v květnu 1989 jsem se setkal s jednou západní 

novinářkou, myslím, že z listu Christian Science Monitor, a na její otázku, kdy to u nás „praskne“, jsem 

odpovídal, že věci uvedou do chodu studenti, kteří však teď mají zkouškové období, takže se jejich 

pohyb dá očekávat až s návratem z prázdnin v září. Ale zmýlil jsem se: myslel jsem, že příležitostí 

bude Den lidských práv 10. prosince a vůbec mne nenapadlo, že 17. listopadu udělají takovou 

hloupost. 

MS: Oni si připomínali padesát let od 17. listopadu 1939 a také smrt Jana Opletala5.  

JK: To se připomínalo často, ale že z toho vznikla taková bouře, o to si řekl režim sám svou hloupostí, 

když zasáhl proti studentům – v době, kdy režimy v okolních zemích padaly, byl to neuvěřitelný 

nesmysl.  

MS: Ne nadarmo se říká, že když kráva „dodělává“, tak kope na všechny strany.  

JK: Oni se ani na kopání nezmohli - vojenská intervence se nekonala.  

 

                                                           
3
 Jan Křen *1937, přední český historik zabývající se dějinami českoněmeckých vtahů. Byl oceněn medailí za 

zásluhy.  Dvě staletí střední Evropy (2005).  
4
 Dialog byl natočen v pondělí 30. května 2011 v odpoledních hodinách v prostorách knihovny Filosofického 

ústavu AV ČR Jilská 1, Praha 1, Staré Město.   
5
 Jan Opletal (1915 – 1939), student lékařské fakulty, jenž byl zabit při protinacistické demonstraci. Pocházel 

z Moravy a lékařskou fakultu studoval od roku 1936. Opletal zemřel 11. 11. 1939, pohřeb 15. 11. byl následně i 
studentskou protinacistickou demonstrací. To vyústilo v zavření vysokých škol a odvezení studentů do 
koncentračních táborů. 17. 11. 1939 jich bylo devět popraveno. Od tohoto data je 17. 11. Mezinárodním dnem  
studentstva.    
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... Minulý režim ...  

MS: Jak jste vnímal situaci v Chartě, jejímž jste byl členem? Lidé, kteří byli jejími čelnými signatáři, se 

připravovali, až nastane čas, kdy budou povoláni k občanské odpovědnosti … 

JK: V Chartě byly různé skupiny ideové i profesní. Já sám jsem patřil ke skupině historiků, kteří od 

roku 1978 vydávali samizdatové Historické studie. Již od roku 1987 jsme začali diskutovat, co by se při 

změně poměrů dalo udělat v historické obci. Posledním podnětem byl mezinárodní seminář Václava 

Havla 6 k oněm pověstným našim historickým osmičkám. Kdekoho tehdy zadrželi a mne také. Když 

mne tehdy estébáci přivezli do kriminálu, tak mne přijímající vězeňský dozorce ironicky uvítal: zase 

nějaký „nepřítel lidu“. Pak na cele mi Saša Vondra7 a Mons. Otto Mádr8 říkali, že byli podobně uvítáni 

také; mně dokonce mi strážný nosil lék, když jsem se o něj zapomenul přihlásit. Pro nás to všechno 

byly příznaky, jak se režim už začíná sypat. 

MS: Úslužnost či servilita?  

JK: To byla slušnost. Tentýž muž nám večer zaklepal na dveře cely a slušně požádal, zda mohou 

nechat dveře pootevřeny, neboť se v cele vedou zajímavé debaty a oni chtějí lépe slyšet – a to byl rok 

1988. 

MS: Sami bachaři projevovali zájem o řeči lidí, kteří oficiálně byli nepřáteli režimu.  

JK: Víte, to již byla otázka času, i když jej někteří odhadovali na několik let a jiní to zase viděli už 

nazítří – všechno teprve krystalizovalo. Ale mezi námi historiky už přípravy byly docela obsáhlé: jaké 

obory a jakým způsobem se budou muset vědecké instituce měnit. Tam vznikl návrh zřízení Ústavu 

soudobých dějin, obnova Masarykova ústavu etc. V roce 1989 se ještě konal velmi odpudivý sjezd 

tehdejší režimní organizace historiků, ale proti tomu se už vzedmul silný odpor, jehož se účastnily už 

desítky kolegů i z oficiálních institucí, s nimiž byly již delší dobu neformální kontakty  

MS: Lidé, kteří přišli na řídící pozice, ti věděli, co se má dělat. Program byl vytvářen …  

JK: … už v posledních letech uvolňování. Generace mladých historiků a studentů měla pochopitelně 

lepší přehled o tom, co se ve vědě venku děje, i když třeba k zahraniční literatuře měli jen omezený 

přístup. Sám jsem měl štěstí, že v roce 1983 po dlouhých komplikovaných jednáních mne i přítele dr. 

Kurala pustili k hostování na brémské univerzitě, která o to usilovala již sedm let. Po tolika letech 

izolace to pro nás byl zázračný pramen čisté vody: styk se studenty při výuce a přístup ke vší 

literatuře – v životě jsem se tak nenadřel jako v tomto roce. Také jsme pobytu venku chtěli využít k 

                                                           
6
 Václav Havel (1936 - 2011), český státník, v letech 1989 – 2003 prezident Československa, pak České 

republiky, význačná autorita ve světě divadelním, disidentském. Jeho dílo bylo spíše uváděno v zahraničí, 
z nichž je možné uvést Zahradní slavnost, Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Largo desolato, Pokoušení, 
Asanace, Kromě her psal také eseje, z nichž nejvýznamnější Moc bezmocných je velkým příspěvkem do českého 
i světového myšlení 2. poloviny 20. století. Jeho snahou bylo bojovat za zachování lidské identity a žití v pravdě.  
7
 Alexandr Vondra *1961 ve vládě P. Nečase ministr obrany, ve vládě M. Topolánka ministr pro evropské 

záležitosti. Měl na starosti evropské předsednictví ČR. V době před rokem 1989 signatář Charty 77. Krátce po 
revoluci působil jako zahraniční poradce prezidenta V. Havla. Jeho jméno bylo v roce 2011 spojeno 
s netransparentním financováním předsednictví EU, kde se výše částky ztráty pohybuje kolem 0,5 mld. Kč. Věci 
veřejné měly zájem na odchodu ministra Vondry, ale ten tlak s otazníky ustál.     
8
 Mons. Otto Mádr (1917 – 2011), český kněz, teolog, politický vězeň, od roku 1978 vydává revue Teologické 

texty dílo: Slovo o této době (1992), Zápasy o Boží věc (2007).       
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tomu, abychom se orientovali, a tak jsme vedli diskuse s přáteli v Paříži, v Amsterodamu a na řadě 

německých univerzit. Všichni tam na nás byli velmi milí a vstřícní, protože jsme byli tak trochu exoti – 

první disidenti z Československa, kterým něco takového povolili. K nezaplacení bylo, jak se nás 

opravdu snažili - i kriticky - informovat o tamním vědeckém dění. Když jsme se pak po roce zase 

navrátili ke svému povolání ve Vodních zdrojích, napsali jsme našim „oficiósům“ stručnou, kritickou 

zprávu například o úpadku západní bohemistiky. Zároveň jsme o našich poznatcích přátele z disentu 

informovali a všichni jsme se na půl slova shodli, že se potřebné změny už musí připravovat. To „my“ 

byla skupina dvaceti – třiceti lidí, kteří si za těch dvacet let jakousi vědeckou existenci zachovali. Jasno 

však bylo, že to musí udělat mladá generace. A bylo štěstí, že se právě ona hned po Listopadu 

objevila a chopila se toho. Bez ní bychom nedokázali nic.  

MS: Rád bych se při této příležitosti zeptal, jak byla zaostalá historická věda, neboť komunistický 

režim trval dvě generace. Soudíte, že bylo horší druhé období od roku 1968 – 1989, nebo 1948 – 

1968?  

JK: To je těžké srovnat. Padesátá léta byla krutá, a ve vědě to tehdy postihlo hlavně studenty, zatímco 

se dost pedagogů zachránilo – akademikem se stal dokonce prof. Němec, kandidát pravice na post 

presidenta republiky v roce 1935. Od druhé poloviny padesátých let se režim trochu začal uvolňovat a 

šedesátá léta byla poměrně volná. Dokonce to byla doba velkých nadějí, po srpnu 1968 ovšem též 

velkého zklamání. Také represe teď byly jiné – ani ne tak kriminály, jako spíš postih existenční, ve 

vědě tentokrát víc mezi pedagogy, hlavně ve společenských disciplinách. V historické obci, především 

v dějinách novodobých, to byla ovšem katastrofa – velká většina obce byla prostě z vědy vyloučena. 

Sám bych to nazval sociální deportací, poněvadž dostat mohli jen podřadná manuální zaměstnání a 

dobrých 90 % se už do vědy nikdy nevrátilo. Pokoušet se o vědu v těchto podmínkách bylo víc než 

těžké a kde nebyla obětavá podpora rodiny, bylo to úplně nemožné. Vyústilo to v obrovské ztráty 

intelektuálního potenciálu. To znamenalo … 

MS: … snížení sociálního statusu …  

JK: Copak status? Pouhé udržení minimální životní úrovně spotřebovalo značnou část energie, kterou 

člověk měl.  

MS: Ano, když byla preferovaná dělnická třída a vzdělanci, žel, byli dáváni stranou … 

JK: To není tak úplně jednoduché. Tvrdým represím se sice nepodařil záměr zničit masarykovskou 

generaci, a určitá kontinuita se přes všechny ty ztráty zachovala. Dvacet let mravní devastace tzv. 

normalizace bylo rovněž pokusem zničit tentokrát zase novou generaci let šedesátých, ale dokonale 

se to též nezdařilo, i když daleko od cíle to nebylo – už potřetí se národní inteligenci pustila krev.  

MS: Nebyla cestou emigrace?  

JK: To záleželo na každém, na jeho individuálním rozhodnutí. Já jsem svou vědeckou dráhu začal 

dějinami emigrace a byl jsem k tomuto osudu skeptický. Ale v rozhodování hrály též motivy osobní: 

odejde s vámi i rodina? Ale říkám rovnou: chuť k emigraci jsem neměl, a myslel jsem, že člověk má 

zůstat. Ostatně se mi ten problém znovu vrátil, když přišla nabídka na hostování na brémské 

univerzitě a s ní i riziko odebrání občanství, tedy emigrace nucená. Pro mne to bylo nepřijatelné i 

z osobních důvodů – má žena nemohla opustit svou těžce nemocnou dceru z prvního manželství a 

pro mne to též nepřicházelo do úvahy. Však také, když k tomu později došlo, po celý ten rok jsem 
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z těchto obav nevyšel. Naštěstí se to nestalo a s Kuralem jsme se oba vrátili, a dokonce jsme museli 

bojovat, abychom zase dostali místo v původní dělnické profesi. Ale to už to tak dlouho do Listopadu 

nebylo.  

... Demokracie a její obnova ...  

MS: Jak jste vnímal volání po demokracii, volání po svobodě? To jsou slova, která lidé snadno 

pronášejí, říkají to možná s nadšením, ovšem skutečné naplnění těchto hodnot je velmi obtížné.  

JK: Vznik demokracie je složitá otázka, vezme-li se třeba do úvahy, že vůbec nejrychlejší vznik 

demokracie byl důsledkem, že ji vítězní Spojenci prostě poraženému Německu či Japonsku po válce 

prostě nařídili.  

MS: To je něco jiného než diktát …  

JK: Ano, však také ten rychlý start ještě žádnou skutečnou a úspěšnou demokracii nevytvořil, k té je 

třeba dost dlouhého vývoje, než se vytvoří její skutečná základna, totiž její politická kultura – a to už 

byl výkon Němců samotných. Ostatně demokracie není pouze jedna, demokracie je plurál, v němž jde 

o to, jaká to bude demokracie. Také u nás to v roce 1989 nebylo jednoduché. Náš obraz západní 

demokracie byl vlastně dílem zahraničních médií nebo kratičkých turistických pobytů, pokud byly 

povoleny – obraz blahobytu … 

MS: … blahobytu … 

JK: Ano, blahobytu bez problémů a také nutně iluzivní. Teprve když tam člověk rok žil, zjistil, že to tak 

jednoduché není. Ne že by se tam lidem dobře nedařilo, ale bez problémů nebyli. Vezměte jen to, co 

teď sami těžko snášíme, třeba jaké obrovské jsou náklady na bydlení - a činže za komunistů byla 

zanedbatelná. Pravda je, že demokracie je přece jen režim pro dobré časy a ty vždycky nejsou. V 

Německu by demokracie bez jeho poválečného hospodářského zázraku asi tak úspěšná nebyla.  

MS: Sám jste říkal, že to právě byl systém naoktrojovaný.  

JK: Ano, oktroj demokracie západoněmecká společnost musela akceptovat, poněvadž nacismus 

ztroskotal katastrofálně, kdežto nařízená demokracie byla spojena s rychlou obnovou a prosperitou, 

která z ní učinila „succes story“.  

MS: Díky tomu, že se lidé chopili práce, byli znechuceni druhou světovou válkou …  

JK: Pochopitelně. Však to byl také diktát nouze, Němcům nic jiného nezbývalo, než tvrdě začít 

pracovat, a to oni dokonale pochopili – svou tvrdou prací také demokracii naplnili, bez ní by zůstala 

jen cizím oktrojem. 

MS: Ano, ale díky té práci dokázali to, že se Německo stalo opětovně hospodářskou velmocí, alespoň 

v tom evropském rozměru.  

JK: Nepochybně. Totéž se ostatně podařilo i Japoncům, jakkoli měli jinou historickou zkušenost: už 

jednou se stali objektem diktátu - když jim byla v roce 1868 tvrdým nátlakem vnucena modernizace, 

kterou dovedli k velkolepé mocenské kariéře, která skončila krachem a novým diktátem, s nímž si 

však poradili lépe. 
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MS: My jsme měli inspiraci v první republice. Je otázkou, zdali jsme si opětovně o první republice 

nedělali iluze. Ostatně Václav Havel byl označován za nástupce T. G. Masaryka9.  

JK: Pro nás bylo výhodou, že návrat do meziválečné minulosti by návratem k demokracii, přes 

všechny její nedostatky přece jen to byla poslední demokracie ve střední Evropě. Pro Poláky a 

Maďary, byl tentýž návrat komplikovaný, neboť by to byl návrat k autoritativním režimům. Ale 

problematické to bylo pro všechny, neboť poválečná demokracie udělala obrovský skok kupředu. A 

na přelomu 80. a 90. let se západní demokracie od té poválečné také začala měnit.   

MS: Přílišně stavět na zkušenosti první republiky bylo iluzí … Doba se změnila, lidé se změnili, měli jiné 

návyky …   

JK: V roce 1989 nebyl náš návrat do Evropy návratem k demokracii předválečné, ale ani návratem 

k poválečné sociálně zabarvené demokracii lidských práv a ochrany menšin, nýbrž vstupem do 

počínajícího režimu neoliberálního, jehož náplní byl Washingtonský konsensus. Iluzí byla tedy i naše 

představa, jak naskočíme do onoho „okcident expresu“, který nás poveze k blahobytu na způsob 

třiceti zlatých poválečných sociálně liberálních let. Až teď vidíme, že se jede někam jinam a ta jízda 

má poruchy.  

... Obnova kapitalismus ...  

MS: Vy jste zmínil Washingtonský konsensus. To byl spíše přístup, jak konsolidovat hospodářství, jak 

konsolidovat makroekonomickou stránku, kdežto zde šlo o to, zdali si zvolit demokracii či jinou formu 

vlády, to byla naše otázka. Šlo o vymezení politické a ekonomické svobody. Druhá je v tomto pohledu 

asi více upřednostňovaná. Jsou země, kde je prosperita, ale demokracie není uspořádání, které by bylo 

příliš žádoucí.  

JK: Demokracie není nezávislá od ekonomicko - politické doktríny, ale je s ní silně spjatá, v tomto 

případě s onou neviditelnou rukou trhu. A v tom jsme právě nejlepší předpoklady neměli, neboť 

Československo a NDR byly nejvíc etatizované a k volnému trhu měly obě země dál než třeba Polsko 

nebo Maďarsko. Ne náhodou tam skoro žádná malá privatizace nebyla, protože zmíněné Polsko i 

Maďarsko - oba tyto komunistické režimy aspoň to drobné podnikání už povolovaly, kdežto u nás se 

rozmáhalo jaksi jen pod rukou, nelegálně a vlastně zpola, ne-li zcela kriminálně.  

MS: My jsme byli papežštější než papež.  

JK: Správně, jen to papežštější všecko zestátněné mělo k volnému trhu mnohem dál, přechod byl o to 

těžší a my jsme to nechápali a ono se nám to také neřeklo. 

 MS: Zastřená transformace.  

JK: Washingtonský konsensus byl odvozen hlavně z ekonomik, které nikdy tak postátněny nebyly. 

Vlastně jsme žádné podnikatele neměli, jen „podnikavce“, kteří se ničeho neštítili a řídili se zásadou, 

že soukromé vlastnictví je loupež, netušíce, že tak ospravedlňují staré marxistické heslo. Ten náš 

veliký skok z bláta neschopného komunistického režimu byl v příliš mnoha případech skokem do 

                                                           
9
 T. G. Masaryk (1850 – 1937), filozof, politik, zakladatel Československa. Význačná postava českých 

novodobých dějin.  Mezi jeho významná díla patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky, Karel Havlíček, Ideály 
humanitní. Byl pokládán za velkého znalce Východu, Ruska, o němž napsal Rusko a Evropa, Nová Evropa.   
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špinavé louže korupcí a podvodů. Teď nám z toho leze mráz po zádech, ale tehdy nám mráz lezl jen 

z Kremlu. 

MS: Jsou lidé, kteří si při ohlížení zpět říkají: „Tento systém jsme nechtěli …“ Někteří lidé jsou v jistém 

ohledu zklamaní, dělali si velké iluze a jsou rozčarováni z toho, kam to vlastně během více jak 

generace dospělo. 

JK: Problém je ovšem v tom, že to byl recept podporovaný většinou, nebo aspoň většinou mlčící. Na 

gradualistické koncepci, která se vytvářela, ulpělo osudné ódium třetí cesty, nálepka, která dlouho 

dobře držela.  

MS: To se dá přirovnat k tomu, když neplavce hodíte do řeky a řeknete mu: „Milý člověče, nauč se 

plavat …“. Trh vzniká spontánně a ty instituce …  

JK: Ty instituce právě chyběly, protože vskutku zdravý trh spontánně nevzniká a potřebuje pravidla 

právního rámce, aby se z něho nestala prostá či spíš sprostá loupež za bílého dne, k níž 

Washingtonský konsensus právě bez práva vedl. 

MS: Narážíte na devalvaci … 

JK: Nejen - za hubičku se dalo získat obrovské jmění.  

... Důležitost trhu ...  

MS: Možná jste mi neporozuměl, ale uvažoval jsem o trhu, díky jemuž si vyměňujeme svobodně zboží, 

dobrovolně … Konsensus byl snahou o nápravu trhlin hospodářství. 

JK: Takový ideálně čistý svobodný trh neexistuje. Vždyť i Adam Smith10 , otec liberalismu a neviditelné 

ruky trhu, ji za zdroj britského bohatství nepovažoval - tím mu byl přece „navigation act“, dovoz obilí 

povolený toliko anglickým lodím, tedy regulativní opatření par excellence. Ostatně ne náhodou je 

značnou částí jeho díla nauka náboženské etiky.  

MS: To je předpoklad rozvoje společnosti.  

JK: Ano, ale to už se ze Smitha nečte.  

MS: Lze s tím souhlasit. Nejprve byla napsána teorie mravních citů a až poté Bohatství národů. Není 

možné pouze hovořit o volném trhu, ale také je nutné v něm vidět, co zakládá - a to je mrav.  

JK: Správně: mrav a právo, které jsou základními kameny demokracie a naší tehdejší demokracii 

právě chyběly. To ovšem bylo těžké a jistě lze namítnout, že tu bylo k dispozici právo evropské, ale to 

se nedalo jen prostě opsat. To všechno si ovšem tehdy většina společnosti neuvědomovala a budiž po 

pravdě řečeno, že si v tom nebyla jista ani většina nás, disidentů.  

 

                                                           
10

 Adam Smith (1723 – 1790), zakladatel klasické ekonomie a morální filozof. Vyrůstal s myšlenkami Davida 
Huma a skotského osvícenectví. Na jeho práce navázali přední ekonomové, třebaže je chybně interpretovali. J. 
S. Mill, K. Marx, J. M. Keynes. Jeho hlavní dílo Pojednání o původu a příčinách bohatství národů (1776) 
předcházelo vydání teorie Mravních citů (1759). Zabýval se také analýzou vzniku jazyků.   
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... Co jsme chtěli? ...  

MS: Lidé se jednoduše shodnou na tom, co nechtějí. Na druhou stranu - obtížně definují pozice, co by 

se mělo dělat. Komunismus zde vládl 41 let a byla to nežádoucí forma uspořádání společnosti. Vzniká 

otázka: „Kam máme směřovat?“ To, že jsme se vydali cestou budování kapitalismu, to byl spontánní 

proces.  

JK: Jako není jedna demokracie, tak není také jen jeden kapitalismus a také státy nejsou všechny 

stejné, jedny velké, druhé malé. Naše státy postkomunistické byly povětšinou malé a někdy mám 

dojem, že model, který se nabízel, byl spíš střižen pro ty velké. Ale to možná není přesné, spíš nám 

všem chyběly zdroje, které jsou akcelerátory změn.  

MS: Narážíte na skutečnost, že zde nebyl kapitál.  

JK: To také, ale mínil jsem spíš to, že naše země neoplývají velkých přírodním bohatstvím.  

MS: Ropa, zemní plyn, zlato a jiné, což však bylo v Sovětském svazu.  

JK: Měli jsme uran, ale ten byl již pryč. V této souvislosti mne však napadá jedna myšlenka lorda … 

MS: Asi myslíte Ralfa Dahrendorfa11.  

JK: Právě Dahrendorf už v roce 1990 označil transformaci postkomunistických zemí za cestu slzavým 

údolím, v němž je potřeba mít také kus štěstí. V jeho racionálně střízlivé analýze mne tato poetická a 

zdánlivě neracionální metafora velice zaujala, ba, řekl bych, osvítila – i štěstí či smůla patří k hybným 

silám dějin. Však si také dobře vzpomínám, že jsem Dahrendorfa četl, když jsem v létě 1990 byl fellow 

v berlínském Institute for Advanced Study.  

MS: Měl jste takový „sabatical year“, jak se na Západě užívá.  

JK: To je moc krásné slovo pro to, že jsem do této vybrané společnosti přišel prakticky rovnou nohou 

z maringotky Vodních zdrojů – skok, který mi bral dech.  

MS: Sluší se říci, že F. A. von Hayek12 také uvažuje v tom smyslu. Podmínkou úspěchu podnikatele je 

nejen slušný podnikatelský záměr, ale člověk musí mít štěstí. Bez toho by nemohl být. O štěstí člověk 

musí usilovat.  

JK: Hayekovo dílo, které tehdy přeložil Tomáš Ježek a které v poslední době před Listopadem 

kolovalo v samizdatu, silně ovlivnilo i tehdejší myšlení disentu.  

MS: Cesta do otroctví. Právo, zákonodárství a svoboda.  

                                                           
11

 Ralf Dahrendorf (1929 -2009), sociolog, politolog, liberál. Působil v Německu, Anglii. Byl ovlivněn M. 
Weberem, K. R. Popperem a von Hayekem Jeho významné práce byly přeloženy i do českého jazyka. Pro otázku 
transformace je stěžejní práce Úvahy o revoluci z roku 1991, dále Hledání nového řádu 2007, Od pádu Zdi 
k válce v Iráku 2008, Pokušení nesvobody 2008, Překonávat hranice 2009, ve slovenštině vyšla kniha Moderný 
sociálný konflikt 1991. 
12

 Friedrich  August von Hayek (1899-1992), rakouský ekonom, v roce 1974 obdržel Nobelovu cenu za ekonomii 
za svůj příspěvek k hospodářským cyklům, které byly vysvětleny na monetární bázi. Velmi mu pomohl v onom 
zkoumání jeho kantor a přítel L. von Mises. Mezi jeho základní knihy lze počítat Monetární teorie a obchodní 
cyklus, Ceny a produkce, Cesta do nevolnictví, Řád smyslovosti, Ústava svobody, Právo, zákonodárství a 
svoboda, Odstátnění peněz, Fatální omyl. Knihy se vyznačují popisem řádu v různých sférách bytí.   
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JK: Ježek nebyl ostatně sám, který jím byl oslněn – von Hayek se vlastně stal jakýmsi teoretickým guru 

stoupenců Washingtonského konsenzu a působil velmi přesvědčivě, nežli se ukázalo, že představuje 

jen jedno křídlo ekonomického myšlení, nadto velmi ideologické. 

 MS: Společnost byla etatistická a přirozený pohyb kyvadla jde tak, že zaujme další extrém. 

JK: Zde máte zcela pravdu – dějiny se často dějí kyvadlově.  

MS: Je třeba uvést, že je vhodné ten pohyb kyvadla moderovat. To znamená dávat pozor, aby 

nedosahovalo příliš velkých extrémů a nastavovat opatření, aby systém samotný nebyl 

nelegitimizován.  

... Úvahy mimo hlavní proud ...  

JK: Byli také ekonomové, kteří nepluli jen tím hlavním proudem a šli svou nezávislou cestou …   

MS: Narážíme zde na Lubomíra Mlčocha13.  

JK: Nejen on, byli i starší pánové, kteří byli nazýváni gradualisty a jejich práce též v samizdatu 

vycházely. 

MS: Třeba Miloš Pick14, Ota Turek 15, Karel Kouba16, kteří byli v týmu Františka Vlasáka17  …   

JK: Ano. Ti to ale měli těžší: jejich jména byla spojena s rokem 1968 a na něm lpělo stigma 

neúspěchu.  

MS: Sluší se říci, že právě Ota Šik18 přijíždí krátce po listopadových událostech, avšak není přijat.  

                                                           
13

 Lubomír Mlčoch *1944, český ekonom, který se zabývá institucionální analýzou. Je kritikem cesty, kterou se 
vydali lidé kolem V. Klause. Ve svém myšlení je ovlivněn sociální naukou církve. Jeho hlavní díla: Chování 
československé podnikové sféry, Zastřená vize ekonomické transformace (1997), Úvahy o české ekonomické 
transformaci (2000), Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989, Institucionální 
ekonomie (2005), Ekonomie důvěry a společenského dobra (2006).     
14

 Miloš Pick (1926 - 2011) český makroekonom. Vystudoval ČVUT, svou dráhu začal v Ústavu pro hospodářský a 
sociální výzkum, dále to byl Ekonomický ústav ČSAV, Prognostický ústav ČSAV. Zabýval se otázkami 
produktivity. Byl jedním z těch, kteří kritizovali velké devalvace koruny vůči koši měn. Z jeho díla: Stát 
blahobytu, či kapitalimus? (2011).   
15

 Ota Turek *1927, český ekonom. Byl činný v reformním období Pražského jara. Z jeho díla: O plánu, trhu a 
hospodářské politice (1967), Alternativní přístup k teorii (1988), K aktuálním problémům československé 
hospodářské politiky (1990). 
16

 Karekl Kouba (1927 – 2013), český ekonom, jenž se hlásí k institucionální ekonomii. Vystudoval vysokou školu 
hospodářských věd. V šedesátých letech pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV. V normalizaci byl odejit a 
rehabilitován po roce 1989. V letech 1991 – 1993 byl ředitelem Institutu ekonomických studií FSV UK. Zabýval 
se transformací plánovaných ekonomik na hospodářství řízená trhem. Jeho díla: Ekonomický růst 
v Československu 1967, Vývoj českého hospodářství a zahraniční obchod 1994, Privatizace bez kapitálu 2005     
17

 František Vlasák (1912 – 2008?), český národohospodář a politik. Působil v době minulého režimu na pozicích 
jako ministr energetiky, ministr obrany, předseda Státní plánovací komise, V 60. letech byl představitelem 
reformního křídla a poté byl odejit. Rehabilitován po roce 1989.  
18

 Ota Šik (1919 – 2004), český ekonom a politik. Šik vstupuje do KSČ z idealistických důvodů. V šedesátých 
letech je součástí struktur, řídí ekonomický ústav. Pro ztroskotání hospodářských a společenských reforem 
odchází na universitu do Sant Gallen, kde působil jako profesor. Původně vycházel z marxistického konceptu, 
který v emigraci dotvořil do konceptu třetí cesty, což značí zavedení tržních mechanismů do plánování. Mezi 
jeho práce patří: Ekonomika, zájmy, politika 1962, Třetí cesta 1972, Za lidskou demokracii 1985 
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JK: Víte, to je problém. Upozorňuji, že nejsem odborník ekonom. Byl jsem u diskuzí, znali jsme se. 

Příjezd Oty Šika byl spojen s návratem k roku 1968 - ať už to říkal, nebo ne. Ale ti, které jste jmenoval, 

tak jednoduchou představu návratu k roku 1968 neměli. Rok 1968 je také ošidné slovo – v té době 

byly totiž pozoruhodné projekty, které se už nepodařilo zavést, na ně oni také navazovali a jejich 

úvahy vůbec rámec roku 1968 dost překračovaly. Ale toto ódium, je-li to správné slovo, na nich 

ulpívalo a na tom ulpívání se také hodně pracovalo.  

MS: Měl jsem možnost hovořit s Janem Vrbou19, jenž byl ministrem průmyslu ve vládě Petra Pitharta20 

a on říkal, že jejich ekonomický koncept politicky neprošel. Zvítězila vize Václava Klause21 a 

Washingtonského konsensu. Sluší se říci, že právě v něm byl důraz na deregulaci a Václav Klaus byl na 

druhou stranu opatrný. V tomto ohledu se pan Klaus ukázal jako člověk se sociálním cítěním. 

Uvědomoval si jistou cenu …  

JK: Sociální cítění bych Václavu Klausovi asi upřel … 

MS: Ale byl opatrný …  

JK: Ano. On měl velký politický čich na to, kde už by to mohlo vadit a narazit. Myslím, že on sám 

tehdy krajním zastáncem neviditelné ruky trhu snad ani nebyl. Nedá se ale nic dělat, ten nejhorší 

produkt, jakým byl onen Kožený nebo jak se jmenoval,22 Klaus svou energií a vlivem zaštítil – zde 

udělal podle mého jednu ze svých velkých chyb. Ale na druhé straně: hodnotí-li se to s odstupem, 

situace byla tehdy skutečně velmi těžká a jiné alternativy tak razantní nebyly. Ale do hlavy Václavu 

Klausovi člověk nevidí - možná by to dnes dělal hodně jinak, než to dělal, ale sotva by to asi dnes 

přiznal.  

MS: Je zde sice jistá recepce chyb. Musíme přiznat, že národní hospodářství, společnost, to není 

laboratoř. Ekonomové mohou použít modely a nakreslit si, jak by mohly vypadat situace. To je pouze 

abstraktní model, to není realita, byť se ji ekonomové snaží v modelu odrazit. Jedna alternativa zde 
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 Jan Vrba *1937, český ministr průmyslu v letech 1990 – 1992, stál za mnohými úspěšnými privatizacemi 
v počátcích transformace. V minulosti působil jako ředitel Liberecké Textilany a následně přechází na 
ministerstvo průmyslu a vstupuje do strany. Během jeho působení v Pithartově vládě je započato jednání se 
strategickými zahraničním partnery o vstupu do českého průmyslu. Po Klausově úspěchu v roce 1992 Vrba 
prohrává svou vizi o podobě privatizace a z politiky odchází. Dnes působí v privátní sféře.  
20

 Petr Pithart *1941, český politik, právník na Univerzitě Karlově, jeden ze signatářů Charty 77. Během 
normalizace se kromě svého zaměstnání věnoval esejistice a spolu s kolegy vytváří dílo Češi v dějinách nové 
doby. Po roce 1989 se stává jedním z vůdců Občanského fóra a v roce 1992 českým premiérem. Po neúspěších 
v politice odchází na právnickou fakultu a v roce 1996 se vrací do politiky jako senátor za KDU – ČSL, kde působí 
do současnosti, vydal knihy: Osmašedesátý (1990), Úvahy – dějiny a politika (1990), Podiven (2003).   
21

 Václav Klaus *1941, přední politik, v letech 2003 – 2013 byl prezidentem  České republiky, je s ním spojena 
hlavní ekonomická transformace. Původně ekonom, což mu zvýhodnilo pozici během rozhodování o 
transformaci Československa později České republiky. Je vnímán jako politický antipod Václava Havla, s nímž 
vede diskuse o otázkách úlohy občanské společnosti, angažovanosti ap. Díky svému charismatu dokázal 
prosadit záměr, který se poté ukázal jako koncept s mnoha nedostatky. Mezi jeho stěžejní díla patří: O tvář 
zítřka (1991), Rok málo či mnoho v dějinách země (1993), Mezi minulostí a budoucností (1996), Obhajoba 
zapomenutých myšlenek (1997), Co je europeismus (2006) ad. 
22

 Viktor Kožený *1963, irský občan českého původu žijícím na Bahamách. Jedna z nejznámějších osob, která se 
účastnila v privatizace v Československu reps. České republice v negativním slova smyslu. Je nazývám „pirátem 
z Prahy“. Kožený studoval v zahraničí a své zkušenosti využíval po návratu. Založil Harvardské fondy a lidem 
sliboval možnost desetinásobku za jednu kupónovou knížku. Od poloviny devadesátých let je stíhán za 
zpronevěry majetku. Té se dopustil i na občanech v USA, neboť ti byli nalákáni k účasti na privatizaci 
Ázerbájdžánu.    
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byla, a to snaha, aby česká ekonomika byla více integrovaná do západního vyspělého světa 

prostřednictvím zahraničních investorů, kteří zde nemají zájem nikoli krátkodobý, ale dlouhodobý.  

JK: Jinou alternativu předvedla Pithartova česká vláda v Mladé Boleslavi a určitě to byl nejúspěšnější 

kus tehdejší transformace.  

MS: Pochopitelně se rozjížděly projekty jako Siemens a plzeňská Škodovka. Mercedes měl zájem o 

Tatru. Ex post se to popisuje jednoduše.  

JK: Ano, ex post je to zjevné, ale tehdy se to politicky protlačit nepovedlo – škoda, že víc těch Škod 

nebylo.  

MS: Němci … 

JK: Ano, přesně jak to říkáte. Druhá varianta, pokud se pamatuji, byl Renault. Francouzská strana 

podle mého pohledu dost zaspala: mají Dacii, ale mohli mít i Škodu.  

MS: Je otázkou, jak se každá společnost na trhu uchytí. Je vidět, že partnerství těchto společností 

přineslo patřičný zisk.  

JK: Němci byli iniciativnější. 

... Zahraniční rozměr změn ...  

MS: Zmínil jste Německo. Václav Havel, když byl zvolen do prezidentského úřadu, tak první cesta 

nemířila na Slovensko, ale k našim západním Sousedům. Dle paměti snad navštívil Berlín a Mnichov. 

Jak se díváte jakožto znalec historie a vztahů ve střední Evropě na vykročení na toto diplomatické 

pole? Václav Havel se jim omluvil za odsun, a to mu doma způsobilo nepříjemnosti a nepochopení.  

JK: Nejet na Slovensko, to byla tenkrát chyba, chyba pro existenci Československa. V Praze se 

považovala existence Československa za samozřejmost a panovala představa, že se musí řešit jiné 

otázky - demokracie, zahraniční politika atd. To, co se přezíravě nazývalo slovenskou otázkou, byl i 

kardinální problém český. O Slovensko jsem se už dlouho zajímal a tolik jsem věděl, že je to chyba, 

třebaže ještě v tom okamžiku nebyla fatální stejně jako název republiky.  

MS: Byl to signál. Václav Havel ve snaze zbavit se slova socialismus v názvu republiky otevřel 

Pandořinu skříňku.    

JK: Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Myslím, že netušil, co rozpoutá a co mělo ale 

mnohem hlubší kořeny. Ale chyba to byla, ba lidsky vážná chyba – Slováci přece byli vlastně kusem 

nás samých. Proti rozdělení Československa jsem se tehdy stavěl i veřejně s odvoláním na tehdejší 

masovou petici pro jeho zachování a také s důvodem, že 15 bez 5 není 10, ale mnohem méně 

v důsledku ztráty pověsti a kapitálu, který Československo mělo. Ale stalo se, co se stalo a Havlovu 

cestu do Berlína a Mnichova bych proto vůbec nezavrhoval. Naopak: vývoj Německa, našeho 

největšího souseda, s nímž nás spojovalo historické konfliktní společenství, byl rovněž naším 

národním existenčním problémem. V Chartě tehdy už převládal souhlas s jeho sjednocením – zásluha 
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Jiřího Dientsbiera23 a Jaroslava Šabaty24 , kteří s touto převratnou myšlenkou přišli už v roce 1985. 

Sám musím přiznat, že mi chvíli trvalo, nežli jsem se k jejich názoru přiklonil. Za pravdu jim však dalo 

tehdejší dění, onen rychlý zvrat demonstrací v NDR od „Wir sind ein Volk“ (my jsme lid) k „Wir sind 

das Volk“ (rozumí se: jeden národ). Ale pozor: ve chvíli, kdy se Václav Havel do Německa vydal, vůbec 

ještě nebylo předurčeno, jaké sjednocení to bude a návštěva v Berlíně, hlavním městě NDR, byla 

gestem pro spojení obou německých států. Dodnes si myslím, že v tomto řešení bylo víc rovnosti 

obou částí německého národa než pak v pouhém připojení pěti východoněmeckých zemí k Spolkové 

republice. Ale nikdo si v tom nemůže být jistý stejně jako v rozdělení Československa. V soudech ex 

post, když už víme, jak všechno dopadlo, je vždycky kus nespravedlnosti k minulosti, k předkům, kteří 

tuto výhodu neměli. Totéž ostatně platí i pro jinou část česko-německé problematiky, která se točí 

kolem dění od 30. let až do let poválečných. Jako historik jsem se s touto problematikou už dlouho 

zabýval a hodně jsem si lámal hlavu s jiným Havlovým gestem, s jeho omluvou za odsun, který se teď 

celý a ne právem shrnuje pod pojem vyhnání. Sám jsem už v roce 1967 napsal, že odsun nebyl jen 

tragédií Němců, ale i tragédií nás Čechů, ovšem i tato mírná kritika byla jedním z důvodů, proč byl 

v roce 1969 na mne uvalen zákaz povolání. Kdo ale tu sudetskou historii znal, cítil dobře riziko 

Havlovy vstřícnosti, která mohla být snadno zneužita k revizi dějin. Tu ovšem rozhodně odmítl 

tehdejší německý prezident von Weizsäcker25, když jej 15. března 1990 Václav Havel pozval do Prahy. 

Ale vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení tuto historickou příležitost k smíření nevyužilo a 

dobře se pamatuji, jak řada mých německých přátel z toho byla nešťastná – bohužel byli tehdy jen 

menšinou. Ani tehdejší německý kancléř Helmut Kohl 26 se moc nevyznamenal, když ignoroval 

velkorysý Havlův návrh dvojího občanství. Když už jsme u Havlovy omluvy a celé té tehdejší omluvné 

vlny, na niž se někdy hledívá s despektem, nelze nezmínit jeho velkou řeč v pražském Karolinu 

v únoru 1995. Jemně vyváženým obrazem, který tam podal, vlastně završil svůj názorový vývoj v této 

otázce způsobem, jehož si dodnes cením - každou větu bych podepsal. To neznamená, že by na naší 

či Havlově straně bylo všechno ideální a také se tu leccos promeškalo. I když jsem v zásadě Havlovo 

gesto schvaloval, s Václavem Kuralem jsem sdílel kritiku, že se mezi „našimi“ Němci nediferencovalo. 

Přece se proti té hysterické henleinovské vlně postavili i němečtí antifašisté a ze strany této menšiny 

to byl vskutku hrdinský výkon a také těžký osud, těžší než u Čechů – hájíce demokracii, tehdy 

ztělesněnou Československem, šli proti proudu, proti svým. S Kuralem jsme se tehdy - a nebyli jsme 
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 Jiří Dientsbier (1937 – 2011), český politik, novinář, signatář Charty 77, jejímž byl mluvčím. V 1989 byl jedním 
ze zakladatelů OF a stává se též jeho mluvčím. Je ministrem zahraničí ve vládě Národního porozumění. 
Ministrem   
zahraničí je i po volbách. Politicky činný je i po rozpadu OF v Občanském hnutí, dále Svodných demokratech. Po 
neúspěších v domácí politice se angažoval v zahraničí. V době konfliktu na jihovýchodě Evropy se stává 
zpravodajcem OSN, působil též na zahraničních školách. Ke konci života se stává senátorem za ČSSD. Během 
svého života napsal esej Snění o Evropě 1990, Od snění k realitě 1999.       
24

 Jaroslav Šabata *1927, český politolog, psycholog, politik levicového směrování a signatář Charty 77. V 60. 
letech byl členem reformního křídla KSČ a následně se stal vedoucím opozice, za což byl vězněn. Po sametové 
revoluci byl kooptován do Federálního shromáždění. Byl ministrem vlády P. Pitharta jako ministr bez portfeje. 
Neúspěšně se v roce 1996 kandidoval do senátu za obvod Znojmo.   
25

 Richart von Weizsäcker (1920 – 2015), německý státník, v letech 1981 – 1984 byl primátor Západního Berlína, 
v letech 1984 – 1994 prezident Německé spolkové republiky, podporovatel myšlenek Karla Poppera, v českém 
jazyku vyšly vzpomínky: Čtvero zastavení (2000).  
26

 Helmut Kohl *1930, křesťanskodemokratický politik, jenž zastával funkci kancléře v letech 1982 – 1998. 
Od 1950 studoval práva a poté historii a politologii. V politice začínal na regionální úrovni. V roce 1969 byl 
zvolen premiérem zemské vlády. V roce 1982 usedá do úřadu na základě nové politické konstelace. Kohl se 
zapsal do politiky především jako kancléř sjednotitel, kdy 3. 10. 1990 je zrušena NDR a vzniká jedno velké 
Německo. Během své politické kariéry dostal mnoho ocenění a čestných doktorátů, v ČR i Řád bílého lva.  
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jediní – dost nachodili s naléháním, aby právě ti byli zvlášť oceněni. Ale moc štěstí jsme v té věci 

neměli – vždycky, když už jsme se s tím dostali až nahoru na ministerstvo, tak se ministr změnil a 

mohli jsme začít znovu. Trvalo to roky, a když už jsme už na půl rezignovali, povedlo se to za 

Paroubkovy vlády, která dala 30 milionů na projekt ve prospěch historické paměti těchto německých 

antifašistů – pozdě, ale přece. 

MS: Je zde otázka Benešových dekretů, otázka sudetských Němců, kteří budou moci uplatnit …  

JK: Nejsem si příliš jist, zda by v tom pomohla ona Havlova nabídka dvojího občanství, která otevírala 

možnost, aby se i sudetští Němci účastnili na hospodářské obnově, kterou jsme tehdy procházeli. Ale 

příliš bych to zase nepřeceňoval: byly i jiné možnosti a oni jich moc nevyužili a také tolik kapitálu 

neměli. Možná to mohl být signál naší otevřenosti, ale boleslavská škodovka byla určitě signálem 

mnohem účinnějším.  

MS: Sluší se říci, že Němci jsou jedni z největších investorů a obchodních partnerů.  

JK: I když na úvahy o kapitálu tu a tam způsobí i jiné než ekonomické kalkulace, nedovedu posoudit, 

zda ony sudetské historicko-politické spory tu měly nějaký významnější vliv. Spíš bych řekl, že daleko 

významnější tu byla politika státní a diplomacie. 

 MS: Nakonec to vedlo k podpisu Česko – Německé deklarace.  

JK: To bylo až v roce 1997. Zlomyslní jazykové sice říkali, že jejím největším výsledkem bylo, že 

Alexandr Vondra, který z naší strany tehdejší jednání vedl, svedl svého německého partnera, že začal 

zase kouřit, ale to je opravdu jen anekdota – s odstupem je patrné, že Deklarace byla víc než pouhé 

prohlášení, byla skutečným mezníkem.  

MS: Soudíte tedy, že během dvaceti let došlo ke konsolidaci česko – německých vztahů.  

JK: Řekl bych, že ty staré spory jsou dnes už dost passé a už to není tak bolavá otázka. A není to pouze 

automatickým během života, kdy generace, které v tom byly nejvíc angažovány, jsou vlastně už na 

odchodu. To také do nové polohy posouvá zpracování minulosti. O německém vyrovnání s minulostí 

jsme si v dálavách naší normalizační izolace dělali trochu iluze, nebo abych mluvil za sebe, dělal jsem 

si iluze. Na jedné z prvních polistopadových diskusí v Německu jsem německou kritiku vlastní 

minulosti až emfaticky označil za velký intelektuální výkon evropského významu. Ale přítomný 

německý filozof Jürgen Habermas27 reagoval tím, že toto může říci český kolega, ale že on jako 

Němec to má stále za nedostačující. Pro mne nezapomenutelný zážitek tím spíš, že když jsem se 

časem do problému hlouběji ponořil, pochopil jsem, jakou pravdu měl – ta sama byla velkým 

intelektuálním výkonem, neboť vyrovnání s minulostí nekončí, je to vlastně neustálé vyrovnávání. 

MS: Do jisté míry byli k vyrovnání se s minulostí dotlačeni.  

JK: Dokud zde byl komunistický režim, Sověty garantovaný, nebyla atmosféra pro kritiku minulosti 

příznivá, není-li to slabé slovo, poněvadž byla potlačována. My jsme k tomu byli donuceni, či lépe - 
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 Jürgen Habermas *1929, německý neomarxistický filozof a sociolog vycházející z Frankfurtské školy. Ve svém 
díle rozpracoval teorii komunikativního jednání. Rozděluje je na dvě skupiny. První je instrumentální, což se 
projevuje v politice a reklamě. Druhé je komunikativní, dle Habermase žádoucí, jelikož je přirozené, spravedlivé. 
Teorie popisuje efektivitu jednání, které společnosti přináší užitek. Z jeho díla lze uvést: Strukturální přeměna 
veřejnosti 1962, Problém legitimity pozdního kapitalismu 1975, Teorie komunikativního jednání 1981.  
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listopadem 1989 jsme se k tomu přinutili. Ale to bylo komplikováno tím, že tu byly minulosti dvě, 

nacistická a komunistická, vlastně vznikla jejich směsice, s níž jsme byli konfrontováni. A právě to tyto 

obě dvě minulosti nadlouho a možná dodnes deformuje. Spojení obou diktatur totalitaristickou teorií 

jejich rozdíly zakrývá a svádí nanejvýš k neplodným sporům, která byla horší. Ale ona byla každá jiná. 

V případě okupace nacistické šlo o vyrovnání se zjevným cizím násilím. Diktatura komunistická má 

v sobě jistě i násilí vnější, ale byla též naším násilím na sobě samých, jiným ovšem v 50. letech a jiným 

v 70. letech. Rozdíl obou diktatur ostatně výstižně kdysi vyjádřil v depeši do Londýna jeden z vůdců 

domácího odboje plukovník Balabán28. Lze-li jej stručně reprodukovat: Hitler29 nám vezme stát, 

majetek i národ, kdežto Stalin nám ten stát a národ nechá a po třiceti letech se to možná změní i 

s tím majetkem – jasnozřivá myšlenka, k níž těžko nalézt obdobu. 

MS: Kdyby se do té druhé světové války nezapojil Sovětský svaz, kde by Češi byli?  

JK: Nejen my, ale i Britové a vlastně celá Evropa. S tím je však spojena jedna obtíž, kterou možná 

nejvíc cítí Rusové: do jaké míry to bylo dílo Stalinova režimu a do jaké míry dílo sovětské společnosti. I 

když výkony režimu nelze vymazat, hrdinství a obětavost sovětských lidí jistě sehrály obrovskou roli, 

ačkoli i ono bylo vynuceno tím, že německý pořádek žádnému ze sovětských národů nedával 

vyhlídku; to ostatně brzo zjistili Ukrajinci, Lotyši, Estonci a vůbec všichni, kteří si o něm dělali iluze. 

MS: Není otázka vyrovnání otázkou osobního, odpovědného přístupu k dějinám?  

JK: Ale ano. Motivace a přístupy k minulosti jsou jistě různé. Mám přátele evangelíky i katolíky, pro 

něž je imperativem boží spravedlnost, kdežto pro jiné zase principy sekulární humanistické morálky. 

Sám jsem se o tom přesvědčil, když vznikla citlivá otázka důstojného pohřbení německých obětí 

války, mezi nimiž jistě byli i váleční zločinci. Pro evropské humánní i náboženské myšlení je však 

imperativem úcta ke všem mrtvým – ti už nejsou nepřáteli.  

MS: V tomto ohledu si Češi a Němci vyšli vstříc.  

JK: Bohudíky. Vlastně cosi podobného hraje roli i v evropském odboji. Pro Čechy byla nacistická 

okupační diktatura obrovským otřesem – kdy Češi něco podobného ve své minulosti zažili? A navíc to 

byl režim klamu: k okupaci došlo ještě před válkou a měla jakousi autonomní formu, blízkou později 

okupovaným státům západoevropským, které se po německém vítězství měly stát „satelity“. Ale pro 

Čechy po válce byl chystán osud východoevropský – žádný satelitní státeček, ale totální likvidace 

národa; na německém dvorečku nemá Čech už co pohledávat, jak řekl jeden z vůdčích nacistů. Sice se 

již mnohé připravovalo, ale v zásadě byla tato operace odložena až na poválečnou dobu. Pro 

germanizaci českých zemí neměli nacisté dost svých osídlenců, zdejší průmyslový potenciál byl pro 

válku příliš důležitý a nacisté velice usilovali vzbudit mezi Čechy zdání, že mohou přežít – vstup do 

odboje nebyl dán bezvýchodností, tím, že nic jiného nezbývalo, ale byl svobodnou volbou. Evropská 

resistence představovala širokou škálu od zoufalých povstání v židovských ghettech, kde vyhlídkou 
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 Josef Balabán (1894 – 1941), legionář, československý voják, příslušník odbojové organizace Obrana národa, 
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bylo, že aspoň někdo přežije, až po odboj v Dánsku, kde Němci povolili dokonce volby. Odboj 

v okupované Evropě byl také odbojem proti vlastně zcela realistické kalkulaci, že o osudu války stejně 

rozhodnou spojenecké armády na frontách. Ale to už jsou témata, která by vyžadovala jiný rozhovor.  

... Výhledy do budoucna ...  

MS: Posuňme se dále a opusťme oblast historie, třebaže ta do značné míry determinuje současnost a 

budoucnost. Jak vidíte budoucnost České republiky v Evropě? 

JK: K Evropě a Evropské unii není vlastně už alternativa. Svět vede několik velkých mocností a Evropa 

je jen jednou z nich, není-li skutečnou mocí neviditelná síť finančního kapitálu, která hýbe i 

neviditelnou rukou trhu. I velké národní státy tu nejsou rovnými partnery, natož státy malé, jako je 

Česká republika. To ale není žádný konec států národních: zlomyslný argument pro ně je současná 

krize, kdy jsou dobré, aby její ztráty uhradily - a pak se mohou rozplynout, nebo z nich zbude pouze 

jakási kulturně národnostní autonomie, abych tu užil pojem starého austromarxismu. Na jejich 

rozplynutí ale nevěřím, poněvadž se jejich společenské funkce ani zdaleka nevyčerpaly, pokud je 

ovšem nevyčerpá neoliberální úsilí všechno státní zprivatizovat – to ale pak už i ti politici budou bez 

zaměstnání. Je-li pravda, že EU je jediná alternativa, pak ještě zbývají alternativy v EU. A uvnitř Unie 

je první z nich ona první a druhá rychlost, které jsou však chápány více méně jen v rovině 

ekonomické. Ale jsou také alternativy další – politické, z nichž první jsou povážlivě narůstající deficity 

(stranické) demokracie; k tomu patří i subsidiarita, která se nekoná, neboť v EU se všechno točí kolem 

byrokracie, není-li výstižnější říci, že vším točí byrokracie. Ale nezdá se mi, že by se národy v Evropě 

rozpouštěly. To už by se musel tvořit národ či lid evropský, k čemuž je hodně a hodně daleko, 

dokonce i v takových jeho zárodcích, jakými jsou protestní a demonstrativní hnutí poslední doby – i ti 

Rozhořčení mluví národními jazyky a působí v národních rámcích.  

MS: To se rozpustí díky nám samým, díky našemu kverulantství.  

JK: V tom je jistě kus pravdy, ale kverulantství, ostatně nejen české, je sice svou povahou 

destruktivní, ale tak neschopné, že se snad ani na to rozpuštění nezmůže.  

P.S.: 

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

 

JK: Obnovy kapitalismu jsem zúčastnil asi tak, jak se může účastnit historik a vysokoškolský pedagog - 

tedy nijak. 

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

JK: Přesvědčením mým i několika přátel bylo, že tu tisícovku nebo kolik ty kupony stály, máme 

republice dát a nic nečekat. Také jsem se kromě zklamání z celého toho podniku ničeho nedočkal. 

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

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

společenství a poté k opětovnému setkání zemí v Evropské unii. 
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JK: Kdyby po Listopadu nevzniklo v Praze OF a v Bratislavě VPN (tu nechtěli na středním, ani na 

východním Slovensku a hlásili se do OF, které je odkázalo do VPN) mohla být možná překonána 

dualita dění a s jednotnou československou stranou by se třeba vývoj dal jinam. Ale politickou scénu 

ovládly oba nacionalismy, z nichž ten český, jak jej představovala ODA a pak i Klaus, byl silnější a 

povinován tudíž větší vstřícností; s nevypočitatelným Mečiarem bylo ovšem jednání obtížné. A tak si 

oba vůdčí představitelé, aniž by k tomu z voleb měli mandát, nelegálně i nelegitimně přivlastnili 

právo rozhodovat o existenci státu. Nakonec se dohodli na rozchodu, jímž oba národy ztratily víc, než 

si dodnes připouštíme. Má-li to nakonec dobrý konec, není to zásluhou rozdělení, ale zásluhou 

dávných vztahů a zájmového společenství, které obě veřejnosti cítí a politici je následují. 

                                                                        

         

Dialog o transformaci s Martinem Bojarem30,31: 

MS: Vážený pane docente, čím je pro vás rok 1989, jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste s ním 

spojil a případně, jak se naplnily, či nenaplnily?  

MB: Zvláštní rok, zvláštní doba, žádná velká očekávání jsem neměl. Poslední dva roky režimu jsem 

tušil, že se musí něco zásadního přihodit, ale netušil jsem přesně kdy. Pamatuji se, že v květnu 1989 

při jednom ze setkání jsem k údivu svých známých tvrdil, že Václav Havel do konce roku skončí na 

Hradě, že buď bude ministr kultury, nebo prezident. Přeli jsme se o jeho roli. Smáli se, ale já jsem se 

tolik nesmál. Zkrátka – zvláštní rok, tušil jsem, že se Evropa promění, ale nevěděl jsem, jak. Vycházel 

jsem z toho, že jsem se narodil „za kapitalismu“, ale větší část života jsem prožil za režimu, kterému 

se říká socialismus. Do komunismu jsme se nedostali, protože nám říkali, že ten vypadá jinak, ale tušil 

jsem, že se musí jak východní, tak západní Evropa proměnit. Rok 1989 byl z mého pohledu přelomem, 

ale nebyl pro mne tak šokujícím jako pro některé jiné lidi. Je vhodné dodat, že se na mě obrátili 

kamarádi, s nimiž jsem se setkával od roku 1967 do roku 1969 – 1970. Pozvali mě do Klubu nezávislé 

inteligence, kde jsme se od podzimu 1989 scházeli, jelikož „věci se začaly měnit“. Připomínalo mi to ... 

MS: ... rok 1968? 

MB: Ne, rok 1967, kdy po demonstraci studentů na strahovských kolejích se cosi podobného a v 

trochu jiné rovině dělo na úrovni středoškoláků. Přijeli tam přátelé, které jsem potkal koncem 

šedesátých let.  

... Komunismus ...  

MS: Navrhoval bych, abychom šli do historie. Rád bych se zeptal, jak vnímáte komunistickou ideologii 

a režim, který byl na ní založen?  
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MB: Pro mě je problém hovořit o komunistické ideologii, protože nevím, zdali existovala. Zrovna jsem 

o tom předevčírem hovořil s jedním starým sociálním demokratem, jehož tatínek byl též sociální 

demokrat. Když se dívám zpět na formaci, které se říkalo komunistická strana, vidím, že měla rysy 

národně socialistických stran - ať již československých nebo NSDAP. Měla totalitní rysy poměrně silně 

přejaté od bolševiků, měla některé rysy menševické, což bylo pro mě zajímavé, poněvadž mě zajímal 

Trockij ...  

MS: ... a jeho permanentní revoluce.  

MB: Ta se odehrávala od mého narození. Narodil jsem se před „Vítězným únorem“, pak byla jedna 

revoluce za druhou. Nebyly příliš krvavé, nebylo příliš obětí. Hlavně jsem chtěl říci, že když jsem 

musel uvažovat o tom, čemu se říká komunistická ideologie, rád bych konstatoval, že byla 

verbalizována, a když se dívám zpět, byla z mého pohledu problematicky naplňována. Musím říci, že 

ve svých 67 letech mám pocit, že režim byl v mnoha ohledech konzervativnější, jelikož ctil řadu 

hodnot, které vědomky či nevědomky převzal od římskokatolické církve. Když se dívám na některé 

rysy toho, co mě učili na základní a střední škole, a podívám se na věrouku, kterou dostává naše 

vnučka v katolické školce a kterou bude dostávat v katechismu, je tam řada styčných bodů.  

MS: Jste přesvědčen, že komunisté opisovali od tvůrců křesťanského myšlení?  

MB: Nemyslím si, že by opisovali. Neřekl jsem to tak, ale nepochybně těžili z různých zdrojů.  

MS: Bohužel do svého učení dali násilí, diktaturu proletariátu.  

MB: Když se podíváte do dějin římskokatolické církve, když se podíváme na církve evangelické, na 

různá sektářská hnutí, ...  

MS: ... i na husity, … 

MB: … i tam je přítomno násilí. U husitů vyvstává otázka, jestli to bylo sektářské hnutí, nebo hnutí 

revoluční, nebo svým způsobem vykolejená interpretace utrakvistických myšlenek. Sám nevím, co si 

s tím počít. Vím, co se zde odehrávalo od doby, kdy sem začal brát rozum. Vnímal jsem z rozhlasu, že 

rodiče poslouchali o procesu s Horákovou, pak jsem sledoval, jak otec byl nervózní kvůli procesu se 

Slánským. Na rok 1956 si pamatuji do dnešních dnů, protože tatínek jednoho z našich spolužáků byl 

poslán na maďarskou hranici. V českém rozhlase jsme poslouchali, co se tam děje. K otázce ideologie: 

tážu se, zdali ji socialismus měl. Řada pouček, formulací se měnila podle toho, co přišlo z Moskvy. 

Bylo to hodně eklektické.  

MS: Soudíte, že samotná ideologie byla založena na lži, na chybných východiscích?  

MB: To se neodvážím říct, protože jsem biolog, lékař, byť společenské vědy mě zajímají. Je otázka, 

zdali premisy, z kterých vycházeli, byly chybné.  

MS: „Spravedlivá společnost“, „nový člověk“? 

MB: To slibovala i svatá církev. Slibovala to i řada jiných náboženství, řada filozofických systémů. Vždy 

šlo o „světlou“ budoucnost. Byly tam odkazy na to, že realita je vykolejená. Nemůže za to učení, ale 

mohou za to církve, které to realizují. Z mého pohledu nic nového pod sluncem.  

MS: Můžeme říci, že komunistická ideologie je utopickou ideologií? 
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MB: Neoznačoval bych ji za utopii. Nežil jsem v utopii, vaši rodiče nežili v utopii.  

MS: Jde přece o to, že máte koncept a člověka, který jej realizuje. Člověk je nakloněn ke zlému, 

zneužívá svých pozic, a proto systém vypadal tak, jak vypadal. 

... Sinologem a pak lékařem v minulém režimu ...    

MB: Než jsem šel na medicínu, deset let jsem studoval čínštinu, začal jsem studovat sinologii. Historii 

čínské literatury mě učil profesor Král. Když se člověk podívá na to, co se dělo v Číně, ... 

MS: ... byl zde slabý odvar?  

MB: Nemluvím o kulturní revoluci, nemluvím o tom, jak se vyrovnali s nacionalisty. Mluvím o tom, jak 

se střídaly dynastie jedna za druhou. Byla tam velmi zajímavá fluidní konfuciánská ideologie, kterou 

vyznávali a dokázali ji vykládat, jak kdo potřeboval.  

MS: Svět žije interpretací. 

MB: Letos (v roce 2014 pozn. red) jsme byli v Paesu v Neapoli. Trochu na mě padl pocit „vanitas 

vanitatum“, když jsem viděl hlavní město Grecia Magna, což byla jedna z metropolí tehdejší Evropy. 

Nyní z toho zbyly dva krásné chrámy, které zčásti rozstříleli spojenci a zčásti Němci, kteří se tam 

vylodili v roce 1943. Přešli jsme pět kilometrů do hor, kde je druhé sídelní město Grecia Magna Velia. 

Tam lidé unikli, když se na ně začaly mačkat kmeny barbarů, což byli primitivní „latinové“. Vše se 

opakuje. 

... Odlišné masky a kulisy ...  

MS: Pouze se svět odehrává v jiných kulisách, jiných maskách.  

MB: Jako neurolog a neurobiolog musím říci, že podstata homo sapiens se vlastně nemění. Mění se 

projevy, mění se způsob komunikace, mění se to, čemu se zde říká technické a komunikační 

výdobytky, ale řada našich vzorců chování je neobyčejně archetypální. Někteří z nás jsme více pudoví 

a jiní méně.  

MS: Dobrá, ale komunisté „zhloupli“, „přesvědčili“ lidi, že jde vytvořit vyšší společenské uspořádání.  

MB: Jsem přesvědčen, že vytvářeli iluzi, zdaleka nepřesvědčili všechny. Sice tam byl dosti výrazný 

souhlas, ale jednalo se přibližně o 45 procent hlasů pro, a proti bylo 55 procent. Řada lidí se poddala, 

jako se poddala Adolfu Hitlerovi a jeho komplicům, a to pouze proto, že chtěli-li s vlky žít, museli 

s nimi výt. Ve chvíli, kdy ulice opanovaly milice, velká většina lidí si „řekla“, že není tak velký rozdíl 

mezi národními socialisty, sociálními demokraty, a proto začali být nakloněni straně, která slibovala 

kariéru. Dění v Plzni svědčí o tom, že Češi nesouhlasili. Přechody přes hranice nepřesvědčí o tom, že 

nesouhlasili. Tatínek mé ženy byl u britského královského letectva, a zůstal zde. Tito lidé rozhodně 

nesouhlasili. Jedná se o desetitisíce lidí. 

MS: Rozumím vašim námitkám, ale mnozí z nich se „ohnuli“.  

MB: Jako neurolog bych řekl: adaptovali se. Živé a společenské systémy se adaptují.   

MS: Je otázka, jestli „adaptace“ vede k evoluci, či devoluci?  
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MB: Jsem přesvědčen, že vývoj vede k evoluci. Může být pomalá, může být klikatá, ... 

MS: ... ale pak jsme došli k roku 1989. Systém se hroutil jako domeček z karet.  

MB: Nevím, jestli se zhroutil jako domeček z karet. 

MS: Padl pod vlastní vahou, nebo se jedná o příliš silné vyjádření?  

MB: Mám problém, protože si stále myslím, že rok 1989 nebyl revolucí, ale jednalo se o relativně 

civilizované předání moci na základě určitých koncesí, o kterých se nehovoří, na základě garantování 

beztrestnosti a toho, že minulá společenská elita - na rozdíl od řady jiných společenských převratů - 

nebude masově perzekuována. Že jedna politicko – společensko – kulturní formace se nějakým 

způsobem postupně promění do jiné formace. Jsem přesvědčen, že tak to bylo domluveno ve většině 

evropských zemí kromě Rumunska, ... 

MS: ... kde společenské pnutí bylo potlačeno?  

MB: Kde se Rumuni chovali jinak. Když se podíváte, jak se chovali naši saští a pruští sousedé, kteří 

měli zkušenosti z výmarské republiky a z mordování během Mnichova, předání moci proběhlo 

kultivovaně. Také v Maďarsku se lidé nevěšeli jako v padesátém šestém roce na kandelábry. Byl jsem 

udiven, že se tam neopakoval rok 1921 – Kunova republika. Nemluvil bych u nás o revoluci, jednalo 

se o postupnou demontáž systému, na níž se podíleli jeho exponenti jako premiér Marián Čalfa, ... 

... Disent ...  

MS: ... ale i disidenti jako Václav Havel, Petr Pithart, Pavel Rychetský.  

MB: Souviselo to s tím, že skupina kolem Charty byla z mého pohledu neobyčejně polymorfní, byť 

někteří ji nazývají amorfní. Bylo tam velké množství různých tendencí, chtěli spolu vycházet až na 

malé výjimky – tím nám na mysli Emanuela Mandlera či Rudolfa Battěka, kteří byli ostře 

protikomunističtí. Generace o trochu starší než já byla ochotna tolerovat bývalé i stávající komunisty.  

MS: Dobrá, právě disidenti byli důležitým prvkem pro přemostění z totality do demokracie?  

MB: Na rozdíl od profesora Václava Klause si myslím, že byli. Hypotéza, že nebyli, není validní, 

protože když se podíváme, kdo přestavoval první dva roky mocenskou elitu: jednalo se o lidi, kteří 

byli disidenty, nebo o lidi, kteří k nim měli blízko – lidé ze šedé zóny, kteří si nezadali s komunistickou 

stranou, kteří nebyli členy komunistické strany od roku 1980 či po roce 1970. Byla tam skupina lidí, 

která ze strany odešla koncem šedesátých let. Ve vládě, kde jsem byl, nás bylo pouze 5 nestraníků, 

jinak všichni byli straníky.  

MS: Dobrá, jak si vysvětlujete, že tato skupina byla na periferii společnosti, ale ve význačných dobách 

se najednou dostala z nevýznamnosti do čela společenského dění? Bylo to způsobeno tím, že lidé jako 

Václav Havel byli známi na Západě?  

MB: Není to otázka zahraničních styků. Situace souvisela s tím, že lidé v disidentských kruzích nebyli 

mezi sebou ostrakizováni, nebyli stavěni mimo zájem svého společenství.  

MS: Neměl jste zájem kooperovat s touto skupinou?  
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MB: Léčil jsem lidi, kteří byli v Chartě, léčil jsem katolické kněze. U nás v nemocnici Motol byl kruh 

řádových sester, jež pečovaly o duchovní, kteří seděli a pak byli propuštěni. Občas mě požádali, abych 

jel do venkovských sídel k bývalým katolickým činovníkům. Občas jsem zašel vyšetřovat na Hradčany, 

ale vzhledem k tomu, že tatínek mé ženy byl voják pod dohledem, žena kvůli tomu měla problémy, 

necítil jsem tedy velkou potřebu jako mladý lékař k sobě přitahovat větší pozornost, než bylo 

nezbytně třeba. Kdybych chtěl dělat politiku, neskončil bych se sinologií. Jelikož jsem měl zájem 

skončit s politikou mezi lety 1967 – 1970, řekl jsem si, že je lepší mít profesi, která je zakotvena ve 

všech společnostech.  

MS: A hlavně být uznáván?  

MB: Jde o uznání formální a neformální. Mně nešlo o uznání, zajímala mě práce, která má konkrétní 

zaměření. Sice jsem si představoval, když jsem začal dělat medicínu, že je to trochu optimističtější 

profese – měl jsem řadu iluzí. Opouštěl jsem filozofickou fakultu s tím, že lépe než být sinologem a 

anglistou, bude stát se lékařem. Celý život se mi to potvrzovalo. Nic mě nepudilo k tomu, abych se 

angažoval v medicíně, protože již jednou jsem dostal přes ústa jako studentský vůdce v letech 1969 – 

1970. Tento pocit mi vystačil do roku 1989. Stýkal jsem se s řadou lidí, kteří byli v šedé zóně, a když 

potřebovali pomoc, pomohl jsem jim. Dostával jsem řadu publikací, protože můj druhý otec byl také 

v Británii, byl to osobní přítel Pavla Tigrida, s nímž se scházeli v sedmdesátých letech, protože mohl 

jezdit do ciziny. Vozil věci, které vydával Tigrid. Na rozdíl od většiny lidí jsem byl informován 

podstatně lépe. Celou dobu za námi jezdili naši přátelé, s nimiž jsme se žena a já seznámili 1967 – 

1970 v zahraničí. Necítil jsem velkou potřebu dostat se do konfliktu s StB, s komplici komunistické 

strany. To byl také důvod, proč jsem „X krát“ odmítl vstoupit do komunistické strany. 

... Otázka reformovatelnosti režimu ...  

MS: Dobrá, ještě bych udělal ostrý řez – a to do roku 1967 – 1968. Jak vnímáte snahy o reformu 

systému? Není náhodou nejlepší reformou přechod na demokratický kapitalismus, což se realizovalo 

po roce 1989, nebo je možné reformovat systém za předpokladu, že v něm je vůdčí stranou strana 

komunistická? 

MB: V roce 1967 – 1970 jsem byl přesvědčen, že nemohu věřit komunistické straně. Nevěřil jsem 

lidem, kteří byli aktivní ve studentském hnutí a byli komunisty, jednalo se o Jana Kavana, Karla 

Kovandu. Byla tam řada lidí, kteří se angažovali ve studentském hnutí a byli členy městského výboru 

KSČ, jednalo se o Zdeňka Holuba a další, kteří začali být aktivní po roce 1989. Byli i takoví, kteří 

vstupovali do strany. Znám Jiřinu Šiklovou, ta do strany vstupovat nemusela. Mladí vstupovali do 

strany, protože se „chtěli“ angažovat. Též věděli, že se jedná o nomenklaturní předpoklady, aby mohli 

dělat kariéru. Nemám jim to za zlé, ale jako kluk, jehož rodiče nebyli komunisté, protože otec byl 

v koncentráku, pak byl v odboji;  k tomu ještě otec mé manželky byl britský voják. Byl rozdíl mezi 

britským vojákem a komunistou. Sám jsem věděl, že se stranou si člověk nemá zadávat. Měl jsem 

štěstí, že mě na filozofii rok učil dějiny komunistického hnutí  Voplatek. Dával nám číst Trockého, 

mohl jsem přečíst řadu věcí, kde jsem poznal, že si s bolševismem a komunismem nemám zahrávat. 

Nevěřil jsem jako řada lidí Alexandru Dubčekovi, nevěřil jsem Smrkovskému, nejméně jsem věřil 

Svobodovi. Nebyl jsem vývojem udiven, překvapen. Je to důvod, proč jsem vedl jednu, dvě 

studentské stávky, ale v roce 1969 jsem se rozhodl věnovat pouze medicíně.  

MS: Dobrá, jací lidé se dostávali nahoru? Myslím v roce 1968, ale i koncem režimu v roce 1989?  
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MB: V roce 1968 existovaly dvě skupiny lidí. Znal jsem několik excelentních učitelů, kteří nebyli ve 

straně, angažovali se v Klubu angažovaných nestraníků, angažovali se při zakládání nekomunistické 

sociální demokracie. Byli to lidé o 15, 20 let starší než já. Pak zde byli druzí, kteří vstoupili do 

komunistické strany v letech 1960 – 1967, měli s tím vnitřní a jiné problémy a pokoušeli se jako Jiřina 

Šiklová, Petr Pithart a řada jiných stranu reformovat. Vše, co se přihodilo, ukázalo, že strana jako 

taková nebyla reformovatelná.  

MS: V roce 1989 zde byli lidé, kteří ztratili pojem o čase a prostoru?  

MB: Které máte na mysli?  

MS: Myslím na Milouše Jakeše, Vasila Biľaka a další. 

MB: Jednak si musíme klást otázku, jací lidé to byli. Mě zajímá jejich kulturněsociální zázemí. Velká 

většina z nich byla v podstatě prostými dělníky, prostými krejčími, kteří „vzali politiku za ruku“ a šli 

nahoru.  

MS: Můžeme říci, že měli „uhlířskou víru“?  

MB: Obávám se, že se nejednalo o lidi, o nichž Čapek psal, že měli uhlířskou víru. Spíše cítili, že je 

šance cosi získat. Jsem přesvědčen, že mnoho víry neměli, spíše měli tušení a vědomí, že participace 

na moci je spojena s řadou prebend, výnosů. Neodvažuji se hodnotit pana Adamce. Jsem ochoten 

akceptovat „uhlířskou“ víru u lidí, kteří prošli odbojem a koncentráky - a těch mezi komunisty nebylo 

tolik, byť se k nim dostali jako studenti univerzity. Komunistický odboj je pro mě problémem, protože 

u nás dlouhou dobu kvůli Kominterně neexistoval. A to vím od otce: za války řada komunistů, 

podobně jako němečtí komunisté, byla ochotna spolupracovat se správou táborů jako „kápa“. Člověk 

jim to nemůže mít za zlé, chtěli přežít, chovali se jako v koncentrácích, což dělali i Židé. Ti „chytří“, 

kteří měli trochu méně zábran, se stávali součástí výkonné moci. Chovali se úplně stejně jako ti, kteří 

se za komunistické diktatury „ohnuli“. Člověk se přizpůsobí, většina lidí si řekne: mnohé je „lepší než 

poplužní dvůr“. Nasadí Leninovu placatku nebo klobouk. Nerad bych tyto lidi soudil. 

... Exil ...   

MS: Dobrá, o disentu jsme hovořili, ale jak se díváte na exil?    

MB: Na jaký exil?  

MS: Tato země byla postižena ve dvacátém století několika vlnami exilu: 1938, 1948, 1968 ...  

MB: Je postižena, nebo se jedná o profit?  

MS: Emigranti jsou lidé, kteří by zemi mohli intelektuálně pomoci. 

MB: Otočím to úplně jinak. Dědeček měl bratrance, který vystudoval medicínu. Díky Rockefellerově 

nadaci se dostal do Spojených států, v roce 1929 se stal očním lékařem. V roce 1939 si jej tam našla 

tetička Lada. Stal se jedním z neuznávanějších amerických očních lékařů a založil dynastii očních 

lékařů Hulků. Napsal knihu, kterou rychle vydal Ferdinand Peroutka v Přítomnosti, kde jako mladý, 

národně liberálně a sociálně orientovaný lékař se zděšením popisoval, jak vypadá americká medicína. 

To vyšlo v roce 1936. Vše, co se dnes odehrává u nás či ve Spojených státech, popisoval terminologií 

roku 1935, 1936.  
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MS: Zkrátka – nic nového pod sluncem.  

MB: Kdyby nebyl rok 1948 a on sem mohl jezdit, jako sem jezdila jeho manželka, Československo - 

Česká republika by profitovala z toho, že byl exulant. Lidé, kteří opustili židovské předky v roce 1938, 

vraceli by se, kdyby zde byly normální poměry. Jsem přesvědčen, že dnešní Česká republika podobně 

jako Polsko nebo Maďarsko mohla ze své emigrace profitovat. Nevnímám fenomén exilu a emigrantů 

jako jednoznačně negativní, není to ztráta, ale někdy je to zisk.  

MS: Nesmíme zapomínat, že Poláci mají Polonii, Čechie neexistuje ...  

... Exil a kontext české historie ...  

MB: Zde bych si dovolil trochu odbočit a podívat se do české historie. Je to také dáno charakterem 

národa. Možná nyní řeknu věc, která přesahuje téma našeho rozhovoru, jak stárnu, jsem stále víc na 

pochybách, zdali se Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil o český stát, nebo zda mu ublížil. Stále více 

jsem přesvědčen, že koncept austroslavistického vyrovnání nebyl bohužel naplněn. Kdyby byl 

naplněn, jako byl naplněn koncept austrohungarského vyrovnání, mohl zde vzniknout korpus, který 

by se tak snadno nerozbil po Mnichovu 1938. Také si nejsem jist, jestli se o republiku zasloužil Edvard 

Beneš, jsem přesvědčen, že on a jeho národní socialisté selhali mnohokrát. Mně jej nenáleží hodnotit, 

ale říkám, že role těchto dvou politiků si v mých očích nezaslouží adorování. Když se dívám na to, jak 

se čeští politici chovali celou dobu ve vídeňském sněmu, jak bořili jeden stát a budovali nový, 

připomíná mi jejich konání v minulosti v mnohém to, co dnes děláme v Bruselu.  

MS: Jednoduše řečeno: máme to v genech? 

MB: Chtěl jsem říci, že mě to jako neurologa „heredita“, kde je familiární podmíněnost rysů, 

neobyčejně zajímá. Nemohu vyloučit, že existuje něco jako geneticky podmíněný charakter národa. 

Pro mě je otázka, jestli jsou Češi týž národ jako Moravané. Zcela nepochybně se lišíme. Jsou práce, 

které ukazují, že sociokulturní hranice běží někde Jablůnkovským průsmykem a Mikulovem. Když se 

například podíváme na řadu chorob, je jejich incidence a prevalence jiná. Navíc Češi obývají 

severojižní gradient a oblasti, které byly kolonizovány Kelty, jsou úplně jiné než ty, kde existovala 

žárová pole Germánů.  

MS: Můžeme říci, že Tomáš Masaryk vytvořil umělý národ. Měl vizi, ale neměl takové poznatky, jako 

máte vy. Mnohé bylo ignorováno.  

MB: Nemyslím si, že bych měl lepší poznatky, než měl Masaryk. Oba žijeme v jiné době. Respektuji 

jej, prošel řadou peripetií. Jsem přesvědčen, že vytvoření národního státu, který ve skutečnosti byl 

multietnický s dominancí jednoho etnika, které na to „nemělo“, nebylo šťastné. Myslím si, že tím bylo 

založeno na Mnichov.  

... Kontextová poznámka ...  

MB: Ještě poznámka, letos (v roce 2014 pozn. red) jsem byl poprvé na Bortholmu. Tam jsem si 

přečetl, jak malé Dánsko bylo schopné vyžadovat na Rusku, aby jim vrátilo Bortholm, když jej Rusové 

v roce 1945 na rozdíl od Podkarpatské Ukrajiny museli dobývat na wermachtu. Ještě v polovině roku 

1946 říkali Rusové: nikdy nevydáme, ale dnes je Bortholm dánský. My jsme za pomocí komunistů 

vydali dvanáct a půl tisíce kilometrů Podkarpatské Rusi. Když se hovoří o přepisování hranic v Evropě, 
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hovoří se o tom, že prim náležel Rusům. Podle stejné logiky bychom mohli říkat: jestliže Krym je 

ruský, Podkarpatská Ukrajina by mohla být česká. To říkám, jelikož Evropa je hodně nestabilní tyglík. 

Na neurologické klinice v Motole stále pracují lidé, kteří tvrdí, že jsou Čechoslováci, poněvadž 

babička, dědeček žili v Mukačevu. Řada mých příbuzných v Mukačevu žila, byť se tam dostali jako 

čeští úředníci, učitelé, muzikanti, nebo že pocházeli z Haliče. Nejedná se o pokrevní příbuzné. Míchání 

národa – etnika, kterému se říká Čechové, je hodně interesantní a dám vám za pravdu, že geneticky 

máme řadu vloh, které z mého pohledu sice umožňují přežití, ale to nemusí být vždy spojeno s velkou 

slávou a s velkým ziskem. Naplňujeme heslo: ni zisk, ni slávu.  

... Vývoj a klad minulého režimu ...  

MS: Dobrá, když si procházíte život, vnímáte nějaký klad režimu?  

MB: Musím se zeptat: Byl to jeden režim?  

MS: Můžeme zaznamenat dvě období, a to od roku 1948 – 1968 a pak od 1969 do roku 1989. 

MB: Jsem přesvědčen, že se zapomíná, že po roce 1948 jsem se nacházel v Československu. Toto 

období trvalo do roku 1955, 1956, bylo to období Zápotockého, Tondy Novotného. Pak jsem se 

najednou ocitl v Československé socialistické republice.  

MS: Máte na mysli, že došlo ke změně ústavy?  

MB: Je to jedno zřízení, jeden stát, zdali je to kontinuum, nebo vývoj je diskontinuitní? Řada věcí, 

které se zde děly mezi rokem 1948 a 1956, je najednou jinak interpretována, co se trestných činů 

týče, omilostněním řady lidí. V průběhu čtyřiceti let mezi rokem 1948 – 1988 se režim překvapivě 

proměnil. V mých očích politici typu Lubomíra Štrougala, Ladislava Adamce byli úplně jinými politiky 

než lidé kolem Gottwalda, Čepičky. Zcela zvláštní byl Antonín Zápotocký. Stále se tážu, jestli se 

jednalo o stejný režim.  

MS: Dle práva zřejmě ne.  

MB: Je velmi obtížné to hodnotit.  

MS: Ptám se však, zda tam vnímáte klad?  

MB: Víte, vždyť klady člověk vidí. Země se dokázala po válce přenést do nových časů relativně rychle, 

též díky tomu, že jsme kolaborovali s nacisty. Až na ostrakizovanou a vymýcenou židovskou a 

cikánskou menšinu, Češi nebojovali, nebyli v zahraničním odboji a na poslední chvíli se nepřidali 

k domácímu odboji. Oni díky tomu přežili druhou světovou válku s relativně menšími ztrátami. 

Vezměme si Poláky, vezněme si zdecimované Maďarsko. Díky tomu, že se přidalo na stranu Německa 

...  

MS: Hovoříte o válce, ale já jsem měl na mysli roky 1948 – 1989.  

MB: Právě říkám, že jak se národ choval za protektorátu, souvisí s tím, jak se choval po roce 1948.  

MS: Byla pouze snaha přežít.  
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MB: Ano, otázka je, jestli mnozí lidé nepovažovali prvních deset let komunistického režimu za 

pokračování protektorátu. První část byla pod správou Berlína, a pak zde byl protektorát pod správou 

Moskvy. Vypadá to poněkud přitažené za vlasy, ale měli jsme své kolaboranty, místo Moravce jsme 

měli Václava Kopeckého. Měli jsme spisovatele, kteří kolaborovali - a to nejprve s nacisty, pak 

s komunisty. Vždy se u nás objevila touha přežít. To je jeden důvod, proč se dá hovořit o ideologii. 

V podstatě se dalo o komunistickém systému hovořit jako o fluidním systému, který naplňoval zásadu 

Panta rei – vše se mění, vše se vyvíjí, vše plyne – a to někdy po proudu, a někdy proti němu.  

MS: Je na člověku, jeho vnitřním přesvědčení, kam se přidá.  

MB: Musím zdůraznit jednu skutečnost: jinak jsem vnímal – a to též bylo dáno věkem – režim do roku 

1960. Když se podíváme do knihoven, režim mezi rokem 1960 – 1968 byl zvláštní. Nedošlo zde 

k takovému tání jako v Polsku a Maďarsku, ale v řadě ohledů můžeme nalézt pozitivní body: vzrůst 

vzdělanosti, podařilo se zlepšit sociální úroveň, ... 

MS: ... řešila se bytová otázka. 

MB: Sice ne úplně krásně, ale zlepšila se. Také se zdokonalila preventivní lékařská péče, ... 

MS: ... která se po roce 1989 opět rušila. 

MB: Je to otázka. Když do České republiky přijedou američtí experti, jsou překvapeni lékařskou péčí a 

náklady, které se na ni vydávají. Když srovnáme vynaložené peníze a cenu, zjistíme, že systém je 

efektivní. Stejné je to se vzděláním. Lidé „nadávají“ na nevýkonnost českého školství, ale pokud to 

přepočteme na to, co se na něj vkládá, výsledky jsou slušné. Školství bylo ovlivněno komunistickou 

ideologií, či lépe poučkami, řada učitelů se s tím neztotožňovala. I po roce 1960 byly oddíly, které 

připomínaly skautské oddíly, na venkově přežíval Sokol. Jednalo se o společnost, která v mých očích 

byla hybridní, nebyla monoteistická, nevyznávala pouze komunistické zásady. Byl zde milion a půl 

komunistů, a ti netvořili většinu národa. Opozice, pokud byla, byla tichá. Ti nejodvážnější se pokoušeli 

odejít, jednalo se o ztráty, o nichž hovoříte.  

... Demokracie ...  

MS: Nyní bych naši pozornost obrátil ke společenskému řádu – a to demokracii. Jak si ji definujete?  

MB: Demokracii nerozumím. Je to velmi krásný útvar, který má chimérické rysy. 

MS: Já bych spíše řekl, že takový je komunismus.  

MB: Obávám se, že demokracie je též chimérická. Je manipulovatelná, zneužitelná. Demokracie je 

rozhodně nebezpečná v rukou šikovných rétorů, demagogů.  

MS: Již Platón předpokládal, že demokracie je předstupněm tyranie.  

MB: Když nahlídneme do helénských i římských myslitelů, zjistíme, že demokracie může být velmi 

nebezpečnou formací. Otázka je, jestli vše, co se vydává za demokratické, vlastně není manipulativní. 

Nejsem si jist tím, že demokracie je zcela optimální útvar. Nejsem si jist tím, zda homo sapiens je 

v současné době způsobilý užívat výhod demokracie. Ne snad proto, že demokracie je sice spojena 

s tím, že občanům přiznává řadu práv – a to formálně, či neformálně. Ovšem sama práva by měla být 
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svázána s jistými povinnostmi, s dodržováním řádu. Bohužel musím říci, že mám pocit, že velké 

množství zemí je posedlé anomií, ... 

MS: ... neschopností žití v řádu, ... 

MB: ...neumíme ho dodržovat, akceptovat jej, ztotožnit se s ním. Svádět vše na komunisty mi nesedí. 

Souvisí to s pamětí národa, která se táhne od středověku.  

MS: Též souvisí s genetickou výbavou.  

MB: Možná s tím, že jsme se „křížili“ jednou s Germány, podruhé s Kelty, potřetí s Avary, počtvrté s 

Huny. Když se podíváme, kdo kolonizoval naši kotlinu, není to nezajímavé čtení. Jediné, co bych rád 

řekl, je, že ani země, které se zdají být po dvě století zakotveny v demokracii, se nevyhnou obtížím. 

Podívejte se na Francii. Občas je demokracie bezzubá, občas je zneužitelná. Demokracie se někdy 

chová jako děvka a řada politiků ji umí zneužít ke svému prospěchu.  

MS: Dobrá, když přicházel rok 1989, měl jste též tyto výhrady?  

MB: Nemám k ní výhrady, pouze konstatuji určitá fakta, k nimž jsem dospěl. Vždy mě zajímala reálná 

politika, zajímala mě historie, společenské vědy. Jak stárnu, zjišťuji, že co unese papír, neunese 

skutečný život. Měl bych také říci, že jak víc cestuji, vidím, že stejná pohádka se vykládá o vytvoření 

spravedlivého, k lidem přátelštějšího řádu. Moje skepse vůči demokracii jako nejlepšímu útvaru je 

mimo jiné dána tím, že s velkým znepokojením sleduji sesun režimu v Iránu, kde vládl před více jak 30 

let šáh Muhammad Réza Páhlaví. Američané bez skrupulí vyřadili nejvěrnějšího spojence, poněvadž 

se jim zdálo, že táhne s Rusy. Tam začala fragmentace něčeho, co se dalo nazývat spojenectví mezi 

Američany a některými státy na Blízkém a Středním východě. Ajatolláhové nejsou nic jiného než 

výsledek špatného postupu Američanů. Totéž se v mých očích stalo v Egyptě. Demokratičtí politici 

jsou proradní, poněvadž nemají zábrany, aby je voliči zvolili. 

MS: Dotýkáme se snahy být volen. Program nehraje roli, je podřízen „diktátu moci“.   

MB: Josip Broz Tito měl v řadě ohledů zvláštní názory, ale jeden byl pravdivý. Dbal na rotaci kádrů. 

Velmi dobře věděl, že každá moc, tedy i demokratická, replikuje elity. A ty dělají vše pro to, aby se 

reprodukovaly a na moci se buď skrytě, nebo zevně podílely. Demokracie nefunguje ani na úrovni 

obcí. Je manipulovatelná.  

MS: Vše můžete zmanipulovat. Otázka je, jak je člověk vnitřně integrovaný.  

MB: Jsem přesvědčen, že člověk není nikdy vnitřně integrovaný, jelikož člověk je rozporuplná bytost 

zčásti ovládaná pudy a zčásti „ráciem“, zčásti vědomím a konečně zčásti nevědomím. Některá konání 

velké většiny lidí jsou dána jednak programem, který člověk získá výchovou, ale také jsou dána 

geneticky. Nyní je zde ještě jeden problém: 30 procent lidí má v Praze jiného rodiče, než si myslí. 

Totéž je v Londýně, tam je to 35 procent. Do toho vstupují děti, které jsou zplozeny metodou a mají 

neznámého otce, a již brzy budou mít neznámé matky. Začíná „valabile“, které přispívá k tomu, že si 

myslím, že demokracie je velmi křehká.  

... Potřeby demokracie ...  

MS: Souhlasím s vámi. Vy jste zde zmínil člověka, který je jedním ze základních kamenů, kromě norem.  
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MB: Je často kamenem, který je semlet. Podívejme se, jak dopadla demokratizace Číny na náměstí 

Nebeského klidu. Podívejme se, co se dělo při „Zelené revoluci“ na severu Afriky, kdy ve jménu 

demokracie, kterou jsme podporovali, degenerovala. Implementace demokracie do řady států ve 

třetím světě je z mého pohledu překotná, nešťastná, nepromyšlená. Otázkou je, jestli homo sapiens 

je ve všech částech tohoto světa k demokracii způsobilý.  

MS: Dobrá, jak podle vás vypadá demokrat? Masaryk říkal: máme demokracii, formu, ale nemáme 

demokrata, který ji je schopen naplnit obsahem.  

MB: Jedna věc jsou slova, ale druhá věc jsou činy: facta, non verba. Když se podíváme na ty, kteří se 

deklarují jako demokraté, zjistíme, že jsou to zdatní manipulátoři, že se nerozpakují užívat 

nejrůznějších zákulisních postupů. 

MS: Hovoříte tedy i o Masarykovi?  

MB: Znám jej, poněvadž náš syn chystá film o rituální vraždě Anežky Hrůzové. Prostě zjišťuji, že role 

Masaryka, pokud máme k události přistupovat pravdivě, bude muset být vylíčena poměrně kriticky, 

protože Masaryk byl mužem několika tváří. Nebyl pouze jeden Masaryk. Když se člověk podívá na 

Masarykovy spisy, na jeho nejrůznější studie, zjistí, že byly jiné, když byl univerzitní profesor, byl jiný 

jako poslanec, jiný jako člověk Mafie, jiný když se jako starý muž vrátil. Navíc jeho vztah k ženám je 

jako vztah k ženám Václava Havla.  

MS: Většina lidí má zájem o reprodukci ...  

MB: On se nechtěl reprodukovat, on se chtěl ukájet – a to je velmi podstatný rozdíl.  

... Demokracie a dialog ...  

MS: Dalším atributem demokracie je dialog. Jak vnímáte jeho význam?  

MB: Je zásadně důležitý. Samotný dialog nemusí vést k demokracii. Když se dvě nátlakové skupiny 

občanů spolu pokoušejí vést dialog, zpravidla je forma dialogu asymetrická.  

MS: Dostáváme se do stavu monologu?  

MB: Nemusí to být hned monolog. Po formální stránce dochází k výměně názorů, jedna strana je 

nabízí druhé. Pak v jednu chvíli silnější strana bouchne do stolu a řekne: pravidla se mění. Názorným 

dokladem prvního může být taškařice, které se říká volby. Zjistil jsem, že se nepodařilo přijmout 

volební systém, který by dovolil občanům, aby efektivně vyjádřili svou vůli. Se zájmem jsem přečetl 

vysvětlení, jak křížkování je „pojednáno“ tak, aby byl vzájemně veden dialog mezi voliči. Jsem 

přesvědčen, že efektivita křížkování je daleko menší, než si mnoho lidí myslí. Dialog, který vedou 

občané s představiteli radnic, s představiteli místní správy na úrovni krajů nebo nátlakové zájmové 

skupiny, které se obrací na vládu, je vždy asymetrický. Někdo má pravdu, ale druhý se ji pokouší 

nějakým způsobem korigovat. Ten, kdo má pravdu, má i moc, aby dialog v sociálním prostoru 

manipuloval. Jsem stoupencem dialogu, jsem stoupencem naslouchání. Vím však, že velká většina 

dialogu je vedena na různých úrovních. Velmi rád mám knihu, kterou napsal Eric Berne, jenž se 

zabývá transakční analýzou. Tvrdí, že když spolu hovoří dva lidé, mohou hovořit jako dva dospělí lidé, 

jako dva rodiče, nebo jako děti. Velká většina rozhovorů probíhá zkříženě, to znamená, že ten, kdo 

má moc, vystupuje jako rodič, který neposlušné dítě může plácnout přes ruku. Dospělý mu může říci: 
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mýlíš se, jsem přesvědčen, že je to jinak. Tento přístup mě hodně poznamenal. Kniha vyšla 

v nakladatelství komunistické strany Svoboda. Má český název Jak si lidé hrají?, anglicky The Games 

to play. Když to člověk přečte, pochopí podobně, jako když přečte Starý zákon, že vše je již popsáno. 

V Bernovi je tento mechanismus popsán velmi jednoduše na sto stránkách. Hry, které lidé hrají, 

jednou hrají pod praporem ajatolláhů, islámského státu, podruhé pod praporem demokratického 

kapitalismu, nebo socialismu. Zajímavé je, že lidé, kteří byli ochotni přísahat na demokratický 

socialismus či socialismus s lidskou tváří, nemusí být stejní lidé, protože se proměnila motivace, 

postoje.          

MS: Dobrá, ale jak lze zajistit v rámci demokratického procesu efektivitu rozhodování? Lidé chtějí 

vidět výstup.  

MB: Lidé vidí ohromné množství výstupů, ale ty se jim nemusí hodit. Také záleží, jak jednotlivé 

výstupy popíšete. Jsou-li média na vaší straně, o čemž svědčí geniální kampaň Ano 2011, 30 procent 

lidí je ochotno přísahat na to, že strana má program, i když jej nemá. Když se podíváme na to, co se 

podařilo v Německu mezi rokem 1928 a 1933, protože Hitler byl též geniální komunikátor, jenž za 

sebou měl pouze část německé oligarchie a průmyslu.  

... Elita a demokracie ...  

MS: Měli bychom též zmínit, že pro udržování demokracie je též důležitá elita. Sám jste během 

dialogu na ni upozornil.  

MB: Záleží na tom, jak ji budeme definovat. 

MS: Mám na mysli intelektuální elitu.  

MB: Odvíjí se to od toho, jaká měřítka vezmeme, jestli budeme uvažovat o nejvyšším možném 

formálním vzdělání.  

MS: Vezměme si příklad z první republiky, mám na mysli pátečníky: Čapkové, Ferdinand Peroutka, 

Arne Novák, František Drtina ...   

MB: Jde o to, zdali si pátečníky a celou elitu první republiky neidealizujeme. Kdybychom tenkrát žili, 

zda bychom nenacházeli podobné výhrady, podobné projevy, jaké jsou nacházeny vůči disidentské 

elitě nebo vůči nekapitalistické elitě. Vždy vše závisí na úhlu pohledu. Jsem přesvědčen, že jsme tak 

malý národ, že máme mít elitně vzdělané děti. Máme mít 10, 20 procent lidí, kteří obstojí v jakékoli 

disciplíně. Doznám, že nejsem stoupencem egalitářské výchovy, která říká, že všichni mají přístup 

k úplně stejnému vzdělání. Jako neurolog vím, že máme Gaussovu distribuci jak mentálních, tak 

motorických a jiných schopností. Řekneme-li, že všichni jsme si rovni, poškozujeme ty, kteří vysoce 

vyčnívají, mají předpoklady být dobří a být intelektuální elitou – někdo v matematice, někdo 

v ekonomii, někdo ve sportu. Pak do pytle strkáme i 10 procent lidí, kteří jsou od přírody 

handicapováni mentálně, pohybově a na to, aby byli elitou, schopnosti nemají. Dávám vám za pravdu 

– elitu je třeba kultivovat. Elita se může a má podílet na dialogu. Neměla by zneužívat toho, že 

převyšuje „průměr“. Každá elita velmi často tíhne k tomu, aby manipulovala, protože má lepší přístup 

k informacím, zná spoustu triků, které prostý člověk nezná.  

MS: Dobrá, ovšem když vedete v politice „nevzdělaného“ dobrým směrem, pomůžete mu.  
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MB: Je otázkou motivu, proč člověka vedeme, jestli jej vedeme proto, že usilujeme o blaho, ale 

usilování o ně vedlo k neblahým koncům.  

MS: Ano, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly – a to počínaje nejrůznějšími revolucemi až po 

Velkou francouzskou revoluci.  

MB: Vždy to skončí velkolepým průšvihem. Když se dívám na československé komunisty, zajišťovali 

stabilitu, kterou velká většina prostých lidí oceňovala. Byla zde zaměstnanecká i ekonomická stabilita. 

Existovala zde pauperizace, ale velkému procentu občanů ne snad, že by vyhovovala, ale nevadila. 

Když je velká většina občanů polochudých, lidé si nezávidí, jako když máte 10, 15 procent lidí 

nápadně bohatých, nebo nápadně chudých. Rozevírání nůžek, jak v dostupnosti vzdělání, tak v 

disponibilních prostředcích, společnost činí nestabilní. To je důvod, proč když se dívám, co dělala 

minulá elita, mohu říci, že byli konzervativnější, než si nyní připouštíme. Chtěli systém udržet. 

Deklarovali, že chtěli budovat komunismus, ale žádný komunismus budovat nechtěli.  

... Politika ...  

MS: S demokracií souvisí politika. Jak ji vnímáte, jak k ní přistupujete?  

MB: Musíme se tázat, o jakou politiku jde? Neznám jednu politiku. Znám politiku na místní úrovni, 

znám politikou na úrovni města, znám politiku na úrovni státu. Se zájmem sleduji politiku na úrovni 

Evropy.  

MS: Pokud bych si měl vybrat, řekl bych, že mě zajímá váš názor na politiku na úrovni státu. Jak si ji 

sám definujete? Vnímáte ji jako službu?  

MB: V optimálním případě politiku vnímám jako politiku a její provozování jako službu, ale ne službu 

sobě a svým blízkým, ale službu obci či národu.  

MS: To je abstraktní. 

MB: Nejedná se o abstraktní přístup. Národ můžeme definovat jako deset milionů 250 tisíc občanů 

České republiky, kteří mohou být různého etnika. Politik by měl usilovat o to, aby země vzkvétala, ale 

neměl by pouze usilovat o to, aby vzkvétaly akciové společnosti. Když je někdo nominován do 

jakékoliv funkce, měl by tam být nominován, jelikož je znalý a není součástí politické kliky. Politika 

pak přestává být službou, ale stává se pašalíkem či záhumenkem. Takovou politiku rád nemám.  

MS: Dobrá, když se podíváte na období pětadvaceti let, kdy podle vás politika na celostátní úrovni 

přestává být službou?  

MB: Obávám se, že k tomu došlo mezi lety 1993 – 1995, kdy řada zásad byla opuštěna ve jménu 

velmi libertariánského výkladu zákonů, kdy byl vědomě rozbit jakýkoliv rámec ekonomické 

transformace, kdy převládlo přesvědčení, že jakýkoliv pokus o regulaci, plánování, dodržení řádu je 

scestný, protože řád se vytvoří sám. Jako lékař velmi silně cítím, že se nemoc sama nevyléčí, oddělení 

nefunguje, když tam není někdo, kdo dohlíží na dodržování pravidel. Totéž platí pro stát.  

MS: Jak nahlížíte na význam racionality v politice? Zastáváte názor, že racionalita musí být v politice 

obsažena? 
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MB: Politika je velmi iracionální. To říkám jako neurolog a částečně jako psychiatr. Na druhé straně, 

racionální přístup je důležitý. Pokus o vnášení racionality do politiky, pokus o výklad motivů považuji 

za důležitý.  

... Pár poznámek k demokracii ...  

MB: Nyní bych si dovolil mírně odbočit. Existuje „Syndrom Charles Bonnet“, což je metafora k tomu, 

o čem si povídáme. Byl popsán ne biologem, ne lékařem, ale francouzsky mluvícím filozofem ve 

Švýcarsku, jenž se s ním seznámil u svého starého otce, který byl nezvratně přesvědčen o tom, že vidí 

pitvorné figurky, zvířátka nebo hmyz. Syndromu nebyla věnována pozornost až do osmdesátých, 

devadesátých let minulého století, kdy se jím začali zabývat američtí oftalmologové a pak 

neurologové. Poprvé jsme jej popsali u české populace asi v roce 2002, jelikož je to dáno jako 

předobraz Alzheimerovy choroby. Souvisí s malým kognitivním postižením, v populaci je ho velké 

množství. Nejedná se o pravé halucinace, ale má to rysy pseudohalucinací tak, jako komunisté 

halucinovali světlou budoucnost a věděli, že to není pravda. Lidé halucinují pitvorné figurky a 

zvířátka. Tuší, že s nimi nebude něco v pořádku a bojí se, že by mohli skončit v psychiatrické péči a ve 

významných chvílích disimilují. Lidé za komunismu, za národního socialismu, za kulturní revoluce 

v Číně disimilovali. To znamená – schovávali své obavy, neprojevovali se. Dělají to pacienti, vědí, že 

pokud nechtějí přijít o místo, nesmí popsat halucinace. Člověk, který nechce přijít o řidičský průkaz, 

nesmí popsat epileptický záchvat. Jedná se o přirozenou obranu před tím, že ve většině systémů se 

z lékařů stávají i „donašeči“. Z řady občanů, když se „buduje“ demokracie a veřejné blaho, se též 

stávají donašeči. A nyní k nedávné skutečnosti: se zájmem jsem poslouchal diskusi, v níž vystoupil Jiří 

Payne, bývalá pravá ruka Václava Klause, pan Payne je velmi liberálně orientován.  

MS: Víme, že se Václav Klaus i on odešli ze strany občanských demokratů.  

MB: Ano, ale on nyní kandiduje za stranu Svobodných. Překvapilo mě, že Jiří Payne volá po tom, aby 

v zájmu veřejného blaha a úspory veřejných financí zde vznikl sbor pomocných stráží policie, který by 

se rekrutoval z maminek s kočárky, jež by chodily po ulici a fotografovaly by špatně parkující auta. 

Tím by pečovaly o veřejné blaho.     

MS: Proč ne? Jsme v Čechách ... 

MB: Rád bych řekl, že můžete mít další policii, což je v Bradburyho 451 stupních Fahrenheita, která 

hlásí lidi čtoucí podezřelé knihy. Pak můžete mít dobrovolníky, kteří začnou hlásit lidi, kteří nosí 

zelené vlasy nebo mají „číra“. Nejprve to dělají lidé, kteří mají pocit, že přispívají k veřejnému blahu, 

poté to dělají proto, že z toho mají prebendu. Maminky s kočárky by byly honorovány za to, že 

monitorují špatně parkující auta, a tím bychom dokázali snížit počet strážníků. Proč vám toto 

povídám? Pouze jedna z halucinací typických pro lidi postižené chybným viděním, syndrom Charles 

Bonnet, se rozvijí u starých lidí. Jiří Payne i já jsme již staří. Naše vnímání reality nemusí být vždy 

realistické, může být poznamenáno poruchou sluchu, což se jmenuje presbyakusie. Může být 

poznamenáno poruchou zraku, což je presbyopie. Může být poznamenáno minimálním kognitivním 

deficitem, předstupněm demence.  

MS: Nepřímo konstatujete: společnost je komplikovaný mechanismus a každý si k poznání reality 

přináší „předsudky“ způsobené statusem, věkem, výchovou, vzděláním, též zdravotním stavem ... Ale, 

prosím k člověku ...  
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MB: Ten ví, že se nesmí svěřit svému lékaři či příbuzným s halucinacemi. Jsou-li naléhavé, lidé tomu 

hodně podlehnou a své příbuzné přesvědčují, že jsou tam zvířátka nebo brouci. Víme, že je to 

předstupeň k demenci, která je extrémně zajímavá. Jmenuje se demence s Lewyho tělísky – DLB, což 

je druhá nejčastější forma demence, která je hodně poutavá, nepříjemná proto, že ženy a muži 

kromě halucinací trpí emulačními bludy, což je například žárlivost. Poprvé jsem se setkal s DLB u 

jedné ženy, která ničila svého manžela tím, že přes den byla hodná, a přes noc si myslela, že se 

„spouští s děvkami“. Bila jej, tloukla jej, pronásledovala jej. My jsme měli za to, že se jedná o 

psychotické onemocnění, ale byla to typická demence s Lewyho tělísky, když se v mozku člověka 

ukládá synuklein, který vede k tomu, že mozek nepracuje dobře. Říkám to pouze proto, že v paměti 

národa, v paměti formací, které jsou posedlé přesvědčením, že demokracie je reálná, ne chiméra, ne 

fata morgána, se ukládají také takové archetypální odpady, které vedou k tomu, že nejsme realisty, 

nejsme dostatečně skeptičtí a podléháme mámení falešných vůdců.  

... Zpět k Charles Bonnet syndromu a demokracii ...  

MB: Příběh o syndromu Charles Bonnet má osobní pointu. Moje maminka mě před deseti dny volala, 

že má v posteli broučky, že tam létají. Je skoro slepá, splňuje podmínky pro syndrom Charles Bonnet. 

Dvakrát jsem ji navštívil, ukázala mi postel, kde žádní broučci nebyli. Byly tam pouze stopy krve, jak se 

škrábe, jelikož staré dámy se škrábou. Stejně tak se „škrábou“ staré společnosti, tak se „škrábe“ 

Amerika a „krvácí“v Iráku a Afghánistánu. Není to dost silné, aby je zahubili, ale trápí se tím. Má 

maminka se škrábe na nohách, na zádech, měla zakrvácené prostěradlo, ukazovala mi strupy. Dvakrát 

jsem převlékl postel, uklidnil jsem ji, že tam broučci nejsou. Zavolal jsem sourozencům, že maminka 

má syndrom Charlese Bonneta. Dnes (9. 10. 2014 pozn. red) mi sestra volala, že maminka chytla tři 

broučky a ona čtvrtého. Vedle toho, že si maminka škrábe záda a nohu a jsou tam strupy, má moje 

maminka ve svém bytě nějakého parazita. Proč to říkám? I u demokracie, když jsme přesvědčeni o 

tom, že dobře funguje, je možné, že naše vnímání je iluzorní. To znamená, že nevidíme, že jsme 

krátkozrací, nebo neslyšíme či nerozumíme novodobému jazyku politiků. Politici jsou nyní kastou, 

která vyvinula nový jazyk jako soudruzi.  

MS: Máte na mysli Havlovo ptydepe?  

MB: Nejedná se ani o ptydepe. Evropani hovoří svým jazykem, Češi mluví svým jazykem. Když jsem 

byl mlád, ničily mě rusismy a germanismy. Nyní jsou úžasné anglicismy, což mně neobyčejně „lahodí“.  

MS: Do české politiky je zavedl Václav Klaus.  

MB: Bylo jich víc. Příběh se Charles Bonnet, který jsem diagnostikoval u své maminky, skončil tím, že 

tam broučky má. Musíme zavolat někoho, kdo by byt zbavil hmyzu. To se může týkat i demokracie, 

kdy se nám zdá, že je buď dobrá, či špatná. Zdá se nám špatná, protože ji špatně vidíme, nebo se nám 

zdá dobrá, protože ji také špatně vidíme či slyšíme? Pak se ukáže, že diagnóza, kterou udělají 

společenští vědci, je stejně špatná jako diagnóza, kterou jsem udělal jako zkušený neurolog. Zkrátka – 

záleží na úhlu pohledu. Záleží též na tom, jestli fakta, o kterých si povídáme, sbíráme jednou, či 

vícekrát. Než člověk vysloví nějakou hypotézu, měl by si ji několikrát ověřit a podívat se, jestli v 

„posteli nejsou opravdu broučci“. Našel jsem tam krev a strupy, ale má sestra tam našla štěnice. Ne 

štěnice jako odposlouchávací zařízení, které nacházejí bossové typu Rittiga. Moje maminka nachytala 

živé štěnice ve své posteli. Demokracie má jednu velkou vadu. Aby se její byt zbavil štěnic, … 
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MS: … je nutné použít deinsektizaci.  

MB: Víte, jak je možné deinsektizovat byt? Pouze tak, že hmyzu, štěnic zbavíte celý dům. Pokud se 

v obci nedohodnou, že se zbavíte štěnic, jednotlivé části státu štěnic nezbavíte.  

... Slabosti demokracie ...  

MB: V tom je neobyčejná slabost demokracie. Král, osvícený diktátor, demagog může rozhodnout o 

tom, že se v pátek všechny domácnosti zbaví štěnic, nebo Bible, nebo Koránu. Máte-li demokracii, 

stačí 10 - 15 procent lidí, kterým je vlastní jiné vnímání skutečnosti, a nedokážete nic. Statisticky – a 

to není nic ve zlém - 10 až 15 procent lidí má u nás snížený intelekt, 10 – 15 procent lidí má anomální 

rysy, dříve se tomu říkalo psychopatie. Nyní se to nesmí říkat, a proto se hovoří o vývojové poruše 

osobnosti. Řada lidí má autistické rysy, byť nejsou autisty. To znamená, že řada lidí není schopna 

navázat dialog, protože má emoční a intelektuální deficity. Jak chcete vést dialog v obci, kde máte 10 

lidí s intelektuálním deficitem, 10 procent lidí s anomálními akcentovanými rysy, abyste společnost 

udržel v mezích demokracie?  

MS: Následně to vede k „potlačování“ skupin společnosti. Nesmíme vývoj nechat dojít do takového 

stavu, jakým vrcholila Velká francouzská revoluce.  

MB: Ano, končila gilotinováním.   

MS: Nakonec přišel „9. thermidor“.  

MB: Také můžeme posílat lidi do gulagů, ...  

MS: To snad nechceme, ... 

MB: ... ale pak jim nic jiného nezbývalo. Když je jedinec nepřizpůsobivý, vždy se našli lékaři, kteří ty 

nepřizpůsobivé kastrovali, nebo je lobotomovali, nebo existoval plyn, který se jmenoval cyklon B. 

Řada lidí, která podepsala Hippokratovu přísahu, byla přesto schopna v zajetí ideologie Hippokratovu 

přísahu porušit. To lze pojímat jako modifikovanou verzi, do které můžete zabudovat některé 

národněsocialistické nebo etnické předpoklady. Charles Bonnet je ohromě hezká hypotéza, ale 

sklenička se třemi šváby ji vyvrátila. Někteří z našich politiků, když se napijí, halucinacemi též trpí, ...  

MS: ... ohrožují „zdraví“ národa, ...  

MB: ... integritu národa.  

... Případ Havránek, demokracie a kontexty ...  

MB: Musím se vás zeptat, zda sledujete případ Havránek? Je to modelová situace, která je velmi 

zajímavá. Jedná se o postavení lékaře ve společnosti. Může být politik duševně chorý?  

MS: Proč ne?  

MB: Může být lékař duševně chorý? Nesmí! Proč? Lékař ohrožuje zdraví svých pacientů, ale u politika 

to tak nevadí. Je to lékařský a morální problém. Vede se diskuse o tom, zdali se má komora postavit 

za lékaře, který je primářem dětského oddělení v nemocnici. Jde o to, jestli se do toho má „motat“ 
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komora, která je demokratickou institucí, která má dohlížet na to, aby se lékaři chovali mravně a ku 

prospěchu pacientů.     

MS: Je přece nutné, aby sám člověk, když dělá lékaře, měl dostatečně kritické myšlení.  

MB: Rád bych ještě řekl: distribuce duševních poruch, závislostí, anomálií je ve velké většině více či 

méně analogická v celé populaci. Přestavovat si, že lékaři budou chráněni před geny pro zdrženlivost, 

před familiárně podmíněnou malou emoční poruchou, je neudržitelné. Řada studentů, kteří studují 

medicínu, prodělá atak schizofrenie. Může být ekonom schizofrenik? 

MS: Proč ne?  

MB: Může být lékař schizofrenik?  

MS: Pochopitelně, vždyť je člověk a je statisticky prokázáno, že schizofrenií trpí v populaci asi jedno 

procento lidí – to se nevyhýbá ani lékařům.   

MB: To je otázka. Řada mých kolegů má pochybnost, zda lékař může vykonávat všechny lékařské 

profese jako schizofrenik.  

MS: Například psychiatr, pedagog a novinář Petr Příhoda měl k sobě takové otázky, zdali není 

schizofrenik. Vydal se studovat psychiatrii, protože měl o svém stavu pochybnosti. Znám bývalého 

přednostu pražské psychiatrické kliniky Petra Zvolského, který má pocit, že je celoživotní dystymik.  

MB: Petr Příhoda byl můj pacient, řada psychiatrů je mými pacienty. Pouze říkám, že určitá míra 

reglementace u některých profesí je považována za nevhodnou, a u jiných není. Nyní se dostáváme 

do paradoxního stavu - neměli by být duchovní testováni na to, zda nemají příliš silnou pedofilní 

vlohu? Mají, či nemají?  

MS: Pak se dostáváme do role policisty.  

MB: Pouze se pídím po limitech, hovořili jsme o otázce veřejného blaha a demokracie. 

MS: Víme, jak realizace veřejného blaha končila ve Francii.  

MB: Uvádím to pouze pro příklad. Podívejte se na případ Havránek, člověk si musí klást otázku, zda 

zdánlivě dobře fungující, kultivovaná společnost, která má některé rysy demokraticky spravované 

společnosti, je schopna zamezit takovýmto excesům. Kdo podle vás v případu Havránek selhal?  

MS: Zřejmě systém, ale i lidský faktor. 

MB: Víte, kdy začali lékaři a sestry vypovídat? Teprve když to prasklo. Věděli, že je churavý, věděli, že 

má manickou fázi. Někteří se na to dívali s údivem, jiní s trochou zlomyslnosti. Teprve, když věci vyšly 

najevo, začali vypovídat. Lékařem s touto poruchou člověk může být, ale v době fáze nemoci musí mít 

mimo službu. Totéž by mělo platit pro politika, pro pedagoga nebo pro člena kléru. Vidíte, co dělají 

v případě polského nuncia, nevědí, jak by to „spláchli“ ze světa. Když se zeptáte na kvalitu 

demokracie, ... 

MS: ... narážíte na samočistící mechanismy. Ale díky demokracii, člověk může rozkvést do své plnosti, 

může být sám sebou, může nalézt smysl svého života. Samozřejmě korekční mechanismy tam jsou.  



 
 

46 
 

MB: Je vhodné si pročíst knihy amerických sociálních biologů ze sedmdesátých a osmdesátých let, 

kdy studovali primáty a vyvozovali z toho analogie. Je otázkou, zdali člověk „vykvete“, nebo zda 

zdegeneruje.  

MS: Má opci, má možnost se v životě ukázat ...  

MB: Není tomu tak, je to na genech a na vlivu formativního okolí.  

MS: Též na tom, jak se společnost chová.  

MB: „Unavená“ společnost je pozorná k určitým excesům. Společnost, která o excesy nedbá a plení 

zahrady, ta je určena k zániku. Pamatujme si: ne v každé společnosti se projeví halucinace, ne každý 

bláznivý nápad je bláznivým nápadem. Než jej prohlásíme za bláznivý, měli bychom mít odpovídající 

evidenci. Politici však tíhnou ... 

MS: ... k populismu, zametání věcí pod koberec. 

MB: Také k velmi levným, líbivým řešením. Komunikace probíhá na úrovni facebooku, You Tube, ... 

MS: ... což způsobuje digitální demenci.  

MB: Ani ne, ale vede to k velmi povrchní komunikaci. Je sice významné, že si můžeme vyměnit 5 

řádek mailu, ale dávám přednost tomu, když spolu můžeme mluvit a dívat se vzájemně do očí.  

II. část 

... Program v politice ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak se díváte na význam programu v politice?  

MB: Bez programu není možné dlouhodobě existovat v oblasti věcí veřejných – říkejme tomu politika, 

ať na komunální, či státní úrovni – je nemožné něco podnikat, poněvadž program by jednak měl 

stanovovat krátkodobé – taktické cíle, pak by měl stanovovat pohyb sdružení určitých lidí – ať je to 

strana, nebo hnutí v delším časovém intervalu. Pokud hovořím o delším období, je to období pěti a 

více let. Myslím si, že bohužel česká, respektive středoevropská populace naprosto rezignovala na to, 

aby po politicích, kteří chtějí nějakou dobu vykonávat veřejnou službu a politiku, toto vyžadovala. 

Lidé by měli usilovat o seznámení s programem, který by měl být jasně formulován, byl by jasně 

kontrolovatelný. Před dalšími volbami by se zjistilo, co z volebního programu byly lži, co byla 

deklarovaná přání a co tam bylo napsáno pouze pro formu. Již v mudrosloví národa českého stojí: 

sliby se slibují, blázni se radují. To politické formace zvládají naprosto bezvadně.  

MS: Vyřešilo tento problém Občanské fórum?  

MB: O Občanském fóru jako o formaci mluvit nemohu. Mohu hovořit o oblasti, kterou znám – o 

zdravotnictví.  

MS: Byl jste jeho součástí.  

MB: Tam jsme měli jednoznačně transformační program. Byl formulován díky skupině, kterou založil 

profesor Martin Potůček a pak ji převzal profesor Pavel Klener. Skupinu pro reformu jsem pak dál 

podporoval. Měli jsme velmi reformní program zdravotnictví, bez toho bychom se nemohli domluvit. 
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Opakuji, mluvím pouze za oblast, která se mě týkala, tam program byl. Bylo fázování, byl přechod od 

etatistického na liberální systém s vícezdrojovým financováním, neboť bez něj by to nešlo.  

MS: Rozumím. Když se podíváte do současnosti, strany povětšinou něco deklarují, a s tím se pak 

rozcházejí. Je zde však další skutečnost: Strany se rozcházejí s tím, co dělali jejich předchůdci. Zkrátka - 

vize mizí, kontinuita mizí a jsme pouze u operativního řízení.  

MB: V jižních Čechách se používají dvě přísloví: za politiku, za ruku a šel nahoru. Druhé mudrosloví je: 

lidé jsou „blbé“. Lidé si málo pamatují a jsou ochotni se nechat opít rohlíkem nebo hezkými 

populistickými sliby, poněvadž obecně termínům politiků nerozumí. A priori cítí, že se politikům nedá 

nic věřit, nicméně v předvolebním mumraji podléhají líbivým slibům. Vymahatelnost práva není 

v Čechách na dobré úrovni, a vymahatelnost volebních programů už vůbec ne. Každý se pousměje a 

řekne: svatá prostoto – sancta simplicitas. Tato teze platí nejen v medicíně, platí v právu, platí 

bohužel i v občanském životě. V medicíně je právo vymahatelnější, protože když někoho „pošlu“ na 

věčnost, v lepším případě mi hrozí pouze stížnost buď na úrovni ředitelství, nebo stížnost na úrovni 

komory, ale lidé se s tím příliš nepárají a jdou na orgány činné v trestním řízení. Tam přestává legrace. 

Kdyby tato trestněprávní odpovědnost i za nedbalostní činy existovala v politice, já bych ji velmi 

uvítal.  

... Kultura jednání v politice ...  

MB: Vedla by k dramatickému pročištění politické pakultury. Co si mohou dovolit profesionální 

politici, je pro mne skličující.  

MS: Souhlasím. Jen si vezměme, že politik udělá přečin v podobě „paktování“ se s autoritativními 

státy. Mám na mysli Miloše Zemana s Vladimírem Putinem.  

MB: Když se dohodneme na východisku: Business first, že nezaměstnanost je alfou a omegou naší 

politiky, z toho pak vyplývají nepěkné skutečnosti. Nejedná se pouze o Miloše Zemana, stejný přístup 

měl pan Nečas s paní Nagyovou. Oni říkali: dalajlamismus nepotřebujeme, skoncujme s havlismem, 

nějaké ideologické a etické motivy politiky – to sem nepatří, jelikož to politiku kontaminuje, dělá ji 

příliš měkkou a brání to velmi úspěšnému byznysu. Proto musíme odsuzovat skupinu Pussy riot nebo-

li „Neklidnou vulvu“, musíme odsuzovat Fenem či jiná občanskoprávní sdružení bojující odporným 

způsobem za práva žen nebo menšin. Jsem přesvědčen, že pravdu mají nejrůznější fondy PPF až po 

PENTU. Pak si vzpomenu na Jana Vodňanského a Petra Skoumala. Když jsme měli malé děti, učili jsme 

se poměrně hezkou říkačku, kde se pravilo: Máme doma gorilu, dělá toasty na grilu. Sice už nemáme 

gorilu doma, ale máme ji v Praze a další máme na Slovensku. Co s námi dělá PENTA je z mého 

pohledu dobrý kousek. Gorila je ještě „edukovaná“ v Rusku, jelikož tito lidé studovali diplomacii a 

mezinárodní vztahy. Oceňuji to, protože zde musíme vzpomenout jednu skutečnost. Dostal jsem 

velmi silné kapky, když jsem byl pozván jako mladý ministr do NIH – Národní institut zdraví – 

nejprestižnější organizace odpovídající Akademii lékařských nauk Sovětském svazu – Rusku, 

odpovídající Planckovu institutu v Německu. Tam mne poslouchali náměstci, protože ministr si na 

ministra zdravotnictví z Čech volno neudělal. Říkal jsem: vše je dobré, budeme s vámi spolupracovat, 

naše medicína není špatná, ale pánové, já bych byl rád, kdybyste vzali na vědomí, že se mně a mým 

přátelům, kteří nikdy nebyli v komunistické straně, vůbec nelíbí, že naprosto neomylně navazujete 

styky s bývalými komunisty, spojujete se s členy ústředního výboru. Oni se na mě podívali a říkali: 

„Ministře Bojare, byli dobří pro komunisty, budou dobří pro nás. Nejedná se o vaši starost.“ Tím jsem 
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pochopil, že i Američané jsou pragmatici, že Američané dávají přednost jistotě. Vědí, že ideologický 

balast je zanedbatelný, že program jednou levicový, podruhé pravicový je zbytečný. Když se 

podíváme na to, jak je nyní odvoláván americký ministr obrany, který je republikán, člověk si musí 

klást otázku, kolik janusovských tváří mají v Americe politici. Rozdíl mezi demokraty a republikány je 

v řadě oblastí pouze kosmetický. Podíváme-li se na to, jak jsou Obamovi lidé schopni program 

elasticky měnit, jak se na straně druhé nedokáže Obama a jeho poměrně velmi výrazně pročernošsky 

orientovaná squadra postavit čelem k tomu, jaké nepokoje se udály například v městě Ferguson. Na 

základě toho si říkám: našim politikům nemáme co vyčítat.  

... Politická kultura na případu Čunek ...  

MB: Když ve Vsetíně po druhé zvolili  pana Jiřího Čunka, musím konstatovat, že v Americe by patrně 

jeho názory zaručily, že by byl v Texasu rovnou guvernérem. Bohužel se jedná o rozdíl mezi námi a 

Moravou. Valaši jsou v tomto ohledu „natvrdlí“ a nerozumí „kvalitě“. Zcela objektivně musím 

konstatovat, že lidé, kteří se sešli s panem senátorem Čunkem – a toto štěstí jsem neměl – byli 

neobyčejně udiveni tím, jak je v osobním kontaktu kultivovaný, vlídný, pozorný k ženám, dokáže 

jemně vystupovat a neužije žádné slovo, které „zdobí“ slovník našeho pana prezidenta Zemana. 

Mluví vybraně a chová se skoro jako moravský gentleman. Možná bychom v jeho krvi našli nějaké 

předky pánů ze Žerotína nebo z Losin.             

MS: Děkuji vám za rozsáhlé expozé. Jsem přesvědčen, že bychom měli zmínit zajímavou skutečnost, že 

vámi zmíněný pan Jiří Čunek má bratra Josefa, který je v českém jezuitském řádu.  

MB: Milé doporučení, poněvadž každá středostavovská rodina v Čechách, věděla, že má mít jednoho 

kněze, jednoho vojáka, jednoho soudce, jednoho lékaře. Nevím, kolik bylo bratří Čunků, ale jestli 

jeden je politik, což se podobá roli vojáka, druhý je teolog. Pokud se nemýlím, jeho manželka je 

lékařka. Rodina Čunkova naplňuje pragmatický vzor českých a rakouských rodin. Před nimi hluboce 

smekám. Je škoda, že není prezidentem, protože by neužíval hrubých slov a možná by s minoritou 

vycházel jinak, než vychází nyní. Možná by se celá země změnila v takové sídliště, kde by pro zlobivé 

minority byly vyčleněny nějaké kóje. Velké většině voličů by se toto líbilo. Čechům i našim rakouským 

bratřím je vlastní zásada: právo a pořádek. Problém je ten, že pořádek se může dotýkat mých 

sousedů, ne mě – a to je vhodné zdůraznit.  

... Zpět k programu ...  

MS: Dobrá a co program, jímž jsme naše setkání začínali?  

MB: Kdybychom se měli vrátit, řekl bych, že program musí být stručný, věcný, elastický a takový, 

abychom za dva roky mohli říci: voliči mu špatně porozuměli. Pak se jedná o úspěšný politický 

program. O něco takového se poměrně zdatně snažilo Občanské fórum, které svůj program pojalo 

dost elasticky. Tam byla zásada: nejsme jako oni, a podařilo se to velmi dobře naplnit. Žádné 

ideologické floskule, žádné ideologie.  

MS: Dotkl jste se skutečnosti, že u nás média nemají odpovídající sílu v diskusi nad kroky vlády či 

obecně orgánů majících přispívat k naplňování jejich obsahu.  

MB: Mají, protože užívají ruská vejce, příště budou užívat syrakuský oheň. Pan prezident neví, že když 

se dobývala řecká města, užíval se syrský oheň, což bylo poměrně velmi nebezpečné. Můžeme ho 
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vyrobit relativně velmi jednoduše, jednalo se o předchůdce Molotovových koktejlů. Nepodceňoval 

bych kreativitu demonstrantů.         

... Zpět k politické kultuře v kontextu listopadu 2014 ...  

MS: Když hovoříme v tak nadneseném duchu, nepředpokládal bych, že Češi budou destruovat Pražský 

hrad.  

MB: Ještě jednou: Již v Písmu stojí, že kdo seje vítr, sklízí bouři. Nyní je to jinak: kdo seje vítr, sklízí 

ruská vejce. Abych nebyl nacionalistou, nehovořme o ruských, ale o Henryho vejcích. Do místa střetu 

jsem nešel. Byl jsem se pouze podívat u Hlávkovy koleje, protože můj otec skončil v koncentračním 

táboře a tím skončila i jeho kariéra na Univerzitě Karlově. Tam žádná vejce nelítala, poněvadž tam 

chyběl pan prezident. Nešel jsem na Albertov, poněvadž jsem očekával taškařici. Ta předčila má 

očekávání, nepředpokládal jsem, že během Gaudeamus igitur se bude pískat, a též jsem nečekal, že 

ochranka bude dělat to, co dělala. Neznám zemi – kromě „kafkanistánu“ a „švejkoviny“, kde by bylo 

možné, aby na pódium, kde jsou 4 prezidenti, a z toho jeden prezident světové velmoci, někdo hodil 

vejce.  

MS: Lidé jsou odhodláni projevit nespokojenost i touto cestou ...  

MB: Říkám vám, že druhý člověk, který by hodil vejce, by byl prostřelen a paralyzován, i ti další by byli 

paralyzováni.  S tím se nic nedělalo. Jsem pro výměnu názorů, jsem pro to, aby se protestovalo, ale 

musím konstatovat, že zde hanebně selhaly bezpečnostní složky. Říká se tomu taser – paralyzátor, 

který má mít každý slušný policista v kapse. Kdyby tři házeči vajec klesli na zem, nikdo další vejce 

házet nebude. Přes všechnu úctu ke svobodomyslným občanům platí, že po prezidentech nikdo 

žádné vajíčko hodit nemůže. Když jej hodí, může být do konce života paralyzován. Může mi ho být líto 

jako lékaři, ale jako občan platím daně na to, aby zde byl pořádek. Co se dělo na Albertově, byl velmi 

hrubý nepořádek, který si země, která se tváří jako dobře spravovaný stát, nemůže dovolit. Kdyby 

tam byl pan prezident a byla by to předvánoční selanka, propagoval se tam perník a medovina, ale 

někdo by chtěl plzeňské pivo, bral bych to. Když si tam pozveme čtyři prezidenty, považuji to za velké 

selhání. První, kdo měl dle mého soudu odstoupit, byl policejní prezident a druhý by byl prezident 

tajné policie. Nikde v novinách jsem o tom nečetl. Nežertuji, myslím to vážně jako člověk, který byl na 

řadě demonstrací a chodil na různá setkání, když nás rozháněli vodou, ale zde bych se přimlouval za 

to, aby lidé, kteří naruší pořádek, byli paralyzováni a poznali, že legrace něco stojí. Právě 17. listopadu 

2014 je jejich legrace vlastně nestála nic. Ještě lidé píší dopisy, že vystoupení lidí bylo v pořádku. 

Může se křičet, ale vejce na tribunu se házet nemají. Co by se stalo, kdyby tam bylo jedno vejce 

naplněno semtexem? Poznal byste to? Pěkné podzdvižení! Čtyři prezidenti na kusy, kdo by za to 

mohl? Rektor Zíma, český prezident? Kdo? Představte si, že tam mohl být extrémista, který by sáhl do 

kapsy a hodil porcelánové vejce. Proč by se to nemohlo stát?  

MS: Když to vztáhneme k výchozímu roku 1989, demonstrace v klíčový čas byly velice pokojné.  

MB: Jak kde - na venkově se s tím policisté tak „nepatlali“ jako v Praze. Proč hovořit o roce 1989? Je 

vhodné diskutovat otázku roku 2014, kdy zde máme poměrně silnou muslimskou minoritu, která je 

agilní. Máme zde hochy z Libye, kteří prošli občanskou válkou, ani já, ani vy nemáme garanci, že při 

příštím házení vajec na pana prezidenta nebo někoho jiného nepoletí porcelánové vejce.  

MS: Předpokládáme, že lidé mají v sobě elementární slušnost, zábrany.  
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MB: Musíte si uvědomit, že terorista zábrany nemá. Včera – 25. listopadu 2014 se odpálily dvě 

nezletilé dívky a poslaly k Alláhovi 80 nevinných lidí. Jaké zábrany měly ty mladé holky?  

MS: Dobrá, zde se bavíme o tom, že politika je uměním ...  

MB: ... nemožného. 

... Bez vizí a kontextů ...  

MS: Politika je řízena ze dne na den, což je naprosto špatné.  

MB: Když však budu dělat medicínu, když povedu kliniku ze dne na den, vše skončí naprostým 

chaosem, stoupne nám mortalita, vzroste počet infekcí, které se přenášejí tím, že si personál 

přestane mýt ruce. Sestry přijdou na to, že lze užívat stříkačky dvakrát, aby se ušetřilo, též si 

uvědomí, že místo léků lze dávat destilovanou vodu a léky prodávat na černém trhu. To znamená: ze 

dne na den nelze měnit program oddělení kliniky. Když se to dělá ve společnosti, je z toho chaos. Tato 

země je charakterizována anomií. To znamená: absolutní neúctou k zákonům, bezprávím, což mi vadí 

a mám tento fakt za zlé politikům, kteří se na tom podílejí.  

MS: Myslím si, že výchozí roky tím nebyly charakterizovány.  

MB: Hovořím o roce 2014. Mnohé jsme zdokonalili.  

MS: Dobrá, co by podle vás mohlo být vizí této země? Jsme v Evropské unii, jsme v NATO.   

MB: Pozor, jsme tam, ale i nejsme. Jsme „chytrá horákyně“ – nahá, oblečená, na koni, pěšky. Vždy 

byla na obě dvě strany. Trochu protiruská, trochu proruská. Je jako Švejk a zároveň statečný voják. 

Jsme zemí, kde byli nejslavnější maršálové počínaje Radeckým, byli zde nejlepší kapitáni. Máme 

několik tváří.  

MS: Jen se v tom vyznat.  

MB: Můžeme se v tom vyznat velmi lehce. Češi jsou „proradná cháska“, to říkali Rakušané a věděli, že 

v určitou chvíli jim vrazíme dýku do zad. Mnohé máme v genech, máme nestabilní genotyp.  

MS: Ano, neměli bychom ale také zmínit, že jsme za Rakouska – Uherska tvořili průmyslové srdce 

monarchie? Do jisté míry jsme měli znaky elity.  

MB: Nemluvil bych tak, Rakušané byli mazaní, že nám nechali dělat těžší práci, na kterou tolik nebyli.  

MS: Díky tomu jsme postavili Vídeň? 

MB: Nejen postavili, ale také zabydlili, protože každý pořádný vídeňský domácí pán měl dvě děvečky, 

které mu porodily dvě, tři nemanželské děti. Tím se zlepšoval genotyp pomalu „degenerujícího“ 

vídeňského měšťanstva. Tam bylo pozitivní i to, že se snoubil moravský, venkovský, rurální element 

s již degenerovaným městským elementem. V tom vidím pozitivum. Část této propopulační politiky 

zastávaly moravské služky a část zastávala děvčata z Chorvatska. Jednalo se o zajímavé míšení genů, 

protože Chorvati v sobě měli relativně dost genů z Turecka.  

MS: Bohužel neodpovídáte cíleně ...  
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MB: Je to velmi cílené, protože pak pochopíme, že ve Vídni se střetávalo několik genotypů. 

MS: Možná i díky tomu tam byla líheň filozofů. 

MB: Největší české a moravské město byla Vídeň. Nic proti tomu, pouze nám to nyní chybí.  

... Mohli bychom mít vizi? ...  

MS: Dobrá, pořád se pohybujeme kolem slova „vize“, byť náš dialog „rozptylujete“ svými historickými 

exkurzemi. Co by mělo být vizí této země?  

MB: Ta v tuto chvíli neexistuje, neboť svět se mění extrémně rychle. Nastoupila – z mého pohledu 

takřka nesrozumitelná koalice křesťanských demokratů, dále hnutí sympatizantů jednoho miliardáře 

s ČSSD, která se zpronevěřila svým programovým zásadám. Není ani levicovou, ani středolevicovou 

stranou, je typickou stranou oportunní, protože tam nemáte čitelná křídla, nemáte čitelné platformy. 

Pro mě je velmi zajímavé sledovat, jak se z premiéra stane zastánce myšlenek zemřelého prezidenta 

Havla. Za dva, tři měsíce, až bude pod tlakem Američanů, mu poradci vysvětlí, že to přehnal. Když se 

tážete na vizi, je to pro mne problém. Omlouvám se, ale nechápu, jak se senátorem stane člověk, 

který je na funkci podporován křesťanskými demokraty a zelenými. Jsou to dvě programově, 

hodnotově i lidsky odlišné formace, a proto nerozumím, jak se renomovaný akademik může stát 

jejich představitelem, poněvadž je to, jako když chcete spojit oheň a vodu. Je to problém i bývalého 

ministra životního prostředí, který se zase pokoušel dostat do Senátu za TOP 09, což je 

friedmanovsko – libertariánská strana s malou frakcí zelených. V Čechách žádná vize neexistuje, 

protože dnes máme jedinou vizi: participovat na udržitelné moci tak, aby bylo možné využívat 

nějakých prebend. Stejně se chovala katolická církev, protože věděla, že každý rok se rozdělují 

prebendy, můžete brát odpustky a desátky se počítají. Pak překonáte méně tučné roky, zalezete na 

fary nebo do klášterů. Pouze nevím, kam zalezou politické strany po volbách. Je to osud ODS, která 

má poměrně značné problémy. Češi jsou ještě tak nepoctiví, že když strana, která je ve fóru a je 

podporovaná, se začne propadat, většina Čechů zapomene na své původní sympatie. To se neděje 

v každé zemi. Češi jsou chameleoni a bazilišci, a proto chrliči na chrámu svatého Víta v Praze jsou 

něco mezi bazilišky a chameleony.                                

... Hodnoty a kontexty ...  

MS: Pokročme dále. Jaké hodnoty jsou podle vás důležité pro demokracii a kapitalismus? 

MB: Mluvme o demokracii.  

MS: Společenský a hospodářský řád se vzájemně podporují. Demokracie nemůže být bez kapitalismu, 

ale kapitalismus ...  

MB: ... může být hrubě nedemokratický. Tím bychom se dostali na scestí. Kdybych se měl vyjádřit 

k hodnotám - k respektování práv, ale též povinností jedince, k respektování malé i větší skupiny 

obyvatel, k respektování práva na autonomii obcí určitých regionů, které pokud jsou součástí většího 

celku, mělo by se akceptovat to, že nemohou stále hrát podle strategie: za každou cenu vyhrajeme. 

Je-li skupina třiceti lidí, všichni stejně nemohou vítězit. Někdo vítězí více, někdo vítězí méně. Všichni 

nemohou mít maximální profit, a že všichni budou optimalizovat výnosy, že všichni budeme bohatí, je 

z mého pohledu nešťastné a zavádějící. Jsme blízcí primátům a i u nich je jistá hierarchizace. U nich se 
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primáti odměňují drbáním zad a lepší, či horší potravu. Aby se skupina nerozpadla, nemohou se 

vybíjet, nemůže být menší či slabá opice trvale šikanována. Je-li šikanována, umře, nebo uteče ze 

smečky a dá se k jiné smečce. Totéž platí pro demokratický kapitalismus. Musí být dodržována 

pravidla, která jsou zřejmá, která jsou srozumitelná, ... 

MS: ... také jsou internalizovaná.  

MB: Ano, ale internalizace pravidel je obtížná, protože většinou se to lidem nelíbí.  A nyní se 

dostáváme ke Gaussově distribuci. Jsou dvě řady lidí, na jedné straně ti, co mají subnormní intelekt 

pod 80, 75 bodů, na straně druhé ti, kteří mají inteligenci nad 130 iQ. Obě skupiny si myslí, že se jich 

práva netýkají, protože ve smyslu mínus či plus se významně odlišují od šedivé většiny. Speciálně ti 

chytří mají pocit, že „převezou“ méně chytré a hloupé. Ti hloupí dospějí k názoru, že ti chytří nebo 

velmi chytří šidí, proto mají právo užít hrubé násilí či že mohou začít podvádět. To znamená: 

internalizace hodnot se rozpadá, když není někdo, kdo by dohlížel na dodržování pravidel. V této 

společnosti na dodržování pravidel nikdo nedohlíží, ... 

MS: ... či se jedná pouze o hru.  

MB: Jste přesvědčen, že někdo dohlíží?  

MS: Je to hra.  

... Inteligence ve společenském procesu ...  

MB: Jak jsem uvedl v našem prvním setkání, existuje velmi dobrá kniha, kterou většina myslitelů 

nečetla. Napsal ji Eric Berne – Jak lidé jednají. Doporučil, aby politici vedle Desatera povinně každý 

den četli kapitolu z knihy The games people play, neboli „Jak si lidé hrají“. Pak porozumí na základě 

transakční analýzy našim motivům – a to skrytým i zřejmým. 

MS: Řekl byste, že tento prostor je ovládán spíš lidmi, kteří mají nadměrný intelekt, nebo 

podprůměrný? Spíše bych volil první skupinu. 

MB: V žádném případě této zemi nevládnou lidé, kteří mají podprůměrný intelekt. I lidé, kteří nám 

připadají hloupí, budou převyšovat průměrný intelekt v české populaci. Nemám o to obavu.  

MS: Záleží na moudrosti kroků těchto lidí?  

MB: Ano, je rozdíl mezi člověkem inteligentním a moudrým. Právě člověk s vysokým IQ nemusí být 

moudrý, kultivovaný, nemusí mít žádné znalosti z humanitní oblasti, nemá žádné znalosti o kulturním 

a historickém kontextu. Nejsem přesvědčen, že člověk, který má inteligenci 150 bodů je ještě 

člověkem moudrým, ale vysoké IQ řadě lidí dovoluje, že jsou neobyčejně šikovní v oblasti 

kombinatoriky, v hraní společenských, ekonomických, politických her. Pletichaří tak, že Niccolo 

Macchiavelli by se jimi mohl inspirovat. Jeho knihu by též měli představitelé politiky číst povinně, 

mělo by jim být vysvětlováno, že Niccolo Machiavelli věděl, jak to ve světě chodí. Bohužel mnozí 

z nich tento spis nečetli. Další titul, který by měli číst, aby nezpychli, je od Karla Jasperse Otázka viny. 

Vyšlo to, než se rozpadlo posrpnové Československo. Také ji mnoho lidí nečetlo. Člověk z ní pochopí, 

že na každého může padnout kosa.  

MS: Je zde nasnadě otázka, jestli si lidé uvědomí vinu metafyzickou, před Hospodinem.  
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MB: Možná ano, možná ne. Na otázku, která je kardinální, odpovídám: Nemyslím si, že nám vládnou 

hloupí lidé, ale vládnou nám lidé, kteří jsou často nekultivovaní, lidé, kteří mají po psychologických 

testech IQ 105 – 125. Nebudou umět cizí jazyky, poněvadž dospěli k rozhodnutí, že cizí jazyky 

nepotřebují. Také mají nízkou sociální inteligenci ve smyslu, že kontextuálně nerozumí Evropské unii. 

Z části jsou xenofobní, protože jejich rodiče vyrůstali v omezených poměrech. Když se dostali do 

cizojazyčného prostředí, pochopili, že se je lepší se uzavřít do sebe. Tito lidé však nejsou hloupí ve 

smyslu, že by měli intelektový deficit, pouze nejsou kultivovaní. Část lidí lze ale kultivovat, dokladem 

toho je, že se kultivovali komunisté.  

MS: Lze říci, že Masaryk prošel německým prostředím, Beneš francouzským, a to je také kultivovalo.  

MB: Ano, Beneš byl frankofil a Masaryk vyrůstal ve Vídni. Některé z lavic vídeňského sněmu nesou 

stopy po úderech pana profesora Masaryka, protože na lavicích a deskách stolů jsou od českých 

poslanců a senátorů otisky. Tyto skutečnosti jsou ukazovány, aby bylo jasné, jací byli „Bémišové“ 

darebáci. Rozumím jim a souhlasím s nimi.  

... Zpět k hodnotám ...  

MS: Dobrá, ještě bych se zastavil u jedné skutečnosti – a to u Havlovy teze: „Pravda a láska zvítězí nad 

lží a nenávistí“.  

MB: Tomu nevěřím. Jde o moc pěknou pohádku, ale pohádky jsou vyprávěny proto, aby lidé měli 

nějaký ideál, ovšem historie lidstva svědčí spíš o tom, že se o to můžeme pokoušet, ale je to podle 

českého přísloví: „Mysleli jsme to tak dobře, ale ono se to ‚podělalo“, či „Pane mistr, ono se to 

hnulo“. Poměrně slušně jsme postavili lešení, pouze jsme zapomněli podložit nosné sloupy, nebo 

jsme tam dali naprasklé trámy. Tím se dostáváme k otázce, co je pravda, jak dlouho pravda zůstává 

pravdou. Otázka je, co budeme považovat za lásku, jestli je láska déletrvající emoce, nebo jestli je to 

krátcetrvající – někdy pozitivní, ale někdy též negativní emoční děj, během něhož se aktivují hluboké 

limbické a hippokampální struktury, které mohou člověka aktivizovat. Na straně druhé jej může i 

paralyzovat. Heslo „Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí“ je ohromným sloganem, působí dobře, 

ale v dlouhodobější perspektivě se ukazuje, že ani ti, kteří se tím ohánějí, nejsou schopni žít v souladu 

s pravdou. Lásku chápou velmi často utilitárně, pokud člověk není pravdivý a nenaplňuje lásku 

v diadiském stavu, jako lékař říkám, že nemá možnost realizovat pravdu a lásku v širší skupině. 

Několik pacientů mi řeklo: „Pane doktore, je třeba se ke všem chovat férově, nelhat, protože jinak se 

stanete lékařem, který se nechová ke všem pacientům poctivě. Dříve, či později budete většině 

pacientů lhát.“ Toto mi bylo řečeno v počátcích mé lékařské kariéry. Platí to i pro politiky. Když se 

příliš oháníme pravdou a láskou, velmi často to může zavánět nepoctivostí, falešností. Můžeme užít i 

slova, které není příliš populární – pokrytectví. Slogan je bezvadný, ale vydržíme s ním jen po určitou 

chvíli. Lze jej relativizovat, poněvadž každá z nátlakových skupin - ať to jsou učitelé, profesoři, horníci 

- svou pravdu a lásku k pivu, vínu, volnému sexu prosazuje i adekvátními prostředky. Slogan Václava 

Havla jsem zpočátku považoval takřka za velmi dobrou, geniální mantru, ale jak jsem se dva roky 

podílel na realizaci poněkud konfúzně definovaných programových cílů Občanského fóra, docházel 

jsem k závěru, že když se na jeviště nedíváte pouze zepředu, ale vidíte i za oponu, velmi často zjistíte, 

že za oponou jsou zákoutí, která nedělají čest lidem, kteří hlásají pravdu a lásku. Našli se zde lidé, 

které bychom mohli označit za farizeje, kteří hráli svou roli již ve Starém i Novém zákoně. Přitom 

přemýšleli o tom, jak ošidí kuponovou privatizaci, jak budou preferovat skupiny při největším 

majetkovém transferu. Jsou lidé, kteří tvrdí, že toto má původ v socialismu. Transfery se týkají 
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majetku, který byl akumulován za Rakouska – Uherska, to je nutné dodat. Mlýny, sila, která se 

privatizovala, klášterní majetky jsou v podstatě majetky, které vznikaly od patnáctého – šestnáctého 

století. Někdy je vlastnily církve, někdy feudálové. Pak je vyvlastnil Josef II., následně vše přešlo na 

český stát. Jednalo se o úžasný transfer, který byl ideologicky dobře odůvodněný. Když se člověk 

mohl podívat pod pokličku, někdy cítil mrazení. Často jsem si kladl otázku „qui bono, qui prode“. Pak 

tam ještě platí, že bohužel v historii – i když Fukuyama tvrdí, že skončila – se tvrdí, že ji píší vítězové. 

Mě zajímá historie, která je výslednicí popisu, kde není straněno ani bílým, ani černým. Nejedná se 

ani o Isaaca Babela, ani o čekisty. Když se na to člověk dívá, najednou uvidí, že vše je tragikomedie, 

která se opakuje s trochu jiným instrumentáriem. Deset let jsem studoval čínštinu a historii čínských 

dynastií. V podstatě vše, co se děje nyní, se dělo tenkrát, ale pouze to bylo pomalejší. Lidé více věřili 

v nějakou ideologii, byli ovládáni Konfuciovými doporučeními a Asie byla nějakým způsobem 

diverzifikována. Co se tady děje, ve střední Evropě, a co se děje v oblasti Evropské unie, doopravdy 

nedodržuje základní pravidla, protože mně často ta inscenace připomíná pouhé forbíny.   

MS: Předscény, jimiž proslul Voskovec a Werich?  

MB: Jsem velmi konsternován tím, co projde panu Jeanu - Clodu Junckerovi. Považuji za výsměch, 

když Juncker, který vymyslel jeden z největších tunelů, jenž dovolil stovkám nadnárodních společností 

uniknout daňovým dohledům, nám nyní bude povídat o tom, jak se bude provádět kultivace 

daňového prostředí. Takovému člověku nevěřím ani slovo. Navíc, když vyčítáme našemu panu 

prezidentu Miloši Zemanovi náklonnost k etylalkoholu, Junker – co se výkonu a tréninku týče, i 

vynaloženému úsilí - překoná výkony našeho pana prezidenta. Kdyby měli soupeřit, páku 

v současnosti umí stisknout pan Junker. Měl rád jak moselská, i dobrá lucemburská vína. Toto uvádím 

proto, abychom „nekydali“ hnůj pouze na pana prezidenta. Všude máme mocnáře, kteří jednak 

smilní, kážou vodu, a pijí víno. Je tomu tak po celém světě.   

MS: Je snad na nás, jestli výzvu k žití v pravdě a lásce dokážeme materializovat.  

MB: Deklarativně ji můžeme přijmout, ale většina z nás zná důvody, proč se konkrétně my můžeme 

občansky, rodinně, důsledkům této deklarativně hlásané zásady nějakým způsobem vyhnout. Máte 

to stejné jako, když lidé chodili po staletí do kostela a modlili se Otčenáš. Bylo jim vštěpováno, že mají 

dodržovat Desatero, ale od nepaměti lidé Desatero obcházeli, porušovali a vyřešili to odpustky. 

V současné době je problém, že nyní společnost odpustky nevymáhá dostatečně důrazně, může za to 

televize a obecně média. Vše se zrelativizovalo, vše je dovoleno.  

MS: Jsem přesvědčen, že je otázka, zdali k tomu tak člověk přistupuje. Člověk by se měl v jistém 

ohledu něčeho bát.  

MB: Nežertuji, když uvážíte, jak libertariánsky je pojímána výchova dětí ve velké většině západní 

společnosti. Vychází se z toho, že děti „nesmí“ respektovat pravidla – ať jde o anální hygienu, nebo o 

hygienu močení. Říká se, že dítě nesmíte nutit k tomu, aby dojídalo zbytky jídla, když mu nechutná. 

Děti jsou vlastně ve spoustě zemí Evropy vedeny k plýtvání, k neúctě k jídlu, což naše generace nezná, 

protože naši rodiče si pamatovali nouzi. Kdo vám „skočí pro pírko“, jako tomu bylo u služebné 

v myšlení Boženy Němcové? Nejsem staromilec, nepláču nad tím. Konstatuji, že došlo k ohromnému 

posunu hodnot – a to jak v oblasti normativní, tak v oblasti diadidských vztahů, i v oblasti ekonomiky, 

kdy máme stále pocit, že máme nesmírnou hojnost. Musím citovat bývalého premiéra Vladimíra 

Špidlu, který prohlásil: „Zdroje jsou.“ Mohu říci: „Někde jsou, a někde nejsou.“  
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MS: Je to pouze otázka distribuce ... 

MB: ... a redistribuce. Jednoduše – zdroje jsou, ale ne pro každého. Hloupí je nemají, a chytří je 

nemají. Mazaní na to vždy vyzrají. Můžeme se tázat, jestli český Honza byl hloupý, či mazaný.  

MS: Jsem přesvědčen, že musel jít do světa, a nakonec na tom vydělal.  

MB: Je vhodné chápat hloupého Honzu v kontrapunktu pohádek bratří Grimmů. Nevím, jak by Honza 

v německých hororech obstál.  

... Zdravotnictví a jeho proměna ...  

MS: Dovolil bych si ještě otevřít otázku zdravotního systému – zdravotnictví. 

MB: Co je vůbec zdravotnictví? Tomu každý rozumí. 

MS: Nerozumí.  

MB: Rozumí – podívejte se, jak mu rozumí pan ministr Andrej Babiš. Má dobré rádce. Je vhodné si 

pročíst knihu, kterou napsal profesor Petr Piťha, jenž sloužil jako ministr školství a podařilo se mu 

v něm zanechat hodně hlubokých brázd. Napsal knihu o zdravotnictví. Přemýšlel bych o tom, jak 

naplňuje úžasnou mantru pana profesora Vladimíra Vondráčka, velkého psychiatra a 

psychofarmakologa, na jehož přednášky jsem ještě mohl chodit, byť jsem nerozuměl všemu, co 

povídal. Nyní si uvědomuji, že vše, co říkal ve velké posluchárně, byla jedna velká komedie. Jeho 

demonstrace pacientů byly jedinečné. Profesor Vondráček říkal: „Politice a fotbalu každý v Čechách 

rozumí.“    

MS: Poté jsou vidět „výsledky“.  

MB: Vedle politiky to platí o zdravotnictví, zjišťuji, že zdravotnictví rozumí každý. Kmenovým buňkám 

rozumí počínaje panem ministrem Babišem přes poslance Hovorku úplně všichni, jelikož v tom vidí 

plýtvání. Vždy stačí, aby se vytáhlo dobré heslo, a všichni pro ně hlasují. Pak se ukáže, že přiznávají: 

vlastně jsme tomu nerozuměli. Se zdravotnictvím je to stejné. Jsem stoupencem solidarity, ale ta 

nemůže být bezbřehá. Pro školství, pro zdravotnictví, sociální péči platí jedna prostá zásada vyjádřená 

již ve starověku. Je vhodné otevřít Talmud, mnohé z toho, co nerealizujeme, je v Talmudu explicitně 

popsáno, protože židovští mudrci byli velmi moudří, ale zároveň byli mazaní a bez skrupulí. 

V Talmudu stojí, že co je zdarma, je bezcenné. Platí to i pro zdravotnictví. Lidé mají pocit, že 

zdravotnictví je zdarma.  

MS: Prosím vás, je dobré, abychom naši diskusi hierarchizovali.  

MB: Tvrdím, že základním problémem českého zdravotnictví není strukturální či výkonnostní oblast. 

Jde o to, na co lidé podle svého pocitu mají lidský, občanský nárok, jak je to možné skloubit s tím, že 

zdroje nejsou. Vyložte mi, jak je možné, že když Češi kupují Porsche Panameru v nejdražším 

provedení ve srovnání s Rakušany, s Poláky, tak titíž Češi, kdyby měli platit v nemocnici, budou 

vymýšlet všechny možné triky, aby nemuseli platit vzdělání, školství a zdravotnictví. Jsem přesvědčen, 

že každý slušný člověk ví, že tyto služby mají být přece zdarma. Nyní se dostáváme do rozporu, který 

se týká lidí s vyšší nebo střední příjmovou hodnotou. Oni se chtějí podílet na solidaritě, ale zároveň 

tolerují, že jejich korporace, jejich právníci dělají vše pro to, aby minimalizovali jejich participaci na 
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nákladech. Řeknu to jasně: lidé dělají vše pro to, aby platili co možná nejmenší daně, platili co 

nejméně do zdravotnictví, a v tu chvíli, když je to postihne, ohání se tím, že jsou stejnými chudáky 

jako ti, kteří do toho dávali disproporcionálně mnohem více, jelikož to dávali z daleko menší mzdy. 

Dostávám se do poměrně velkého problému, zda hodně solidární zdravotnictví vlastně není 

zneužitelné. Jednak proto, že lidé vůbec nechápou, jakou cenu mají léky a diagnostické metody.  

MS: Souhlasil byste ale, že systém, který zde existoval před rokem 1989, uspokojoval základní 

zdravotní požadavky lidí? 

MB: Neuspokojoval. Jednalo se o systém, který byl postaven na třídním pojetí. Měl jste preferovanou 

elitu – ať to byla součást komunistické, nebo vládní nomenklatury. Lidem byl umožněn přístup ke 

zdravotní péči, k vybraným zdravotním procedurám, operatérům, lékům na úrovni, která se blížila 

nemocnicím v Rakousku. Na druhé straně musím připustit, že dostupnost řady procedur byla v České 

republice i pro lidi, kteří byli na druhém konci příjmové hladiny – díky tomu, že jsme byli 

pauperizovaná společnost – velmi dobrá. Kvalita, kterou jsme si mohli dovolit, byla velmi špatná. Tak 

jako pan prezident Bush a jeho poradci dokázali „uzbrojit“ Sovětský svaz, můžeme říci, že české, 

polské, maďarské zdravotnictví dokázaly uzbrojit farmaceutické společnosti v letech 1980 – 1990, kdy 

se české zdravotnictví začalo propadat. Společnosti nabízely naprosto neuvěřitelné technologie, léky, 

na které jsme neměli, cena péče velmi rychle eskalovala, ovšem náš hospodářský výkon stagnoval. 

Největší chybou socialismu je, že vytvořil zásoby pouze na 50 let, zkrátka hospodářský výkon nestačil 

nárokům. Rozhodně pokulhával na obě nohy za tím, co bylo možné dělat v Holandsku či v Německu. 

Nabízeli nám produkty, které byly vitálně důležité, ale mohli jsme si je dovolit pouze pro SANOPS, 

případně pro krajské či okresní tajemníky. To znamená, že zdravotnictví fungovalo, nebylo na okraji 

propasti. Zdravotní parametry do roku 1980 vypadaly celkem dobře, pak se to najednou zhoršilo 

v návaznosti na špatné životní prostředí.  

MS: Přispěly k tomu i špatné zdravotní návyky, lidé nežili zdravě.  

MB: Za to nemůže zdravotnictví. Mohu vám oponovat v tom, že důraz na prevenci, alespoň po 

formální stránce zde byl podporován. Prevence byla starostí hygieniků, existoval ústav, který se 

věnoval zdravotní osvětě a prevenci. Ministerstvo zdravotnictví na to věnovalo mnoho prostředků. 

Jiná věc byla, že řada kroků, které byly dobře motivovány, byla pokusem o indoktrinaci, nebo 

zasahováním do osobních svobod. To znamená: akce, které vedly různé organizace při ministerstvu 

zdravotnictví jako prevenci ischemické choroby srdeční, prevenci obezity, boj proti kouření, boj proti 

alkoholismu, byly vždy odsouzeny k neúspěchu, protože byly kontaminovány pocitem, že nesou 

ideologický balast. Je zcela nepochybné, že v posledních desetiletích v České republice stoupla 

úmrtnost na civilizační choroby – co se týče infarktu myokardu, kardiovaskulární choroby, postižení 

cév. Dramaticky v návaznosti na nezdravé životní prostředí a také na nezdravé dietní návyky začalo 

v České republice přibývat nádorů. Díky tomu, že se do oblasti zdravotnictví investovalo mnoho 

finančních prostředků, podařilo se pouze ve dvou zemích bývalého komunistického bloku dramaticky 

snížit úmrtnost – mortalitu, ale i morbiditu – nemocnost – a to ve Slovinsku a v Česku. Intervenční 

procesy, které se u nás uplatňují, odloží skon lidí ve středním vyšším věku o pět – osm let. Dramaticky 

se zvětšila šance na přežití. Jeden problém zde však je.    

MS: Po roce 1990 se zhoršila prevence?  
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MB: S tou je problém. Ta v jednom období byla považována za nemravné slovo. Poukazovalo se na 

to, že státu do prevence nic není, že se jedná o záležitost každého občana, což je velmi zavádějící, 

protože ve velké většině zemí Evropské unie se na rozvíjení preventivních programů, na jejich 

implementaci – vlastně i indoktrinaci podílí jak vládní i nevládní, tak akademické instituce. Do oblasti 

prevence investují, protože se jedná o vícezdrojové financování i nejrůznější charitativní a 

filantropické nadace. To se u nás ztratilo, z důvodů zčásti ekonomických, zčásti ideových. Nyní se to 

trochu zlepšuje, ale je zcela nepochybné, že Češi mají stále malé povědomí o tom, že je lépe nemoci 

předcházet než ji léčit. Mimo jiné, že prostý lid si zdraví začne vážit tehdy, když je „dobojováno“ a 

pozdě.  

... Zdravotnictví a ovlivnění stavu pacienta ...  

MS: Měli bychom také říci, že zdravotnictví se na zdraví podílí z patnácti – dvaceti procent.  

MB: Jedná se pochopitelně o nesmysly, nevěřím tomu. Kdyby tomu tak bylo, po zavedení postů, 

které propaguje profesor Pirk a kardiochirurgové, nemohla by se tak dramaticky snížit mortalita. Když 

vyberete nějaký počet efektivně působících diagnostických metod, dramaticky se přihodí to, co se 

stalo v České republice. Máte jasná data o počtu nemocných lidí, máte data o tom, kolik lidí umře na 

diagnózu, což nejde falšovat. Při zkoumání se ukázalo, že za vložené prostředky se Česká republika 

dostala dopředu. Samozřejmě, že zaostáváme za bohatými zeměmi Evropské unie, na straně druhé 

jsme unikli Polsku, Maďarsku, nemluvím o Ukrajině, Rumunsku, Bulharsku. Za to nemůže zlepšením 

prevence. Prevence hodně kulhá, z mého hlediska je „kozou“, která kulhá na všechny čtyři.  

MS: V kardiovaskulární oblasti Češi dobře podchytili problém hypertenze.  

MB: Hypertenze je skutečně velký problém, protože se ukázalo, že 60 procent pacientů bere léky 

jinak, než jim předepíší lékaři, že je vyhazují, nepolykají. To se netýká pouze české populace, ale týká 

se to i západní populace. Hypertenze je zajímavá v tom, že se zlepšila edukace lékařů, klade se na to 

větší důraz. Nemějme velké iluze o tom, že by naši pacienti byli schopni dodržovat dobře míněná 

doporučení. Navíc nesmíme zapomenout na skutečnost, že každý účinný lék má nepříjemné vedlejší 

účinky. Řada pacientů, když dostane lék proti vysokému tlaku a zjistí, že se jim dramaticky zhorší 

erekce či prožitek sexuálního aktu, by byla „na hlavu“, aby léky brala pravidelně. Když zjistí, že po 

léku, který snižuje krevní tlak, mají sklon ke kašli, nebo se jim rozmlžuje vidění, první, co udělají je, že 

naleznou lék méně účinný, nebo jdou k nějakému šamanovi. Má to však jeden háček. Jdou na 

internet, tam si naleznou soupis všech vedlejších účinků léků a dojdou k závěru, že všechny neduhy, 

které mají, jsou způsobeny těmi léky. Aby mi bylo dobře rozuměno, neobhajuji léky. Pouze konstatuji, 

že bych neabsolutizoval představu, že naši pacienti – říká se tomu complaince – jsou ochotni léky 

užívat a dobře je snášet. Řadu léků, které jako lékaři předepíšeme, pacienti rovnou hodí do koše nebo 

do záchodu, nebo je nechají exspirovat. Je také vhodné říci, že řada léků, které lékaři předepíšou, je 

užívána v samoléčitelství příbuzných a známých. Bezpočet mých pacientů se mi přizná k tomu, že 

dostal léky od něho, kdo je již nepotřeboval. V severní Itálii měli velmi zajímavou zkušenost s tím, že 

podobně jako u nás řešili otázku, zda by senioři a lidé sociálně slabší neměli dostávat léky bez 

spoluúčasti. Víte, k čemu to vedlo? Vedlo to k tomu, že se stařenky a staříci stali lékárníky pro celé 

rodiny, na ně praktici psali léky, které by jinak museli mladší příbuzní platit. V Itálii došli k závěru, že 

tudy cesta nevede. Kdyby se to realizovalo u nás, bylo by to stejné. Ohromě oceňuji, že marihuana 

bude na předpis. Stane se to, co se stalo za minulého režimu. Některé léky, kterými jsme léčili 

Parkinsona, působily dobré halucinace, proto je od babiček a dědečků kupovali toxikomani, nebo jim 
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je kradli, protože léky mohli staříci brát ve snížené dávce, a mladí příbuzní je zneužívali k fetování. 

Evropané jsou neobyčejně kreativní a vynalézaví, když mají přijít na to, jak něco „oblafnout“ a 

„zašvindlovat“. V oblasti léků, prevence to Češi dovedou.  

MS: Dobrá, jaké jsou – podle vás – dobré metody na medikamenty, aby se s nimi neplývalo, aby 

pomáhaly a lidé se jich patřičně vážili?  

MB: Lidé přestanou léky plýtvat, když se na jejich ceně musí podílet, když si uvědomí, že nejsou 

zdarma, když lékař má šanci věrohodně vysvětlit, na co lék působí, v čem mu pomáhá. Problém ale je, 

že řada léků má vedlejší účinky, které jsou podmíněny komunikačním a psychosociálním rozměrem. 

Každý pořádný lék má placebo efekt a pak nocebo. Když vám budu dávat lék a před tím vás naštvu, 

nebo budu mít pověst protivné sestry, která píchá špatně injekce, vězte, že léky budou působit 

podstatně hůř. Navíc je tam ještě jeden moment – a to jsme zase u poctivosti, či nepoctivosti. 

Ukazuje se v řadě zemí světa, že sestry podlehnou puzení a dívají pacientům redukované dávky 

některých léků – ušetří ampulky, které pak mohou prodat na černém trhu. To znamená – žijeme-li 

v zemi, kde za komunistů převládal pocit, že ten, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že existoval černý 

trh, ani se tomu nemůžeme divit. V současné době jde o jiný pocit, že když mohou krást bohatí, když 

si mohli nakrást miliardy při privatizaci, člověk by byl na hlavu, kdybych svou malou privatizaci 

nerealizoval 20 let po kuponové privatizaci. Dnes lidé ukradnou toaletní papír, odšroubují baterie, 

vypínače. To je to, co v Rakousku, Německu nevidím, když tam nejsou lidé z východu Evropy. Když 

tam přijedou Češi, lidé vidí, že je vhodné vyšroubovat žárovku. Rakušané to však nedělají, protože 

vědí, že jim to za to nestojí. Opět se vracíme k anomii a k určité úctě ke společně užívaným a 

sdíleným statkům. Češi tíhnou k tomu, aby statky privatizovali a náklady socializovali. Nikdo mi 

nevysvětlí, jak je možné, když přijedu do Saska nebo do Lužice, kde jsou také slovanské geny, je tam 

pořádek – čisto, vlídno. Vidím, že si lidé svých majetků váží. I naši vietnamští soudruzi, kteří se zde 

chovají jako trhovci čtvrté kategorie, když přijdete do Görlitz, najednou zjistíte, tam žádné stánky 

nemají. Musí mít kamenné obchody, které jsou vedeny podle německých předpisů. Když přijedete do 

Polubného, najednou jste zděšen tím, jak se Vietnamci chovají. Pokud není represivní aparát, který by 

vymáhal právo a jeho dodržování, pak se od prodeje květin a drog vše rozpadá.  

MS: Opět narážíte na neochotu dodržovat pravidla jednání, tedy i na rozumnou lékovou politiku?  

MB: Například léková politika zde je, ale dochází v ní ke kolosálnímu střetu zájmů. Pojišťovny, 

ministerstvo financí – a to bylo i za komunistů - měly zájem, aby se za léky a diagnostické léčebné 

postupy utrácelo co nejméně. Náklady byly optimalizovány či minimalizovány. Již i za komunistů – a 

nyní dvojnásob – máte silnou lobby farmaceutických společností a společností, které vyrábí 

diagnostické a biotechnologické produkty. Ty se vymlouvají - stejně jako výrobci potravin – že Česko 

je malý trh, a proto zde musí být ceny vyšší počínaje obyčejnými nástroji po Lexellův gama-nůž. Má to 

pouze jednu velkou vadu. Léky se vyváží do Maďarska, Polska, na Slovensko. Trh je sice čtyřikrát větší 

než rakouský, nicméně řada cenových postupů je u nás velmi svébytná. Je to dáno tím, že Státní ústav 

pro kontrolu léčiv je slepý a hluchý.  

MS: Možná tam nejsou kompetentní lidé? 

MB: Jsou, ovšem když vás budu motivovat, abyste neviděl a neslyšel, po čase se budete chovat jako 

tři indické opice: nevidím, neslyším, nemluvím. Dělám to tehdy, když z toho mám „profit“. Opět se 

dotýkáme otázky: Cui bono? 
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MS: Ano, ale sluší se říci, že během posledního roku, dvou, ceny léčiv zásadně klesly.  

MB: Závisí na tom ceny jakých léčiv. Až budete vlastnit tři lékárny – a upřímně vám to přeji, budete 

chtít, aby se ve vašich lékárnách prodávaly levné, či drahé produkty? Uděláte vše pro to, abyste se 

domluvil se svými kolegy z ostatních lékáren, abyste měl vyšší marži. Donutíte je, že budou jezdit 

k hloupému lékárníkovi, který prodává generika, nebo koupí dražší léky u vás? Když kupuji léky pro 

své pacienty v cizině, řeknou mi: „Nezlobte se, lék nemáme, ale za půl dne zde máte generikum, které 

je o čtyřicet procent levnější, pokud vám to, pane doktore, nevadí, přivezeme vám ho.“ Odpovím jim: 

„Nevadí nám to, protože se naši pacienti spokojí s levným lékem.“ Zaplatím jej hotově, vyjde nás to 

levněji než v České republice. U nás vám řeknou, že levné generikum není na trhu, protože v řadě 

oblastí existuje něco jako tiché kartelové dohody. Nikoho nekritizuji, zde jsme přistoupili na to, že trh 

vše „srovná“. Jednoznačně vím, že tržní mechanismy v řadě oblastí - pokud neexistuje regulace – 

nemohou fungovat. Říkal to jeden slavný britský ekonom zabývající se zdravotnictvím: „Zdravotnictví 

nemůže existovat bez řízeného trhu.“ Je-li ve zdravotnictví přijat neregulovaný trh, vede to k eskalaci 

nákladů a stane se, že se dostaneme do situace Spojených států, kdy na zdravotnictví bude 

vynakládáno násobně více než u nás, což je požehnáním pro lékaře, je to požehnání po farmaceuty, je 

to požehnání pro firmy. Průšvih je pouze v tom, že se někdy může stát, že finance dojdou. Je tam 

neštěstí v tom, že v Americe máme na padesát milionů občanů, kteří se nemohou pojistit.  

MS: U nás to není, jsme solidární a na nemohoucí pamatujeme. 

MB: Mohlo by se to stát. Musíme si přiznat, že máme výjimečnou situaci v tom, že celá Česká 

republika je necelými dvěma třetinami populace New Yorku a čtvrtinou populace New Dillí a 

přistupuje k tomu trochu jinak. 

... Podfinancovatnost zdravotnictví? ...  

MS: Ještě bychom se měli dotknout otázky nákladů. Soudíte, že české zdravotnictví je 

podfinancované? 

MB: Narazil jste na klišé.  

MS: Byl zde přece nedostatek vybavení.  

MB: Zcela jistě, sestry, personál byl v posledním pětiletí minulého režimu pauperizován. Je třeba říci, 

že existoval značně se vyvíjející sektor šedé ekonomiky ve zdravotnictví. Existovaly nezdaněné příjmy, 

nezdaněné honoráře. Lidé věděli, kde seženou kvalitní maso, jako věděli, kde seženou kvalitního 

lékaře, kvalitní léky. Byli ochotni za to zaplatit. Říkalo se tomu úplatky, byly to transakce, které se 

vyhýbaly platnému daňovému systému. V tuto chvíli jsou některé oblasti zdravotnictví velmi špatně 

financovány. Je to dáno tím, že dochází k disparitě mezi náklady, zdroji a požadavky poskytovatelů. 

Problém je – a tomu jsem dřív nerozuměl a nyní tomu rozumím alespoň trochu - že je rozdíl mezi tím, 

zda za zdravotní péči platí přímo konzument, zda se jedná o prvního plátce, nebo je tam zařazena 

pojišťovna – stát. V době, kdy máte třetího a čtvrtého plátce, to vede k tomu, že konzument nemá 

snahu minimalizovat své náklady. Je mu jedno, jestli přirážka bude větší, či ne. Problém je, že v České 

republice jde ohromné množství prostředků na oblast zajištění terapie a diagnostiky. Pohybujeme se 

s licencí na cenové hladině států Evropské unie. Problém sester i u lékařů je ten, že tarifní platy lékařů 

– to znamená za práci v normální době - jsou na úrovni 1 000 až 1200 euro hrubého. Vše, co se 

vykazuje vcelku, je za práci přesčas nebo za jiné činnosti. Nyní se české zdravotnictví dostává do pasti, 
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protože byly přijaty pracovní, regulační postupy Evropské unie, které se vzhledem k tomu, že tam 

mají nadbytek lékařů, snaží regulovat práci přesčas. To znamená, že když doktor dostane za normální 

výkon práce 4 – 5 tisíc euro, může si vydělat další za službu, přijme, že nemůže tolik sloužit, nebo to 

tam lékaři řeší tím, že dělají ještě jiné činnosti po pracovní době. U nás, aby si vydělaly, sestry 

v soukromých či veřejných nemocnicích vykonávají heroické objemy práce přesčas, které jim pak 

nesou peníze, o nichž se píše v úvodnících. Lékaři mají 70 – 90 tisíc, ale bylo by poctivé to vykazovat 

v počtu odpracovaných hodin. Lidé, kteří nejsou farizeové, poukazují na to, že v řadě zdravotnických 

zařízení lékaři handlují. Práce, která by měla být vykonávána v řádném pracovním poměru, je 

deklarována jako práce na pracovní smlouvu, což je zvláštní švarc-systém, který se ve zdravotnictví 

zavedl.  Je dán tím, že stále více chytrých, motivovaných, nadějných lékařů, kteří se domluví cizím 

jazykem, volí nohama. Když někdo vystudoval francouzskou školu, má mezinárodní maturitu, která je 

uznávaná v celé Evropě, vystuduje – ať je ze Slovenska či z Čech – Univerzitu Karlovu, má právo 

vykonávat lékařskou praxi kdekoliv ve státech Evropské unie. Sice nedostane prestižní místo, které by 

dostal u nás, ale prestižní místo u nás má čtyřikrát nižší příjem než v zahraničí. Totéž se týká sester. 

Shodneme se v tom, abych nehovořil o lékařích a nedělal jim advokáta, že by byli fyzioterapeuti 

hloupí, kdyby neodcházeli do Arábie, nebo nepracovali v Rakousku. U nás si rehabilitační pracovnice 

přijde na 200 korun hrubého jako řidič tiráku, když bude za hranicemi dělat masáže v malé vísce má 

60, 70 euro, když půjde do Vídně, má 100 euro za hodinu, což zde nedostane za den. To znamená: 

gradient mezi prací, která je placena neuspokojivě a lépe, vede k tomu, že je zde děláno: „Drang nach 

western.“ Logicky sem přicházejí zase lidé z východních států, kteří jsou schopni se naučit mluvit 

česky.  

MS: Můžeme říci, že český zdravotní systém dotují lékaři a sestry ... 

MB: Musíme hovořit o personálu. Nejedná se pouze o problému lékařů. Týká se to i českých 

pedagogů. Anglista má ve Švýcarsku 100 švýcarských franků, u nás má 250 korun. Jak na to reagují 

anglisti, když jsou šikovní? Jdou učit jinam. Přiznejme si to. Moje žena, je učitelkou na Univerzitě 

Karlově a ví, kde končí její žáci. Šikovní uspějí na západním trhu, nebo jdou učit do firem. Řeknu to 

jednoznačně: co je u nás nedofinancováno, ve zdravotnictví je to kvalitní lidská síla – rehabilitační 

sestry, ošetřovatelky. Zde ty peníze „nejsou“.    

MS: Jestli bychom vše brali na základě vztahu „Má dáti“, „Dal“, jsou hlupáky ti, kteří dělají v českém 

zdravotnictví.  

MB: Neřekl bych, že jsou hlupáky. Mají své důvody pro to, aby byli zde. Když si spočítají externalizaci 

svých zájmů, zjistí, že jejich paní tam nedostane místo. Svou roli hraje také prestiž. Zkrátka – nejedná 

se pouze o pekuniární otázku. Část lékařů již odpovídá sendvičové generaci. Vědí, že když vyjedou 

ven, nikdo jim nebude pečovat o maminku, tatínka. Motivy pro migraci kvalifikovaných pracovníků 

nejsou jen pekuniární, tím bychom pohled pouze zjednodušovali. Jedná se o komplexní životní styl, 

sociální, kulturní zázemí, schopnost se realizovat. Navíc si přiznejme, že ne každý končí jako doktor 

Bohdan Pomahač – famózní plastický chirurg, ne každému se podaří prosadit. Němci a Holanďané by 

byli blázni, aby otvírali své prestižní instituce průměrným nebo lehce nadprůměrným Čechům, když 

se jejich domácí studenti prosazují s obtížemi. Tento obrázek si neidealizuji. Chybí peníze k relaci 

platů západní Evropy. Nevolám po absolutně stejných platech jako v západní Evropě, hovořím o 

relaci. Když se podíváte na relaci, v řadě oblastí jsou vysokoškoláci v České republice relačně placeni 

podstatně hůře než v jiných státech Evropské unie. To vede k migračnímu gradientu, migračnímu 
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tlaku. Na straně druhé musím říci, že u nás na klinice v Motole máme lékaře z Portugalska, kteří se u 

nás uživí lépe, jelikož doma nemohou získat peníze. Znám lidi, kteří sem přišli z jiných zemí, z Hispánie 

či Řecka. Obrázek není černobílý.  

... Financování zdravotnictví ...  

MS: Zmínil bych ještě jednu skutečnost. Před rokem 1989 financoval zdravotnictví stát, po roce 1989 

vznikly zdravotní pojišťovny.  

MB: Ty vznikly v letech 1991, 1992. Přes odpor ministra Václava Klause proběhla zásadní operace, že 

české zdravotnictví přestalo financovat ministerstvo financí a byly vytvořeny peněžní ústavy, které 

sice dostávaly obligatorní daň, ale o distribuci prostředků začalo rozhodovat představenstvo 

pojišťoven, což jsou neziskové instituce s ingerencí státu. Klaus se tomu velmi bránil, protože byl 

stoupencem názoru, že to má držet pod kontrolou vláda. Velmi mě těší, že stejnou tendenci má i pan 

ministr Babiš, který – kdyby mohl – by řídil i finanční toky ministerstva zdravotnictví.  

MS: Nejsou pojišťovny dalším zbytečným nákladem?  

MB: Jedná se o náklad, ale vedlo by to k tomu, že by se řada produktů mohla nakupovat 

centralizovaně. Musím též připustit, že jak západní společnosti, tak Češi se naučí nařízení obcházet. 

Rozumím volání ministra Babiše a jeho týmu, rozuměl jsem i volání pana ministra Klause, kteří se 

snažili zabránit autonomii zdravotnictví. Na to je jediná námitka, když je proti autonomii 

zdravotnictví, proč mu nevadí úplná autonomie bank? Ty se regulovat nesmí, ale zdravotnická 

zařízení se regulovat nemusí? Přitom peníze nejsou ani pana Babiše, ani Klause, jedná se o peníze 

daňových poplatníků.  

MS: Dobrá, ale sám jste říkal: pojištění je zde taková kvazidaň. Nejde o tradiční tržní pojištění, ale 

jedná se o pojištění, které se distribuuje solidárně.  

MB: Ano, bylo nám doporučováno, aby bylo 5 – 6 pojišťoven, díky tomu je na trhu přece jen 

konkurence. Je to děláno transparentně a je to lepší, než když o tom rozhodovaly orgány dosazené 

komunistickou stranou, a nyní by o tom rozhodovaly orgány dosazené hnutím ANO 2011, případně 

KDU – ČSL. Bohužel platí, že každá liška chválí svůj chvost, každá liška, když může, dáví sousedova 

kuřátka – ne na záhumenku, který „obhospodařuje“ s hajným. Souhlasíte?  

MS: Ano ...  

MB: Rád bych ještě poznamenal, že je v podstatě lepší a výnosnější vyrábět léky proti roztroušené 

skleróze nebo proti demenci či infarktu než vyrábět kalašnikovy nebo revolvery. Na tom tolik 

nevyděláte.  

MS: Máte tam nějaké humánní gesto?  

MB: Vaše reakce je floskulí. Hovořím o ekonomickém pohledu na věc. Konstatuji, že když hovořím o 

byznysu, daleko více výdělečná je činnost farmaceutických a biotechnologických společností než 

nebohý zbrojař. Odbyt zbrojních produktů, letadel CASA, antonovů, tanků, je dobrý pouze tehdy, 

pokud se nám daří udržovat válečné napětí. Existují lokální konflikty, kde se zbraně rozbíjejí. Když se 

musíme spolehnout na to, že se musí přezbrojovat, protože výzbroj stárne, produktů se spotřebuje 

podstatně méně než léků proti vysokému tlaku a poruchám paměti. Kdybych si mohl vybrat, podobně 
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jako pan Babiš nebudu investovat do výroby másla, ale koupím kliniky na umělou fertilizaci, budu 

skupovat zařízení pro pacienty s poruchami paměti. To ponese a jedná se o ziskovou strategii. 

MS: Podívejte se na Švýcary a jejich farmaceutický průmysl. 

MB: Podnikatel musí optimalizovat své zisky. Týká se to i poskytování zdravotní a rehabilitační péče, a 

proto Andrej Babiš postavil Ústav pohybové medicíny, kde pracuje profesor Kolář. Sám Babiš je tam 

léčen. Neznám na světě zemi, kde by ústřední výbor politického hnutí sídlil a scházel se v budově, 

která je zároveň svatostánkem manuální medicíny. Tak je naplněno k dokonalosti heslo našich 

učitelů: „In corporis sana, mens sano.“ Ve zdravém těle zdravý duch. Babiš postavil ohromnou 

rehabilitační kliniku, kde si dohlédl na to, aby nebyly štěnice, odposlechové přístroje, a mohla se tam 

scházet jeho oligarchie. V jistém ohledu jej chválím a vítám to.  

MS: Rád bych položil otázku, zdali by s optimalizací nákladů zdravotnictví nepomohly standardy?  

MB: Pomohly by. Na tom, aby standardy nebyly formulovány a nebyly závazné, měly zájem jednotlivé 

společnosti, které jdou „proti“ sobě, poněvadž každá společnost usiluje dostat smetanu, ale 

syrovátku či mléko, které je méně tučné, nechá s potěšením druhým. Navíc do standardů vstupují 

zájmy farmaceutických společností a společnosti, jež vyrábí diagnostické prostředky. Je nutné říci: 

standardy chtějí posunout ke svému prospěchu operativní obory, které užívají nejrůznější implantáty 

– ať se jedná o nejrůznější přístroje, náhrady kyčelních kloubů a jiné. Tam jde vydělat takové peníze, 

že kalašnikov či těžký raketomet je proti tomu úplný pakatel. Stručně řečeno: standardy se u nás 

prosazují velmi obtížně, jejich forma je spletitá. Z mého pohledu by bylo jednodušší, kdyby se 

zdravotnická nomenklatura - Česká lékařská komora, SÚKL - domluvila na tom, že převezmeme 

standardy z Evropské unie, které budou jenom mírně adaptovány na naše poměry. Tvorba našich 

standardů a doporučení je vždy zatížena tím, že se na tom podílí zájmy nátlakových skupin. Stav 

neomlouvám, pouze popisuji. Samotnému se mně to nelíbí.   

MS: Dobrá, pokud politik hovoří o zavedení standardu, jedná se o čisté bludy, poněvadž proti tomu 

povstanou jednotlivá zájmová sdružení? 

MB: Ano, proti sobě jdou ještě ambulantní lékaři, lékaři ze zdravotnických zařízení. Jiné zájmy mají 

lékaři, kteří pracují v soukromém zařízení AGEL v Podlesí, kde dělají pouze operace, jiné zájmy mají 

lékaři, kteří jsou ve Státním rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Jedni usilují, aby byly vysoce 

hodnoceny chirurgické výkony, druzí chtějí, aby byly vysoce hodnoceny konzervativní výkony. Mezi 

sebou vedou spory odborné společnosti praktických lékařů, pediatrů. Nyní bych zmínil ještě jednu 

velmi zajímavou oblast. Podívejte se, k čemu v oblasti psychiatrie vede úžasné „no restraint“ – žádné 

omezování. Je heslem, kdy do boje jdou lidé, kteří vlastní zařízení či pracují v ambulantních 

zařízeních, a z krajíce, který dostává Psychiatrická léčebna v Bohnicích, dostávají minimum. V 

Bohnicích pracoval a stále pracuje pan profesor Cyril Höschl, pracuje tam bývalý ministr zdravotnictví 

Ivan David, ti se bránili tomu, aby se jejich rozpočty snižovaly. Na straně druhé – ambulantní 

psychiatři křičí, že ústavní péče je zločinná, ničemná, že vše vyřeší ambulantní péče. Dlužno je dodat: 

nehovořím o tom, že bych fandil té či oné skupině, poukazuji na to, že se v této oblasti užívá velmi 

demagogických a nepodložených argumentů. Znovu si musíme klást otázku: cui prodest? Víte, jak se 

to projevilo v Itálii, ve Španělsku? Tam zrušili ústavy a začali dělat „blázince“ na municipální úrovni. 

Bláznům jste nucen zavést domovské právo. Řeknete: máme 15 bláznů, kteří se zde narodili, mají být 

přesunuti z Prahy či z Brna, převezeme je antonem či sanitkou; udělejte si pro ně malý ústav 
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v Kardašově Řečici anebo ve Vlašimi. Hovořím o nákladné péči, kterou musíte poskytovat lidem na 

úrovni. Když mnohé spočítáte, zjistíte, že periferizace služeb, bez kterých se těžce postižení lidé 

neobejdou, vyjde nepochybně dráž než to, když necháte fungovat jednu z velkých institucí. Nejsem 

nadšen a nikdy jsem nebyl nadšen velkými ústavy, protože jsem tam pracoval. Znám jejich limity. 

Také vím, že když vyženete část lidí z ústavů na ulici, „velmi důstojně“ rozhojní zástupy našich 

bezdomovců. Díky tomu, že jsou zbaveni svéprávnosti a nejsou způsobilí odpovídat za některé 

trestné činy, dramaticky nám může stoupnout drobná kriminalita. Kdo za to bude moci? Situace bude 

stejná, jako je v oblasti vzdělávání, kdy nikdo nechápe, proč Česká republika opustila v oblasti 

vzdělávání dvoustupňový systém atestací. Najednou po pěti letech pionýři, kteří to vše rozbili, zjišťují, 

že bychom se ke dvoustupňovému systému atestací opět mohli vrátit. Víte, proč jsme rozbili 

dvoustupňový systém atestací? Pouze kvůli tomu, že za ministra Julínka jsme měli za to, že každý rok 

bude těm - kteří budou postgraduálně vzdělávat lékaře, sestry – přidělena suma 500 milionů korun. 

Zapomněli pouze na to, že 500 milionů korun bylo rozpočítáno na 10 let, nešlo o půl miliardy, ale 

pouze o 50 milionů. Ty jsou na celou republiku malou sumou, která za to nestojí. Byl zde ohromný 

transfer, který vedl ke zrušení doškolovacích zařízení, k převodu řady kompetencí na lékařské fakulty 

a nemocnice. Nakonec je nyní znovu zvažován návrat a zdá se, že doškolovací zařízení budou znovu 

resuscitována. Neříkám to proto, že bych obhajoval doškolovací zařízení, ale poukazuji na to, že zde 

máme analogii se zrušením léčeben. Když jsme hovořili o Češích, je vhodné říci, že Čechům a vůbec 

Slovanům, je vlastní jistá náklonnost k chaosu, ten umíme realizovat dokonale. Jsme mistři 

v improvizaci. Moc pěkně to popisuje Isaak Babel ve svých Oděských povídkách. Co prováděl maršál 

Buďonnyj a kozáci, za jistých okolností bychom nalezli jak v tom, co se zde dělo v 1968, či daleko 

předtím, když se v Praze porážel mariánský sloup. Se zájmem sleduji, jak vnuci těch, kteří poráželi 

Mariánský sloup nebo rozštípali Radeckého pomník, jej znovu budou stavět. Je to archetypální.     

MS: Můžeme konstatovat, že problém českého zdravotnictví je, že dobré se bourá, a pak se zpětně 

staví?  

MB: Vývoj probíhá ve spirále. Ti, kteří řeknou, že je to nemožné, po šesti letech zjistí, že tomu tak 

není. Neřeknou: promiňte, mýlili jsme se. Konstatují: došlo k tomu a objektivní důvody to tak chtěly. 

Jak stárnu, nevěřím však na objektivní důvody, jsou vždy subjektivní, ale stávají se objektivními. Jedná 

se o Dialektiku konkrétního, kterou napsal poměrně kovaný komunista Karel Kosík.  

... Zvláštní příběh ...  

MB: Je vhodné zmínit jednu osobu – a to Pavla Mertlíka. Byl členem Komunistické strany 

Československa, pak byl ministrem financí, pak se stal hlavním ekonomem Raiffaisenbank. Jeho otec 

mne učil latinu a řečtinu, s mým otcem seděl v Sachsenhausenu u Oranienburgu. Byl věřící, ale můj 

otec ne, a proto začal věřit komunistické straně. Na rozdíl od pana Rudolfa Mertlíka můj otec neskočil 

v komunistickém koncentráku, ale zajímavé je, že když pustili pana Mertlíka z vězení jako katolického 

intelektuála, můj otec cítil potřebu se o něj starat. Jedním ze způsobů, jak se o Mertlíka staral, bylo, 

že mi pan Mertlík dával kondice za jídlo a za peníze. Syn pana profesora Mertlíka, Pavel Mertlík, o 

němž mi vždy pan profesor povídal, se stal ruduvěrným komunistou, protože pochopil, že nebude 

následovat svého nebohého otce. Můj otec celý život na Rudu Mertlíka nezapomněl. Když byl 

ředitelem nakladatelství Svoboda, tomuto člověku, kterého komunistický režim neměl rád, ale 

protože byl výborný překladatel, umožnil, aby se živil tím, že překládal někdy pod svým, někdy pod 

cizím jménem z latiny a řečtiny. Pan profesor Mertlík mě učil číst Ovidiovy texty, procházeli jsme 
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Proměny, sonety, písně. To říkám pouze proto, že když se setkáváte s reprezentanty ČSSD, 

komunistické strany, musíte si říkat: vše zde již bylo. V podstatě každý z komunistů měl jednoho, dva 

či tři pravičáky, kterým pomohl. Otec to dělal proto, že společně seděli v koncentračním táboře. Má 

to vztah k tomu, o čem jsme hovořili. Byl jsem pozván na pozoruhodnou konferenci, která se konala 

před čtrnácti dny za laskavého přispění Václava Klause a Miloše Zemana: 25 let svobodného budování 

kapitalismu v Čechách. Jako čtenář Bohumila Hrabala jsem ocenil kouzlo nechtěného, že z 12 řečníků 

bylo devět bývalých členů KSČ a dva estébáci. Považoval jsem to za poměrně hodnotný příspěvek 

k tomu, jak mám nahlížet historii budování kapitalismu v Čechách. Nejlépe a nejvěrohodněji o něm 

vypovídají bývalí komunisté a bývalí agenti, ba rezidenti StB. Považuji to za patologické. Musím si 

klást otázku, jak je možné, že v Německu strana Die Linke byla víceméně vytěsněna. U nás lidé z KSČ 

infiltrovali jak pravicové, tak levicové strany. Souvisí to s tím, že na rozdíl od Němců nemáme úctu 

k dodržování hodnot, regulí. Již jsem se jednou zmínil, že jsme chameleoni a bazilišci. Nechápu, jak 

může člověk - který vstoupil do partaje v roce 1967 jako pan prezident Miloš Zeman – blábolit, že 

chtěl něco změnit. Do dnešních dnů nevím, jestli byl ze strany vyloučen, nebo měl pozastavené 

členství. Mlží, jako mlží spousta dalších lidí, kteří říkají, že ze strany byli vyloučeni. Raději si nechali 

pozastavit členství. Když se podíváte do archivu a Cibulkových seznamů, budete zděšen tím, že lidé, 

kteří byli hlasateli friedmanovského liberálního modelu, byli ochotni donášet na lidi, kteří nebyli 

ztotožněni s komunistickou ideologií. U nás je otázka minulosti podivuhodná taškařice. Zčásti to 

připomíná Dantovo peklo.  

MS: Bohužel, zároveň útrapy lidí, kteří jsou mnohdy obětmi.  

MB: Nemám jim to však za zlé. Mýlit se je lidské, ale je slušné se přiznat, že jsem se mýlil, což 

velkému počtu politiků nevadí. Souvisí to s tím, s čím jsme začínali. Není dáno, že politici mají za to, 

že neplatí zásada „facta, non verba“. Mají pocit, že o slovech psal Shakespeare: slova, slova, slova.  

MS: Dotýkáme se zásadních slov v díle Hamlet.  

MB: Ano, ale Shakespeare jej přejímá z latiny. Pak je druhý Shakespeare, který je velmi významný. 

Netýká se to vůbec našich politiků: hlavně ne žádná ale. Naši politici a politické partaje vždy znají 

nějakou obezličku. Bude to černé, ale uděláme to puntíkaté. Mám rád retrívry, ale připustím, že by 

všichni mohli mít dalmatiny. Domluvíme se na tom, že koupíme 40 pandurů, ale v novinách se 

dočteme, že jich bude 110. Tážu se, kdo na tom má zájem?                                              

... Otázka financování zdravotnictví ...  

MB: Ve zdravotním zařízení se nakoupí co nejdražší přístroj. Když se nakoupí drahý přístroj, je tam 

kolaterální přínos.  

MS: Když jsme u financování zdravotnictví, sluší se říci, že devadesátá léta byla pro výrobce 

technologií zlatým dolem.  

MB: Ministerstvo zdravotnictví se od roku 1992 maximálně snažilo o to, aby byly centralizované 

nákupy. Ministr zdravotnictví se mohl stavět na hlavu, ale v té době se zdravotnická zařízení 

osamostatnila. Mohu jmenovat a budu jmenovat primáře rentgenové sekce z Liberce, který je nyní 

místopředsedou Senátu ČR, jmenuje se Přemysl Sobotka. Psali mi neobyčejně sprosté dopisy. Trval 

jsem na tom, že se nebudou kupovat jednotlivé CT a rezonance, vše se koupí v celku, jelikož můžeme 

dostat velkou slevu. Pánové v nemocnicích byli celkem autonomní, poněvadž se nemocnice dostaly 
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pod správu krajů. Říkali: my se nenecháme „okrádat“ ministerstvem. Když vše půjde přes 

ministerstvo, profit půjde do kapsy ministerstva. Pojedeme se podívat na to, který přístroj nám 

vyhovuje. Nyní po dvaceti letech vítám, že se vracíme k tomu, že když jde o veřejnoprávní 

zdravotnictví, určité věci by se měly kupovat ve velkých balících s množstevní slevou – a to bez 

švindlu a transparentně. Na straně druhé, když v Berouně existuje nemocnice, která patří Řekům, 

nechť si klidně koupí nejnovější model rezonance. Pokud jim bude pojišťovna platit stejně jako chudé 

nemocnici, nic proti tomu. Když se rozhodne Masarykova univerzita v Brně koupit nejdražší možnou 

magnetickou rezonanci, nebudu s tím mít problém, když jim přístroj zaplatí Meda Mládková nebo 

potomci Martina Jana Stránského. Začínám s tím mít problém, když se to platí z grantů Evropské unie, 

protože bohužel – a to se netýká pouze Čechů – u toho, co je kupováno za veřejné prostředky, 

z veřejných zdrojů nebo z grantů, velká většina lidí vychází z toho, že „z cizího krev neteče“. S velkou 

chutí pustí veřejným prostředkům žilou, protože podvědomě tuší, že jiné žejdlíky krve mohou prospět 

jejich instituci, nátlakové skupině. Je to princip oligarchů, kteří vědí, jak si koupit ruskou populaci. 

V roce 1991 jsem se nějakou dobu stýkal s lékaři z Izraele. Musím říci, že Jehuda Olmert byl můj 

kolega, dále starosta Jeruzaléma a nakonec premiér – partner Petra Pitharta. A víte, jak skončil?  

MS: Ve vězení? 

JM: Díky úplatku milion 200 tisíc dolarů. Jedná se o pakatel ve srovnání s tím, co si jiní řekli za 

pandury, nebo za tatry, je to směšné. Pro izraelský stát to udělal proto, že uměl plynule rusky. Věděl, 

že některé věci nejsou košer, a proto byl podplacen. U nás byl málem odsouzen Petr Pithart za to, že 

si dovolil denuncovat banku, která mu nabídla obyčejný milion. Byla to typicky česká interpretace. 

Jehuda Olmert končí, Češi, kteří získali mnohé, mají účty venku. Nyní začal „dělat do hlavy“ jeden 

politický podnikatel. Naleznou se čeští lékaři, kteří tvrdí, že se díra do hlavy musí udělat. Jsme „cháska 

proradná“, která se poměrně lehce nechá zkorumpovat. Bohužel korupce se realizuje „malými“ 

sumami peněz.  

MS: Do zdravotnictví je „napumpováno“ mnoho miliard.  

JM: Zdravotnictví není špatné, protože kolaterální marže tečou do stran, něco dostanou ti, kteří to 

realizují.  

MS: Dobrá, pokud bychom problém měli shrnout, co říci?  

JM: Musíte se zeptat lidí, kteří jsou v důchodu. Firmy obchodovaly s politickou reprezentací po roce 

1995. Budete se hodně divit. Na mikrofon a kameru vám to ale nepoví.  

... Postupy ve zdravotnictví ...  

MS: Soudíte, že „výkop“ ve zdravotnictví byl dělán optimálně? Již váš předchůdce Pavel Klener 

navrhoval regulační poplatky.  

MB: Navrhoval jsem ještě vyšší. Ty neprošly, protože ministerstvo práce a sociálních věcí, 

ministerstvo financí a ministerstvo vnitra to označily za asociální a nemožné.  

MS: Pak se cosi v redukované podobě realizovalo za ministra Julínka. Děly se kolem toho velké tance. 

Tím myslím třicetikorunové poplatky.  
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MB: Jedná se o směšné věci. Menší poplatky chtěl Pavel Klener. Já jsem chtěl pouze trojnásobek, co 

žádal Julínek. Tenkrát by na to lidé přistoupili, ale neprošlo to v takzvaném meziresortním řízení. 

Jakýkoliv pokus o zvýšení spoluúčasti a zainteresování pacientů v České republice vyvolává negativní 

reakce. Ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství - nikdy nebyly silovými ministerstvy. Silová 

ministerstva, tj. ministerstvo vnitra, financí, práce a sociálních věcí, byla sdružena v v radě 

ekonomických ministrů, kde se vše utvářelo. Když se řeklo, že přes to se nepůjde, nešlo se, a proto 

neuspěl ministr Klener ani já.  

MS: V jistém ohledu můžeme hovořit o slabošství neangažovat lidi.  

MB: Nenazval bych to slabostí, jedná se spíš o vypočítavost, populismus, prostě nechtěli lidi dráždit. 

Banky v oblasti zdravotnictví spoluúčast nepřipustily. Je to jednoduché - vždy to někde pustíte, a 

někde zadržíte. Představitelé slíbili, že se budou valorizovat hodnoty bodů v návaznosti na inflaci, ta 

však stoupla během 23 let o „20 halířů“. Ptejme se, proč stouply bankovní poplatky pětinásobně.  Je 

to proto, že zde máme velmi silnou nátlakovou skupinu bankéřů a právníků, kteří za tento segment 

„kopou“. Jak dopadl Ivan Kočárník?  

MS: Byl povýšen do dozorčí rady České pojišťovny.  

MB: Ptejte se proč? To máte jednoduché. Cui bono, cui prodest? Samozřejmě ministr Uhde měl 

pravdu, že ministr školství, ministr kultury, ministr zdravotnictví jsou takzvaně žebraví ministři. Vadí 

to teprve ve chvíli, když vám udělají špatnou operaci prostaty, kyčle, dají vám implantát, který vydrží 

místo deseti let pouze tři roky. Začne vám to vadit, začnete si klást otázku, jestli na to budete moci 

připlácet. Pak zjistíte, že manželka pana Jana Fischera, která byla levicově orientovaná, dělala vše pro 

to, aby se tyto snahy zablokovaly. Neuvědomovali si, že chudým lidem to jde kompenzovat. Byl to 

návrh, proč se z ideologických předsudků zabránilo rozumné míře spoluúčasti - oháněli se tím, že 

tento přístup by byl necitelný.  

MS: Co by pomohlo k tomu, aby u nás byla zavedena dobrá spoluúčast?  

MB: Nyní nepomůže nic ... 

MS: Snad jen krize! 

MB: Ve svém věku 67 let „nemám“ na krizi nárok. Spojily se zájmy středopravé strany, kterou z mého 

pohledu je Babišova formace, s KDU – ČSL, která má levicové tendence, s levicovou frakcí ČSSD. Proto 

zrušili poplatky, které nebyly kompenzovány. Z mého pohledu je to chybné.  

MS: Měli bychom též říci, že Češi jsou z hlediska příspěvků na zdravotnictví nejmenšími přispěvateli.  

MB: Neřekl bych, spoluúčast pomalu stoupá. Je to na úrovni 18 – 20 a v některých případech 

dosahuje 25 procent. Postupně se příspěvky zvyšují, ale nejsou tak vysoké jako v západních zemích. 

Pouze konstatuji fakt, že jeden z důvodů, proč na to Češi slyší, je, že se spoluúčast zvyšuje. Když 

začnete kupovat léky, překvapí vás, kolik u nás stojí, budete platit za řadu věcí, které Češi platit 

nechtějí. Češi byli zvyklí jezdit do lázní a platit za lázeňský poukaz 280 korun. Nyní jsou lidé 

překvapení, že mají platit 8 tisíc za hotelové služby. Nevěřil byste, kolik lidí po mně žádá, abych jim 

napsal lázně, ale jimi myslí Rehabilitační ústav Kladruby. Proč? Tam je to hospitalizace, to znamená, 

že nemusí platit to, co se platí v oblasti komplexních rehabilitačních pobytů. Češi a Slováci jsou 
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šampioni v optimalizaci nákladů, a proto na Slovensku přišli s neuvěřitelným nápadem, že se bude 

„jezdit vlaky zdarma“. Není to úžasné? Pouze nevím, z čeho to zaplatí.  

MS: Dobrá, podle vás je vhodné, pokud máme ušetřit v českém zdravotnictví, abychom se snažili 

optimalizovat náklady například centrálními nákupy?   

MB: Ano, centrální nákupy přístrojů a drahých diagnostických celků jsou rozumné. To nemusí dělat 

ministerstvo zdravotnictví, má to dělat ten, kdo platí investice. Když ministerstvo financí pustí peníze 

do krajů, má si na to též dohlédnout. Když se přístroje budou kupovat z prostředků pojišťoven, 

pojišťovny si mají dohlédnout na to, aby panu řediteli nezbyly peníze za to, že koupil mašinu, co je 

dražší. Nevolám po tom, aby nákupy kontrolovalo Babišovo ministerstvo nebo finanční analytický 

úřad, pouze volám po tom, abych měl jistotu, že se někdo do Itálie, Řecka nepojede podívat na 

nějaký přístroj, a pak se ukáže, že přístroj přijde z Rumunska, ale s větší marží, nebo se ukáže, že byl 

dovezen jako dvojka z Izraele. V této oblasti jde dělat mnoho nechutných obchodů.    

MS: Jde o to, jestli lidé na vrcholových postech jsou mravně integrováni.  

MB: Lidé se chovají slušně, když se bojí represe. Když se jí nebojí, velká většina zvlčí. Týká se to 

lékařů, dvojnásobně politiků. Podívejte se, jak zvlčil David Rath.  

MS: Ten byl v devadesátých letech zakladatelem Lékařského odborového klubu.  

MB: Podívejte se, jak zvlčila ředitelka v kladenské nemocnici. Nikomu neroste sláva do nebe, ani 

stromy nerostou do nebe. Když se zruší odposlechy, lidé si pouze troufnou víc, protože se nebojí 

odposlechů. Nevolám po „velkém bratru“, ale soudím, že nějaký strach mezi managementem i 

politiky musí být. Mně se to nelíbí, je to znepokojivé, vede to k větší míře paranoity, ale pokud se 

český, slovenský národ nebojí, vymýšlí podstatně více podvodných aktivit než jiné národy.  

... Lékaři, sestry a zájmy ve zdravotnictví ...  

MS: Já bych se ještě podíval na zdravotnický personál. Lékaři jsou sdruženi v komorách?  

MB: Jedná se o povinné členství. Vede to k tomu, že když se na posledy sešlo okresní vedení Lékařské 

komory na Praze 5, na schůzi bylo 7 členů představenstva a 18 členů z 550 lidí. Když jsme se nedávno 

sešli jako představitelé České neurologické společnosti, na počátku jednání bylo 6 členů 

představenstva a pět lidí z pléna. Všichni ostatní se jeli podívat do Stodolní ulice nebo byli na 

firemních akcích. Nakonec se nás sešlo ze společnosti, která má 1200 členů, asi 33. To znamená – jak 

lékařská komora, tak odborné společnosti nemají přirozenou aktivitu. Češi tíhnou k tomu, aby tyto 

spolky – společnosti podceňovali. U komory je ten problém, že členství je povinné. Češi podvědomě i 

vědomě cítí odpor k tomu, co je oktrojováno. Češi jsou šampioni v tom, že rozbíjejí struktury, rozbíjejí 

stát. To nám vždy šlo dobře, ale máme určité problémy s budováním státu. Tuto skutečnost popsal 

Ferdinand Peroutka. Máte problém s budováním komunity, ale dobře ji umíme tunelovat. Protože ji 

umíme tunelovat, cítíme k ní odpor.  

MS: Podle vás je povinné členství logické? Já jsem lékař, mám povinnost se hlásit ...  

MB: Můj postoj je stejný jako v době mého ministrování. Byl jsem absolutním odpůrcem členství pro 

lékaře pracující v nemocnicích. Ze zákona měl být členem ten, kdo oddělení vedl, to znamená primář 

či přednosta. Ostatní tam mohli být dobrovolně, když si o to požádali. Lidé, kteří podle zákona o 
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soukromém zdravotnickém pojištění začali pracovat jako soukromníci, v komoře měli být tehdy, když 

zařízení vlastnili nebo odpovídali za dodržování postupů. Když jsme do komory dali všechny, udělali 

jsme si malou komunistickou stranu lékařů. Lidé, jelikož není represe, se chovají, jak se chovají. To 

znamená – nechodí na schůze, nechtějí platit příspěvky, vymýšlejí nejrůznější kulišárny, aby vše 

obešli. Na komoru se obrací tehdy, když potřebují licenci, nebo když jsou v průšvihu. Říkám: byl jsem 

a budu odpůrcem povinného členství, nicméně si mne zvolili za čestného předsedu okresní rady na 

Praze 5. Odpovídám tam za trestněprávní přestupky. Jsem znechucen tím, že velká většina věcí, které 

spácháme jako lidé v bílých pláštích, jsou problémy v rovině komunikační, problémy, které jsou dané 

malou mírou empatie, a problémy, které jsou dány tím, že jsme velmi autoritativní. Být hodně 

autoritativní bez empatie v době, kdy máte internet, kdy se medicína neobyčejně „změkčila“, je velmi 

riskantní. Nikdy jsem neměl problém vzdorovat povinnému členství, ale stoupencem povinného 

členství byl můj nástupcem Petr Lom, pan poslanec Petr Hájek a další, kteří chtěli vybudovat velmi 

silný, monolitní orgán, protože tušili, že to bude síla. Ohromným zástupcem povinného členství byl 

také jistý David Rath, který nejprve vybudoval Lékařský odborový klub, jenž byl opozicí zčásti Lomovi, 

zčásti Svobodovi. Když se dostal do pozice, že byl hegemonem, najednou přišel na chuť České 

lékařské komoře a stal se jejím členem, ba je snad lepší být prezidentem. Jsme šampioni, kolik máme 

prezidentů. Zní to přece lépe, že?  

MS: Pak se za vlády Jiřího Paroubka stal ministrem zdravotnictví.  

MB: Nyní je však mimo systém a snaží se „legalizovat“ to, co dříve konal. Jedná se o podobný příběh 

jako příběh pana Karla Srby.  

MS: Měli bychom také zmínit, že proti korporativismu bojoval Václav Klaus.  

MB: Není tomu tak. Na počátku nebojoval. Pokud to vyhovovalo ODS, pak to podporoval, protože se 

jednalo o ohromný klacek na mne a na Občanské fórum, na politiky, kteří mu vadili. ODS vůbec 

nebyla proti povinnému členství, to bylo typickým produktem části lidí na počátku ODS. Začal se proti 

korporativismu stavět až tehdy, když mu to začalo vadit. Do čela se dostali renegáti typu Davida 

Ratha. Pak Klaus vystupoval vcelku správně proti korporativním tendencím u architektů a u jiných 

povolání. Stejně tak se musím zeptat, proč nevystupoval proti advokátní komoře, proč nevystupoval 

tak silně proti komoře státních žalobců. Klaus to uplatňoval selektivně, v tom byl šampión. Profesor 

Rudolf Mertlík by řekl: „Divide et impera“.  

MS: Česky známé přísloví: rozděl a panuj.  

MB: To pan profesor Klaus uměl dobře. Byl „poštívač“.  

MS: Dobrá, soudíte, že lékaři měli dostatečnou sílu při vyjednávání o platech?  

MB: Nikdy neměli, protože lékaři jsou nehomogenní skupinou. Jiné zájmy mají soukromí lékaři, jiné 

mají zaměstnanci, lékaři malých nemocnic, jiné zájmy mají lidé, kteří pracují na bývalých poliklinikách. 

Záleží na profesní skupině. Jiné zájmy mají starší lékaři, jiné zájmy mají mladší lékaři. Úplně se tomu 

vymykají stomatologové. Vždy máte skupinu lékařů a musíte se zeptat, kdo na tom vydělá.  

MS: Stomatologové jsou schopni se sjednotit.  
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MB: Nejsou, protože ještě máte odborné společnosti, které jdou navzájem proti sobě. Když usilujete 

o paralýzu společnosti, rozdělíte je do řady podskupin a máte takovou šlamastiku jako u nás. Mohli 

jsme to pozorovat, když byla protestní akce, lékaři se stejně nedomluvili. Partikulárních zájmů je tolik, 

že to vyšumí. Akce „Děkujeme, odcházíme“, skončila fiaskem. Podívejte se, jak hezky pan Heger 

sliboval, a také, co splnil. Bylo to o tom, co znamenal inflační nárůst. Lékařů je mnoho, je jich 35 tisíc, 

mají různé odbornosti, které mají antagonistické zájmy, a proto se nemohou domluvit.   

MS: Nenacházíte tento problém i u sester?  

MB: Pochopitelně! Většina sester má nižší a střední vzdělání, mají jiný zájem než ty, které jsou 

studované. Ty, které jsou studované, jaký mají zájem? Usilují o to, aby měly tabulková místa jako 

vysokoškoláci a měly platy, jako mají vysokoškoláci. Lze tento systém realizovat? Nelze. Konstatují, že 

je to nespravedlivé. Jsou tak vzdělaní jako lékaři, ovšem není tam tolik míst jako pro doktory. Dochází 

k tomu, že sestry, které mají magisterský a bakalářský titul, chtějí, aby za lékaře přebíraly činnosti, ale 

zdráhají se převzít trestněprávní odpovědnost. Když řeknete, že sestra bude píchat injekce, že sestra 

bude dělat malé chirurgické zákroky, že sestra bude rozhodovat o podávání léků, vyplyne vám z toho, 

že by též mohla jít do vězení. Nyní jde sestra do vězení, když pacientovi podá injekci s vyšším 

obsahem draselných iontů a naruší mu srdce, nebo jej předávkuje jako „černý anděl“ sedativem. 

V současnosti nejsou sestry žalovatelné kvůli tomu, že by něco vykonávaly samy. Jak prosté, že? 

Totéž platí o rehabilitačních pracovnících. Ti jsou velmi limitováni stávajícími předpisy, poněvadž 

podle mnohých mohou ordinovat pouze lékaři. Rehabilitační pracovníci by chtěli, aby v tomto ohledu 

byli rovnoprávní, pouze si neuvědomují, že to může být past, jelikož se mohou dostat opět do 

trestněprávní odpovědnosti.   

... Vzdělání lékařů a kontexty ...  

MS: Ještě se dotkněme jedné skutečnosti – a to vzdělání lékařů. Jste přesvědčen, že vzdělání lékařů a 

sester je u nás na dostatečné úrovni? Lékaři, kteří jsou podepsáni pod peticí „Děkujeme, odcházíme“, 

zdůraznili nutnost reformy dalšího lékařského vzdělávání po absolutoriu univerzity. 

MB: Následné vzdělání existuje, ale chtěli, aby na něj bylo víc přispíváno, bylo dostupnější, chtěli, aby 

bylo subvencováno státem. Je to něco, co neuváženě slíbil pan ministr Julínek, když se řeklo, že lidé 

budou dostávat stipendia, budou dostávat podpory, aby se mohli vzdělávat v oblastech, které jsou 

pro ně těžko dostupné. Pak se ukázalo, že na to stát nemá peníze. Dříve se to řešilo umístěnkami. 

Lidé šli povinně do malých nemocnic, museli tam pracovat a za to se graduovalo. Nyní se řeklo, že lidé 

by měli graduovat ve velkých nemocnicích, což vedlo k odlivu lidí z malých špitálů, které neměly 

práva na to, aby zajišťovaly některé typy vzdělávání v plném rozsahu. Došlo k přesunu lékařů a mladí 

lékaři, kteří jsou tažnými silami ve všech systémech - v Americe se jim říká „freshmeni“ – zelenáči - 

začali chybět okresním nemocnicím. Primáři a starší lékaři za ně museli dělat práci. Lidé byli v Praze či 

Brně a výuku za ně měla platit jejich zařízení. Člověk by se neudržel smíchy, kdybyste platil 

sekundáře, který je rok v jiné nemocnici. Špitály to nechtěly refundovat, protože nebylo napsáno, že 

důkazní břemeno nese špitál, který lékaře vyslal. Kvůli tomu vznikl humbuk. Pak též lékaři 

protestovali kvůli tomu, že se protáhla doba, která byla nezbytná k získání kvalifikace. Když byla 

dvoustupňová atestace, po třech letech jste úkony mohl vykonávat sám. Nyní se to protáhlo na pět 

let. Též by se vám nelíbilo, že během pěti let nebudete učit nebo nebudete smět vydělávat jako 

samostatně pracující intelektuál, ale tuto dobu se budete „školit“. Asi by se vám nelíbil tento přístup: 
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nižší plat, povinnosti, povinné chození někam jako adjunkt. To se lékařům skutečně nelíbilo, a proto 

udělali to, co udělali. Z mého pohledu to bylo zbytečné.  

MS: Dobrá, řekněme: pokud je člověk schopen si něco odříci, investovat do sebe, je na dobré cestě.  

MB: Z čeho by měli investovat, když neměli finance? Mladí lékaři usilovali o to, aby jim pomohl stát či 

aby jim dali půjčky. Když lidé přijdou do Německa či Švýcarska, zjišťují, že se jedná o stabilní 

společnost, že systém je již dlouhodobý a není tak rozkolísaný. Starší doktoři se věnují mladším, 

neboť jsou za to placeni. U nás za to placeni nebyli. Ukázalo se, že se jedná o práci navíc.  

... Post ministra zdravotnictví ...  

MS: U nás je rozkolísanost proto, že pozice ministra zdravotnictví je pomyslným elektrickým křeslem.  

MB: Tak tomu je po celé Evropě. Nikdo dlouhodobě nechce být ministrem zdravotnictví. Dva roky, po 

které jsem tam byl já, jsou v evropských poměrech anomálií.  

MS: Nejdéle u nás přežil Leoš Heger.  

MB: Ten tu dobu strávil v úřadu díky tomu, že za ním byla TOP 09. Kdyby za sebou neměl TOP 09, byl 

by třikrát dekapitován. Rád bych zdůraznil, že dva roky, které jsem strávil v úřadu, jsou na evropské 

poměry dlouhá doba.  Netýká se to pouze České republiky. Pozice ministra – ministryně zdravotnictví 

je velmi nepopulární, ...  

MS: ... jelikož člověk je v osidlech zájmů.  

MB: Člověk je průsečíkem zájmů, to je jasné. Jste odkázán na to, co vám přizná ministerstvo financí, 

pojišťovny nebo premiér. Ministerstvo zdravotnictví je ve slabé pozici, má však velkou odpovědnost a 

též může mít „velké“ průšvihy.  

MS: Peníze?  

MB: Můžete si je tisknout! Dokonce jsou na ně přístroje.  

MS: Dobrá, jak lze podle léčit vás české zdravotnictví?  

MB: Nikde na světě není dobrý systém, všude mají problémy.  

MS: Můžeme konstatovat, že člověk, který se dostane na ministerstvo zdravotnictví, ...  

MB: ... si zadělává na malér.  

MS: I vyšší krevní tlak.  

MB: Člověk si to nesmí tak brát. Musí vědět, že jeho mise je časově omezená. Musí vědět – jako já – 

že dříve či později skončí. Odejít z postu ministra zdravotnictví není žádná tragedie. Pouze, když jej 

sváže s další politickou kariérou, člověku se končit nechce.  

MS: Pokud vím, Leoš Heger pokračuje jako řadový poslanec své strany TOP 09. Neskončil jako nějaký 

„ztroskotanec“.  
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MB: Nezávidím mu jeho roli. Jsem přesvědčen, že by měl daleko lepší život, kdyby nemusel dělat to, 

co dělá, poněvadž pohybovat se v tuto dobu na politickém kolbišti, není velká legrace, žádné velké 

potěšení.  

... Neblahý krok v pozici ministra ...  

MB: Když uvažuji, mohu-li dostat 100 milionů, jako je dostal Jan Kalvoda, 20 milionů jako Jan Urban, 

nabízí se otázka - proč by je člověk nevzal? Zda člověk opustí zásady, je pouze otázkou toho, jak velké 

„palmáre“ zásadovému člověku nabídnete. Historie lidstva ukazuje, že ne všichni, ale naprostá 

většina lidí je zkorumpovatelná. Záleží pouze na tom, zdali lidem korupci vnutíte, či ne. Část lidí si 

korupci nechá vnutit – a to v ohledu na budoucnost svých dětí, s ohledem na svou kariéru. Tak to na 

světě chodí. Někdo se nechá donutit ke korupci tím, že vstoupí do politické partaje a pak se nechá 

vést za ruku.  

MS: Měli bychom též říci, že jste mnohými viněn z toho, že jste se podílel na neblahých rozhodnutích, 

kvůli kterým společnost Diag Human žaluje náš stát.  

MB: Nepodílel jsem se na nich. Udělal jsem pouze to, co musí udělat každý slušný člověk, který by 

řekl, že s krví se nebude obchodovat. Jaké pak neblahé, neslušné rozhodnutí? Po mně přišel ministr 

Petr Lom, který transakci posvětil a dovolil náměstkovi Poslednímu, aby udělal tento podvod. Kdo se 

choval neslušně, byl vicepremiér Jan Kalvoda, jenž, když byl ve vládě, konstatoval totéž, co jsem říkal 

já. Ten se však po odchodu z vlády nechal opít Josefem Šťávou. Neudělal jsem nic jiného než to, že 

firma, která obchoduje s krví, se zbraněmi, s opiáty, je firmou, která není důvěryhodná. Nutno říci, že 

toto jsem nikde nenapsal. Jednalo se o dopis, který si vyžádala západní korporace, jež se zachovala 

stejně sprostě, jako se zachoval nyní pan Jean - Claude Juncker. Užívají dvoje či troje pravidla. Když 

vám napíšu dopis, který si vyžádáte, asi jej nedáte sdělovacím prostředkům. Tato firma to udělala. 

Nikde jsem veřejně neprohlásil, že si dopis vyžádali. Dopis jsem nenapsal já, ale právníci. Jsou však 

právníci bezcharakterní, bez skrupulí a tvrdí, že jsem dopis psal já, což vůbec není pravda. Přinesli jej 

k podpisu, podepsal jsem jej, ale s výhradami. Šlo o konstatování skutečnosti, že jistá firma, která se 

jmenovala úplně jinak – ne Diag Human, ale Conneco – provedla to, co je typické pro Českou 

republiku – měla několik převleků, několik majitelů. Pak z toho vyšla tato kalvárie a útoky proti 

českému státu. Vím jedno, že s politikou si člověk nemá zahrávat, dva roky mi stačily, a dost. Nemám 

nejmenší iluze o mravním profilu řady politiků a novinářů v České republice.  

MS: Lidé, kteří sloužili českému státu jako pan Jan Kalvoda, se nakonec nechali najmout. Jde o 

prodejnost politiků? 

MB: Ano, je otázka, co vám nabídnou, abyste byl zkorumpovaný. Lidská vlastnost je, že peníze hrají 

roli - „pecuniarum role“. Z toho vycházela svatá církev. I husité věděli, že si mohou koupit hejtmana 

za stříbrňáky.  

MS: Člověk má ale svou čest.  

MB: Čest? Je to velmi relativní pojem. Ta v dnešní době neexistuje. Komu čest, tomu čest. Nejedná se 

o cynické konstatování, je to konstatování, že když vidím politiky, bohužel musím říci, že kategorii cti 

neuznávají.  

 ... Hodnocení uběhlých let ...  
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MS: Navrhuji, abychom uzavřeli náš dialog. Kam podle vás dospěla tato společnost po 25 letech?  

MB: Je svobodnější, v jistém ohledu více prosperuje, ale velmi výrazně se zvýšily rozdíly mezi 

bohatými a chudými. Lidé, kteří nemohou za to, že jsou handicapováni – to znamená, že například 

zdědili špatnou genetickou výbavu, nebo že jsou postiženy jejich somatické duševní vlastnosti, za což 

nemohou. Jsou staří, bezmocní, prodělali nemoc, která není navozena jejich závislostí, se uplatňují 

daleko hůře – a to jak na trhu práce, neuplatní se ani v normálním prostředí, které je často 

abnormálně kruté. To znamená, že se zvýšila polarizace společenského i zdravotně – sociálního 

života. Ekonomicky je to hodně tvrdá, v řadě případů ne demokraticky působící protokapitalistická 

společnost. My nejsme standardně demokraticko – kapitalistickou společností. Část elit se zde chová 

nemravně, a proto by jim jejich jednání neprošlo v řadě zemí Evropské unie. Na druhou stranu – 

protože čtu, sleduji, co se děje, neidealizuji si státy Evropské unie. Podvody, které se u nás dějí, se 

tam dějí také. Provádějí je kultivovaně, s větším espritem. V podstatě jde o vyšší částky peněz. 

Podívejme se na francouzské prezidenty, podívejte se na prezidenta, který jezdí za prostitutkou, 

herečkou ... Podívejte se na prezidenta, který je z Maďarska a má velmi zajímavé etnické pozadí, ten 

se bez skrupulí spojil s velkým množstvím žen. Podívejte se na prezidenta Světové banky, nerozpakuje 

se v každém hotelu zahodit s nějakou profesionální sexuální pracovnicí. Je jedno, jestli je žlutá, bílá, 

je-li z Afriky. Tito představitelé se chovají jako nezdrženliví psychopati, kteří baží po moci, po 

úspěchu. Kdo je kryje? Jejich manželky. Proč? Protože participují na výnosech. Podívejte se, jak se 

zachoval guvernér Švýcarské banky, který musel jít od válu, poněvadž jedné paní prozradil, kam má 

investovat peníze, a to jsme v „čestném Švýcarsku“. Podívejte se, kolik „padlo“ švýcarských bank 

pouze proto, že Švýcaři se nebojí, v určitou chvíli podlehnou pokušení si „nakrást“. Pokud není 

dohled, ...  

MS: ... dohled boží, ...  

MB: ... a u nás není, převládá anomie. V řadě oblastí jsme svobodnější, ale doplácíme na to. Bohužel 

úcta k řádu nebyla Čechům vlastní. Na straně druhé musím konstatovat, když se podíváte na internet, 

jak úžasně fungoval v roce 1828 katastr zemí Koruny české, kde i nejmenší vesnice byla namalovaná, 

že tomu nemůžete věřit. Rakousko – Uhersko díky tomu, že trvalo od roku 1526, bylo v řadě ohledů 

stabilizovaný, ideální stát, který byl schopen občanům poskytnout záruky za to, co Česká republika, 

která nyní slaví 25 výročí, zaručit nemůže. Jsme nestabilní, v řadě ohledů křehká demokracie. Lidé se 

učí systém zneužívat. 

MS: Jestli bych se mohl zeptat: Jste optimista?  

MB: Jsem bytostný optimista, protože jsem skeptik a realista. Věřím v to, že vývoj směřuje správným 

směrem, byť s mnoha oklikami. Správného směru se dožijí až naši potomci. Většinou se lidem zdá, že 

se jedná o velkolepý průšvih, a ten teprve přijde.        

MS: Děkuji vám za kritické hodnocení s toliko cenným kontextem.   

            

 



 
 

73 
 

Dialog o transformaci Michaelem Kocábem32,33: 

MS: Vážený pane Kocábe, čím pro vás je rok 1989, jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste s ním 

spojoval, případně jak se naplnily?  

MK: Jedná se o otázku, jejíž zodpovězení je na knihu.  

MS: Prosím stručně ... 

MK: Rok 1989 je pro mě osobně základní životní zlom, kdy jsme se vymanili z období, které lze 

charakterizovat různými způsoby. Nejspíše by se dalo říci: nesvobody a kontroly. Samozřejmě se 

jednalo o totalitu. Ta se projevovala různě a vůči různým sociálním skupinám rozdílně. Nás asi nejvíce 

trápila nesvoboda, že jsme nemohli říkat, co chceme, že jsme nemohli mluvit s pocitem, že z toho 

nebudou nějaké nepříjemné důsledky, že z toho nebudou mít problémy rodiče nebo děti ve školách, 

že je budou ze škol vyhazovat. Že jsme nemohli cestovat, že jsme nemohli mít věci, které jsme v té 

době i potřebovali, chtěli. Pro výkon mé profese to bylo jednoznačné: byl zde nedostatek hudebních 

nástrojů, vybavení nahrávacích studií atd. 

MS: Toto vše se nakonec změnilo ...  

MK: ... v roce 1989. Navíc - s přibývajícím věkem vzrůstaly pochybnosti, byť se to týkalo asi méně lidí, 

ale mne, mé rodiny, mého okruhu naplno – a najednou odpadl obrovský stres, už nejsme pod 

nadvládou nenáviděné mocnosti zvané Sovětský svaz, který o nás rozhoduje a dělá si s námi, co chce. 

Navíc, dodnes je nám z hloubi duše nesympatický. Umím si představit, i když jsem takovou situaci 

nikdy nezažil, nadvládu mocnosti, která by byla také uzurpující, ale měla by v některých ohledech 

rysy, jež nás přesahují. Kdybychom byli pod nadvládou Ameriky, také bychom byli naštvaní, ale mohli 

bychom k ní v jisté oblasti vzhlížet, ale my jsme pohrdali sovětskou životní úrovní, výsledky, kulturním 

přístupem a vším, neboť tam bylo „vše“ špatně. Skoro si nevzpomenu na jediný pozitivní moment, 

pokud je „vše“ špatně. Snad jedině na Gagarina jsme byli místy hrdí, že „dobyl“ kosmos, ale to je 

taková legrace. To vše skončilo. Přitom jsem však uvedl jen střípek střípků. 

... Iniciativa Most ...  

MS: Ovšem, právě z nich se skládá barvitá mozaika světa. Měli bychom také říct, že jste stál u vzniku 

iniciativy Most. Rodila se, když v ostatních komunistických státech – u našich sousedů - „běžely“ jisté 

demokratizační procesy.  

MK: Ano, ale zároveň se rodila v době, kdy náš disent „pracoval“ na bázi petice Několik vět, kterou 

jsem mimochodem také podepsal, proti které – jak se ukázalo – se stát obrnil. Bylo jasné, že 

samotných Několik vět již nic nezmůže, že se jedná o jednu z dalších vynikajících petic, která 

pozvedává národního ducha nebo alespoň ducha lidí, kteří byli nespokojeni, ale nebude-li navazující 

iniciativa, nebude klíč ke změnám. V té době „řádil“úspěšně Miroslav Štěpán se svými stříkačkami na 

ulicích, což také rozněcovalo občanskou nespokojenost. My jsme Most neuvedli v život až tak pozdě. 

Vznikal někdy v létě, možná ještě před létem 1989, kdy se dosud ani nerýsovalo, že dojde k obrovské 

revoluci.  

                                                           
32

 Michael Kocáb *1964, český hudebník, bývalý politik.    
33

 Dialog byl natočen ve čtvrtek 12. června 2014 odpoledne v hotelu Hilton, Praha 8, Karlín.  
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MS: Bylo by důležité, že se využila iniciace slovem? Slovo se postavilo proti Štěpánovým stříkačkám, 

proti pendrekům, které byly vidět při zásazích policie.  

MK: Most se stal skutečnou „průbojkou“. Můžete na totalitní zeď narážet mnohými způsoby - můžete 

na ni narážet i bagry, což byla bezesporu snaha disentu kolem Václava Havla. Může se vám stát, že 

nějakou náhodou narazíte na slabší místo zdi a prorazíte ji pouze kladivem, sbíječkou. To byl případ 

Mostu. Dostali jsme se k Ladislavu Adamcovi, jenž na Most zareagoval způsobem, který jsme si ani 

v nejskrytějších představách nedovolili předpokládat. Zareagoval – a tam svou roli sehrál jeho 

poradce Oskar Krejčí – na něj, pokud bych to měl vyjádřit jednou větou: Dobrá, zahajme rozhovor, ale 

ne aby u toho byl Havel, ovšem aby u toho byli všichni ostatní, tedy lidé z okruhu Václava Havla. Bál 

se přímého kontaktu s Václavem Havlem, což za krátkou dobu překonal. Věděli jsme, že když zatím 

odmítá Havla, je to jen otázka času, pokud neodmítá celý okruh kolem něj. V Havlově prostředí jsme 

se docela orientovali, věděli jsme, že je zde spousta dalších lidí, kteří mohou sehrát významnou roli, 

že Havel dříve či později přijde na řadu. Poslední věta k tématu: Jeli jsme na Hrádeček a s Havlem 

jsme o tom diskutovali. Kdybychom od něj nedostali „posvěcení“, dál bychom se do toho 

nemontovali, protože nám bylo jasné, že nemůžeme narychlo převzít iniciativu a „vyvlastnit“ 

historickou práci disentu.  

MS: Havel byl člověkem, který disent ztělesňoval, byl člověkem respektovaným na Západě. Bez něho 

by vyjednávání nemělo patřičnou sílu.  

MK: Most nakonec zajistil, že Havel byl přítomen jednání. Adamec se zmohl na vytěsnění konkrétní 

Havlovy figury pouze při úvodním jednání, které proběhlo v úterý 21. listopadu 1989. Pak Havel přišel 

na jednání vlády, i když bylo domluveno, že se toho nezúčastní, ale že setkání budou přítomni všichni 

ostatní. Občanské fórum narychlo rozhodlo, že se jedná o neúnosnou pozici, že tam vezmeme 

Václava Havla. V té době si Adamec „postavil“ hlavu. Bylo na Havlově rozhodnutí, jestli jednání 

„skrečujeme“, nebo jestli proběhne bez něj, usoudil, že jej formálně zastoupí Jan Ruml. 

S Adamcovými lidmi jsem to dojednal, byl u toho Oskar Krejčí, ale ještě někdo, ale již druhý den se 

toho Havel účastnil. My jsme na valéry v procesu nedali, věděli jsme, že se Havel hned dostane na 

řadu.  

MS: Byl významnou osobností, která vládla slovem, a nejen díky tomu také trpěla.  

... Osobnosti, osůbky? ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste vnímal tehdejší představitele, kteří nás zastupovali? Shodou okolností 

Adamec byl vzdělaný člověk, byl docentem politických věd na „vokovické Sorboně“ ... Asi nebyl hlupák 

ve srovnání s Miloušem Jakešem, který stav své strany za společenské situace ohodnotil jako „kůl 

v plotě“. Tito představitelé „kormidlovali“ náš stát a víme, že jejich „plavba“ byla - diplomaticky 

řečeno – neúspěšná nejen pro ně.  

MK: K prvnímu setkání s Adamcem došlo v neděli 19. listopadu, tedy 2 dny po zásahu. Bylo 

připravováno již dávno předtím, ale stále jste nejednali s Adamcem, ale v neděli jsme jej navštívili 

doma.  

MS: Bydlel přímo na Letné.  
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MK: Hned při setkání jsme já a Michal Horáček získali pocit, že se jedná o bodrého člověka, 

informovaného, jeho řeč byla – byť to na první pohled nebylo znát – bodrá, „lidová“. Byl podobný 

spíše Tondovi Zápotockému než Husákovi.  

MS: Husák byl intelektuál a bažil po moci.  

MK: Stylem Tondy Zápotockého nám řekl: „Ale hoši, ono to zase nebude s těma revolučníma 

změnama, které jste mi přišli oznámit, tak horké. Naši komunisti a soudruzi si s tím poradí. Musím 

vám říci, že s nimi mám velké problémy.“ Pak začal pomlouvat některé z nich, což byla zvláštní 

neopatrnost, protože nás viděl asi poprvé v životě. Sice jsme se letmo potkali ve foyer Národního 

divadla, ale jednalo se pouze o letmý pozdrav. Důležité je, že začal pomlouvat některé ze svých 

spolusoudruhů, a to docela hodně. Dodnes tomu nerozumím, jak to že byl tak osobní, když nás viděl 

poprvé v životě. Zároveň to může být dokladem jeho inteligence a schopnosti odhadnout, jaké je 

v daný okamžik riziko.  

MS: Bylo vidět, že strana „přešlapovala“, bylo v ní několik proudů. Minimálně v ní byly dva proudy 

směřování: konzervativci a pokrokáři. 

MK: Bezesporu. Ale proč to říkal zrovna nám? Další věta, která byla velmi zajímavá, byla reakce na 

iniciativu Mostu: vyžadovali jsme odsun sovětských vojsk. To nebyl názor Mostu, jednalo se o názor 

nás dvou, byť byl podepsán různými umělci. Text pro něj mohl být úplně nezajímavý, ovšem my jsme 

to od něj „natvrdo“ vyžadovali. Jednalo se o první materiál, s nímž se setkal po 17. listopadu. Nemohl 

přesně tušit, do jaké míry je to názor „tvrdého“ jádra disentu. Přímo řekl, že by souhlasil se zahájením 

jednání o odsunu sovětských vojsk, ale že proces závisí na jiných lidech, než je on.  

... Snaživec z minulosti ...  

MS: Kdybyste mohl říci, kdo podle vás byl takovým „snaživcem“ z minulosti?  

MK: Znáte text písničky: Znám jednoho chlápka, který moudrosti moc nepobral. Studu ani kapka a 

lhal. Rozum mdlý, vůle chabá, ale touha po novotách veliká? Překvapí vás, že těch snaživců moc 

nebylo. Myslím si, že drtivá většina byla šedým průměrem. Havel uvádí snaživce, který se s ním setkal 

několikrát, ale pak ze setkání nevyplynulo žádné vyznění. Byl to jeden z velkých komunistů, uváděl 

letmý kontakt s Hegenbartem. Mezi takové snaživce svého času patřil Štrougal, ale všichni ti, které 

jsem nyní jmenoval, včetně prvního, už byli pryč od kormidla. Kdo stál v čele? Jakeš, Biľak, tito 

pánové, kteří se snažili o to, aby „uvolňující“ vítr z Kremlu sem nevál příliš mocně. Nebyl tam nikdo, 

kdo by ...  

MS: ... chtěl využít perestrojky, ... 

MK: ... Gorbačovových tendencí. Adamec byl opět jediný a projevoval se tak i politicky. Byl jste mlád, 

ale kdybyste jej viděl v televizi, v jeho jednání byly náznaky příklonu ke změnám, a proto jsme si jej 

také vybrali. Nebyla to tedy náhoda, že jsme vybrali zrovna jeho.  

MS: Relativně schopný Lubomír Štrougal odešel, ...  

MK: ... ten byl pryč, ale připadal by v úvahu. 

MS: Sám věděl, že systém jde od deseti k pěti.  
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MK: Kdybych měl odpovědět: jako snaživce vidím Adamce, ale nezařadil bych jej do kontextu mé 

písně, protože se nesnažil urputným způsobem. Tušil, že takto to dál nepůjde a bude potřeba trochu 

povolit hráz, snížit náplavku.  

... Co chceme, či co nechceme? ...  

MS: Ještě bych položil vskutku hypotetickou otázku: Soudíte, že v období kolem roku 1989 národy 

Čechů a Slováků věděly, co nechtějí, a nevěděly, co chtějí?   

MK: Ne. Národy nevěděly zhola nic. Samozřejmě jde o to, co myslíte slovem „národ“. Když do něj 

zahrnete disidenty, dobovou inteligenci, ta se pochopitelně orientovala. Širšímu okruhu kolem 

disentu a lidem, kteří přemýšleli nad vývojem podle různých událostí -  jako bylo zbourání Berlínské 

zdi, rozhovory Reagana a Gorbačova - bylo jasné, že něco se dít bude. Kdekdo z nich leccos tušil. Bylo 

možné tušit či vidět nějaké chvění, to náhodou vím. My jsme při náboru podpisů k iniciativě Most 

oslovovali strašnou spoustu lidí. Nenarazili jsme vůbec na nikoho, kdo by řekl: Pozor, přijde změna. 

Byli jsme to my sami, kteří jsme o tom mluvili - vždyť se chystá změna, bude nějaká změna, cítíme to 

v kostech. Říkali nám: prosím tě, komouši si nenechají vyrvat moc z rukou! Lidé v to jednoduše 

nedoufali. Tvrdí disidenti, to bylo něco jiného. Usilovali o moc a na ten okamžik čekali. Nevěřím, že by 

u „normálních lidí“ něco „probublávalo“. Jedině, že by se hlásila o slovo globální „chytrost“ českého 

národa, který cítí, že přijde změna. Nastane neuvědoměle. Uvnitř organismu národa se vše připravuje 

k podpoře. Ta ochota by ještě před několika lety k dispozici nebyla, ale najednou to padlo na úrodnou 

půdu.  

MS: Kdybychom měli shrnout naše povídání: i malý zásah může způsobit velké změny. V přírodě se 

s takovými jevy setkáme, jde třeba o tsunami. Neviditelná vlnka na moři, a poté pohroma na souši po 

malém zachvění.  

MK: Ano, váš postoj je správný. Je zde vhodné doplnit: množila se skupina lidí, která byla ochotna 

podepsat Několik vět, což by předtím také nebylo možné. Že by někdo předpokládal, že přijdou 

takové změny? To ne, možná jen několik málo lidí.  

... Ideologie ...  

MS: Navrhuji, abychom se dostali před rok 1989 - a to k ideologii a režimu. Jelikož jste člověk bystrý, 

duchaplný, začnu prostě. Jak se díváte na slovo ideologie? Existují v lidském nitru nějaké ideologie? 

Potřebujeme ji pro svůj život?      

MK: Myslím si, že ano, ale nejde o ideologii, jaká existovala v sovětském či německém vydání.  

MS: Pocházíte z evangelické rodiny?  

MK: Ano. Museli bychom si přečíst, jak je přesně charakterizováno slovo ideologie. Pokud to víte, 

sdělte mi to. Kdybych se podíval do slovníku, co se slovem ideologie myslí, třeba bych odpověděl 

jinak.  

MS: Nabídnu vám jednu z možných variant vysvětlení, ale nemusí vám konvenovat. Ideologii můžeme 

definovat jako ustálený soubor postojů, který nám pomáhá „číst“ sociální realitu.  
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MK: Takto tomu též rozumím. V tomto smyslu taková ideologie, či lépe životní idea, páteř, morální 

páteř, étos, to vše, co se pod to vejde, jsou pro život nutné. Jestliže se dožijete svobody, jak jsme se jí 

dožili, a stane se bezbřehou – odnikud nikam – začne ubíjet jako ideologie, kterou jsme zažili. Člověk 

potřebuje nějaké hranice a nějaké orientační body.  

MS: Slovo ideologie máme spojeno především s ideologií komunistickou? 

MK: To je špatně, tak jsem to nemyslel. Chtěl jsem jít dál. Křesťanství se asi nedá označit jako 

ideologie. 

MS: Je to přístup k životu? 

MK: V jistém ohledu se jedná o ideologii. Jsou tam hranice. Myslím si, že je to v pořádku. Člověk 

potřebuje orientační body – milníky.  

MS: Nesmí to být něco, co vede k odosobnění člověka, ke ztrátě jeho zdravé identity a integrity? 

MK: Předpokládal bych, že byste mě ani nepodezíral, že bych to schvaloval. Naopak trochu brojím 

proti bezbřehosti a neukojenosti, která provází naši společnosti v současnosti.  

MS: Asi je rozdíl ideologie a ideje.  

MK: Samozřejmě!  

MS: Mnozí lidé v tom mají zmatek.  

... Komunismus ...  

MS: Dobrá, kdybychom se vrátili k ideologii konkrétní, která vytvářela pomyslný krunýř nad 

společností, myslíte si, že její východiska jsou „ospravedlnitelná“?  

MK: Myslíte komunisticko – socialistickou ideologii?  

MS: „Spravedlivý svět“, „nový člověk“, „harmonická existence v rámci sociálního světa“.  

MK: Doufám, že mě v diskusi „nepřekoná“ jiný debatér, ale troufnu si říci, že řada východisek je 

ospravedlnitelných.       

MS: Záleží na jejich realizaci ... 

MK: To je ale jiná otázka. Když se mě budete tázat na realizaci, pak s původně ospravedlnitelnými 

východisky, která se nacházejí – ať chcete, či ne – v Marxovi, jehož dílo jsem také studoval, musíte tak 

trochu souhlasit. V okamžiku, kdy se toho chopil Lenin, vzalo to první faleš. Leccos z Marxe přejal, 

začal však navrhovat způsob prosazování vlastně i terorem, což je tématika, kterou jsem studoval 

dlouho. Tím, že do konceptu vložil teror a způsob posazování prostřednictvím teroru, zcizil podstatu 

věci. Je to stejné, jako když složíte nádhernou skladbu, a rozhodnete se, že ji budou hrát povinně 

všechna rádia od rána do večera.      

MS: Lidem to jednoduše zhnusíte?  
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MK: Zprotivíte jim kompozici, která by se jim jinak líbila. Objektivně může být dobrá, ale je tam 

nátlak. Mimochodem - mnoho bolševických písní je dobrých: Internacionála aj. Jedná se o nádherné 

klenoty hudby, ale lidem to komunističtí představitelé tak zhnusili, že je nemůžeme ani poslouchat. 

Sovětský způsob prosazování, to znamená leninsko – stalinský, trockisticko - leninsko – stalinský, je 

pro mě absolutně nepřijatelný. Z mého pohledu je tam důležitý Trockij. Ten se sice pomíjí, ale do 

ideologického systému zavedl totální bezohlednost. Trockij byl tím, kdo zavedl systém „střílení“ do 

zad ruským vojákům, aby pěkně bojovali proti nepříteli.  

MS: To znamená: lze říci, že na počátku byla „dobrá“ analýza doby – a to v 19. století, na kterou 

ideologie reagovala -  ale pak to bylo podpořeno mocenskými snahami o vládu nad světem, což 

zapříčinilo devalvaci výchozích myšlenek? 

MK: Řekl bych, že dobrá analýza se týkala pouze „dobrých“ okruhů. Globálně bych ji Marxovi 

nepřiznal.  

MS: Nepředpokládal spoustu věcí, ale vybídl ke změnám, předpokládal, že změny začnou v Anglii, a ne 

v Rusku, dokonce před tím varoval. Můžeme říci, že v režimu, který to realizoval, nebyla ideová 

východiska pochopena těmi, kdo se postavili do čela změn? Cílem byla snaha po moci, snaha panovat.    

MK: Tomu nelze než přitakat. Z mého pohledu to tam bylo ještě komplikovanější, protože ruský 

model byl schopen do toho implantovat heroický étos. Ruský model – úplně zvrácený, vražedný, 

genocidní, dokonce i democidní, což je vyvražďování vlastního národa na rozdíl od genocidy, a to ani 

Hitler nedělal, ... 

MS: ... protože se vraždili mezi sebou, ...  

MK: ... byl proto schopen zvláštním způsobem do toho včlenit patetický étos, který dnes cítíte u 

Vladimíra Putina. Přetrvává tam. Proto se Putin snaží restaurovat do určité míry Stalina. Když to bylo 

přejato Čechy, dali jsme tomu ještě další faleš. Neboť étos, který tam byl násilně implantován ještě 

v padesátých letech, trochu navazoval na dozvuky druhé světové války. Lidé dosáhli osvobození, 

dožili se jej. Étos se postupně vytratil a stala se z toho totální „břečka“, kde nikdo ničemu nevěřil. 

Každému bylo vše k smíchu, ale všichni se báli. V tom se ale vůbec nedalo žít, a Rusové, ti alespoň 

chybně cítili „nadřazenost“. My jsme se v tom však „patlali“ jako brouci.  

MS: Padesátá léta jsou jiná než sedmdesátá. 

MK: Na to jsem upozorňoval.  

MS: Sluší se říci, že u nás jsme si „vybrali“ tuto ideologii. V ostatních státech Východu byla revoluce 

provedena Sověty, kdežto u nás byla dílem naší strany.  

MK: Zde bych řekl historickou, málo známou věc, ale mohlo by to tam zaznít, poněvadž to bude 

sloužit poučení mnoha čtenářů. Krátce po ukončení II. světové války měl Stalin osobní problémy se 

Spojenci. Byl tím, kdo s Hitlerem zahajoval II. světovou válku a jeho role byla sporná. Neměl odvahu 

nám natvrdo „nařídit“ sovětský model socialistického bolševismu; nevím, jak bych to jinak nazval. 

Telefonoval Gottwaldovi, aby se sám rozhodl, jaký model chce. Bude to spíše jugoslávský – 

rozvolněnější, nebo sovětský? Gottwald si řekl o sovětský. Tato skutečnost není běžně zmiňována.  

MS: Shodou okolností Jugoslávci v tomto modelu dobře uspěli, a to díky Josipu Broz Titovi.  



 
 

79 
 

... Reformy v rámci systému ...  

MS: Je vhodné se v této souvislosti zeptat, jak se zpětně díváte na období reforem v rámci totalitní 

společnosti a centrálně plánovaného hospodářství? Na období víry v systém s lidskou tváří? 

MK: Máte na mysli rok 1968? 

MS: Předtím přišlo období kulturního vzepětí. Četly se Literární noviny, o jejichž významu se nám dnes 

může pouze zdát.  

MK: Samozřejmě, zde mám handicap vůči jiným, kteří to prožili. Znám to podobě jako vy z doslechu. 

V té době mi bylo 14 let a nebyl jsem schopen to plně vnímat. V rámci zpětného pohledu jsem leccos 

pochopil, i když ti, kteří to prožili, mě mohou začít opravovat. Myslím si, že vzepětí – dubčekovské 

uvolnění, se nám jeví tak pozitivní, jak jste to popsal ohledně Literárních novin. Zejména proto, že 

vývoj stále probíhal ve svěrací kazajce. Byl tam étos, který vypadal, jako když z kazajky uvolníte 

nejdřív jednu ruku, pak ještě druhou ruku. Obrovský úspěch prožívala naše kinematografie.  

MS: Barrandov a vše, co s ním souviselo. Byla zde jména jako Miloš Forman, Pavel Juráček ...  

MK: To by byl jeden z pozitivních bodů, který bychom mohli jmenovat. Ano, stát sypal mnoho peněz 

do filmu. Sice to není systémově dobře, ale partikulárně se to projevilo pozitivně, že zde vyrostla 

generace výborných filmařů.  

MS: Ano, a díky tomu se Miloš Forman mohl uplatnit v zahraničí. Měl „dobrou“ vizitku ze 

„socialistického tábora“. Bez takové pověsti by to asi nešlo.  

MK: Kultura zde začala kvést, spisovatelé se začali nadechovat. Ludvík Vaculík začal „řádit“. Byly první 

zmínky o Havlovi. Dubček se doširoka usmíval. To vše se odehrávalo pod kuratelou Sovětského svazu 

a socialismu s lidskou tváří. To znamená blíže k proponovaným myšlenkám, které vznikly v roce 1918. 

Kdyby tehdy došlo k určitému uvolnění jako v roce 1989.  

MS: Dalo by se říci, že postupně bychom konvergovali? Tím mám na mysli postupnou demokratizaci 

systému.  

MK: Máte na mysli čínský model? 

MS: Tam jde o státní kapitalismus.  

MK: Je otázkou, jak by se to vyvíjelo, jedná se pouze o dohady.  

MS: Narážíme na otázku: Co by, kdyby? Zde je důležitá skutečnost, že systém byl pod kuratelou 

komunistické strany.  

MK: Přesně. 

... Pozitiva minulosti ...  

MS: Na základě vašich slov můžeme říci: pozitivem minulého režimu byl vstřícný vztah ke kultuře.   

MK: Pokud chcete za každou cenu hledat pozitiva, ta v totalitním systému naleznete vždy. Závisí to na 

tom, jak se vůdce či vládnoucí kamarila vyspí - dnes to vidíme v Severní Koreji – může se stát, že 
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najednou řekne: budeme dělat senzační volejbal a udělají fantastický volejbal, protože do toho dají 

státní prostředky a veškerou sílu napřou tímto směrem. Zde – a přesto to není pozitivum v pravém 

slova smyslu - se jedná pouze o líc příšerného totalitního systému. Podobná pozitiva byste našel i 

v Hitlerově Německu. Mám je jmenovat? Je to všeobecná zaměstnanost, vznikají dálnice, zlepšuje se 

sociální postavení Němců, ...  

MS: … přestavuje se Berlín jako hlavní město Třetí říše.  

MK: Žije se na úkor budoucnosti, respektive na úkor evropských států, které se pak Německo pokusí 

vydrancovat, aby si doplnilo státní rozpočet. To si komunisté mohli dovolit taktéž. Když připustíme 

partikulární pozitiva, lze tvrdit, že se režim staral o film, hudbu, pokud jim to „šmakovalo“. Pokud se 

rozhodli, že jazzová hudba jim přestala vadit, zřídili Jazzový orchestr Československého rozhlasu. 

Zpětným pohledem zjišťujeme, že tyto projevy orchestrálního bigbandového jazzu byly na téměř 

evropské úrovni. Jestli se jednalo o big beat, co jim „nešmakoval“, típnuli ho. Pokud film prošel 

ideologickým sítem, podařilo se udělat krásné věci.  

MS: Víme, co udělali s Pavlem Juráčkem, ...  

MK: ... a proto vám říkám, že podpora kultury je pozitivum v uvozovkách.  

MS: Váš kolega Michal Horáček říkal: „Ano, vše bylo navzdory.“ Nebyla zde svoboda, ale přesto 

nějaký tvůrčí potenciál mohl být uvolňován.  

MK: Víte, s tím „navzdory“ to je otázka. S tím bych tak plně nesouhlasil.  Umělec tvoří navzdory, 

pokud proklouzne ideologickou úžlabinou, systém jako takový jej v tom „navzdory“ nepodporuje. 

Systém musí dát několik desítek milionů Formanovi, aby natočil Hoří, má panenko. Můžete říci, že je 

to navzdory, ale to není tak „navzdory“, neboť ideologové nad tím bděli. Rozhodli se, že tady to ještě 

mohou povolit. Umělec mohl mít pocit, že pracuje „navzdory“, ale tak úplně tomu nebylo. Když se 

dnes budete dívat na dialogy s těmi, kteří pracovali „navzdory“, jako tomu je v případě Jiřího Menzla, 

dostane jej do úzkých.   

MS: Víme, že Skřivánci na niti byli trezorovým filmem. 

MK: Musel tam být nějaký ústupek.  

MS: Měli bychom si přiznat, že v životě je něco za něco a abyste prošel, musíte neustále balancovat.  

MK: Nemyslím si, že se jednalo o čistý projev občanské statečnosti, ale spíše české šikovnosti, jak 

„proklouznout“, jak z toho něco v rámci možností dostat.  

MS: Tento národ je charakteristický svými kompromisy. Bez kompromisů bychom nepřežili.  

MK: Neměli bychom Prahu, jak ji známe.  

... Exil ...  

MS: Dobrá, pokročme dále. Jak vnímáte lidi, kteří odešli do exilu?  

MK: Byl bych velice tolerantní, protože lidé často k odchodu sáhli jako k řešení své situace, byli to 

z převážné většiny ti, kteří byli spojeni s uměním. Byli závislí na českém prostředí, každý umělec chce 
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tvořit doma. Důvody, které vedly k odchodu, proto musely být závažné. Buď se jednalo o tlak Státní 

bezpečnosti, výhrůžky, nebo tam bylo pro rodinu „nedýchatelno“. Byla tam také často naprostá 

nemožnost se uplatnit. Byla tam totální ztráta životního optimismu a vitality, bezvýchodnost, která 

lidi nahnala do emigrace.  

MS: Vy jste o emigraci neuvažoval?  

MK: Též jsem uvažoval, ale tím, že jsem měl americkou manželku, měl ...  

MS: ... jste „opci“ k vycestování.  

MK: Z mého pohledu to bylo snadné, měl jsem to zkrátka jednoduché. Pustili by mě, nebo bych utekl. 

Ona by odešla s dětmi, já bych utekl. Tehdy se dalo odsud dostat.  

MS: Například přes Jugoslávii.  

MK: Protože jsem to měl snazší, nikdy jsem se k tomu neodhodlal, protože jsem chtěl být doma. Ti, 

kteří to nechtěli mít snadné a pro které byl útěk téměř nedostižnou záležitostí, ti toho využili.  

MS: Po roce 1989 nám někteří lidé z exilu chyběli. Jistě se jednalo o osobnosti, lidi, kteří byli schopni 

pracovat, tvořit.  

MK: Bezesporu. Projevem každé totality je, že přichází o inteligenci.  

MS: Mnozí z nás se k nim postavili takto: my jsme zde trpěli, zatímco vy jste si „žili“. 

MK: Vím, na co narážíte. Mezi mými kamarády je mnoho emigrantů; patří mezi ně Bohdan Mikolášek, 

který celoživotně trpěl tím, že zde pak nenašel uplatnění, protože místní umělecká komunita jej mezi 

sebe nepřijala. V tom je problém. Jaroslavu Hutkovi se to povedlo, i když nevím, jak dlouho byl Hutka 

pryč, také nějakou dobu.  

MS: Za zemi svého exilu zvolili Holandsko. Nalézt tam „nový život“ je svízelné.  

MK: Karel Kryl skončil se zakyslým životním pocitem.  

MS: Byl vlastně nakonec D. J. na Rádiu Svobodná Evropa.  

... Demokratická opozice, disent ...  

MS: Co disent, pane Kocábe? Měl jste k nim blízko?  

MK: Ano, můj otec byl ...  

MS: ... evangelický farář, ... 

MK: ... zakladatel Charty 77. Já jsem ji chtěl podepsat, ale byla tam jistá obava. Zde řeknu, že šlo – ne 

snad o zbabělost – ale i o rodičovskou obavu, která vedla k tomu, že mi ji podepsat „zakázali“. 

Zakázali mi se rovnou začlenit do disidentského prostředí. Mně tehdy bylo ... 

MS: ... 23 let. V ten čas jste zakládal Pražský výběr.  
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MK: Doma text Charty 77 ležel. Říkal jsem: „Také to chci podepsat.“ Bylo mi odpovězeno: „Stačí, když 

je tam táta.“  

MS: Něco podobného se realizovalo i v Havlově rodině. Text podepsal Václav Havel, ale Ivan Havel ne.   

MK: Já jsem ji chtěl podepsat, mým rodičům jsem to říkal. Nemohli mi to zakázat. Kdybych tehdy 

skutečně chtěl, svůj podpis bych připojil. Uprosili mě, aby v rodině trpěl jeden, že nemusí hned 

všichni najednou. Řekl jsem jim: Odložím to kvůli vám. Ale zpětně nejsem rád, protože by tím byla 

situace vyřešena a nemusel bych lavírovat na pomezí systému. Ke kolaboraci jsem se nikdy nedostal, 

protože Pražský výběr mě tak jako tak vyčlenil. Kdyby nebylo toho, tak bych to měl těžké. Ovšem 

krátce potom jsem vzal na půl roku záskok v Chladilově kapele a jezdil jsem s ním a se Simonovou. 

Hned jsem cítil, v jak „kolaborantském“ prostředí jezdíme po JZD. To se mi ale nelíbilo.   
 

MS: Člověk sám musí vědět, kde je hranice.  

MK: Vy do toho zapadnete pasivně. Zpětně viděno, zrada totalitního systému je v tom, že vás 

zatahuje do pasivní spolupráce. Existovala aktivní spolupráce: …  

MS: ... být ve straně, participovat. 

MK: Pak existovala pasivní, která nebyla zase tak špatná, ale stejně byla špatná. Člověk musel systém 

podporovat na všech možných frontách. Dělalo mi velké problémy se z toho vykroutit, abych 

participovat nemusel. Mně se to dařilo, ale bylo to skutečně namáhavé.   

MS: Nebyl jste Karel Gott, který „spolupracoval“.  

MK: Jak to myslíte?  

MS: Také se rozhodoval o emigraci. Režim mu vzkázal: vy pomůžete nám, my pomůžeme vám. 

Můžeme říci, že díky svým krokům ztratil část své identity.  

MK: Já ne, ale musel jsem o ni bojovat. Režim mě tlačil, abych šel volit. Nešel jsem ani jednou volit, 

protože jsem si říkal, že nechci volit komunisty. Uměl jsem se z toho vykroutit, protože volby nebyly 

tak sledované, a proto jsem to dokázal. Sám jsem nechtěl na vojnu, jelikož jsem pacifista. Zase jsem 

se z toho musel vykroutit. Zde to bylo složitější. Následně jsem byl trestně stíhán kvůli urážce 

bolševismu. To vše bylo pro mě těžké, ale kdybych byl býval „tvrdý disident“, měl bych vše 

zjednodušeno tím, že „moje“ prostředí by mě podporovalo v mém názoru. Vždy jsem musel bojovat s 

těmi, kteří říkali: „Podepiš to, ...“ 

MS: Pro některé „akty“ je vhodné mít své sociální prostředí.    

MK: Souhlasím s vámi. 

MS: V Chartě bylo přítomno to, co Patočka nazval „solidaritou otřesených“.  

MK: O tom mluvím.  

MS: Podíváme-li se do dnešní doby, například právě tato „soudržnost“ ve společnosti chybí. Ano, 

můžeme říci: jedinečná situace přináší i jedinečné výkony – tedy i jedinečné společenství.  
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... Pokračování ideologie ...  

MS: Ještě bych se zeptal, jak vnímáte skutečnost, že režim sice padl, ale komunistická východiska 

správy společnosti jsou stále pro některé jedince přitažlivá?    

MK: Nad tímto problém se zamýšlím v podstatě každý den. Vůbec jsem nechápal, když jsem na 

internetu zjistil obrovskou množinu lidí, kteří podporují Putinův postup proti Ukrajině. U jednoho 

průzkumu se jeho popularita vyšvihla až na osmdesát procent. Tomu vůbec nerozumím. Má to 

několik důvodů. Já jsem dělal 87 Amálií s Václavem Havlem.  

MS: Poradní setkání intelektuálů a významných osobností společnosti?  

MK: Moderoval jsem je, u všech jsem byl, znal jsem výběr lidí. Za tu dobu jsem nenarazil na 

skutečnost, a bylo to u asi tisíce českých intelektuálů, kteří tím prošli – zakořenění rusofilství a tím 

jakéhosi vztahu k minulému režimu. Neustále se s tím potýkáme. Na Ukrajině se tento fenomén 

projevuje plně, v Rusku překvapivě Putin nemá demokratickou opozici, a proto jej podporují všichni 

téměř jako jeden muž, v procentním vyjádření 90, 95 procent.  

MS: Sluší se říci, že Rusko neprošlo demokratickou fází vývoje. Zde platí Masarykovo: „Cara svrhli, ale 

carismus jim zůstal.“  

MK: U nás je tomu tak, že lidé sice pochopili, neocortex „zaznamenal“ rozdíl mezi socialismem a 

tržním hospodářstvím – mezi Sovětským svazem a Evropou, ale amygdala – citové centrum - se 

neustále sentimentálně vrací ke starým časům. Velký podíl na tom má Česká televize, která nás 

neustále sytí týdeníky a zpravodajstvím z té doby, zahrnuje nás světem krásně spolupracujících 

rolníků. Dřímá to v nás a považuji to za jev, který odplyne až po jedné, dvou generacích.  

MS: Když jste začal neuronální anatomií mozku, mohli bychom říci, že nám špatně funguje 

hipokampus, který zajišťuje paměť, a někteří z nás mají nedostatek acetylcholinu jakožto 

neurotransmiteru odpovídajícího také za paměť. Ano, měli bychom si přiznat, u některých lidí příliš 

brzy objevujeme známky Alzheimera.  

MK: Bezesporu, a silného.  

MS: Snad jediná možná cesta je určité skutečnosti připomínat, trpělivě je vysvětlovat. 

MK: Ano, vždyť se u problému můžeme zastavit víckrát. Rád bych, aby tato myšlenka tam zazněla. 

Jako ministr pro lidská práva jsem prosazoval intervenci v České televizi. Pak jsem se na to rezignoval, 

protože jsem si uvědomil, že mě zase za to budou pranýřovat, že zasahuji do svobody médií. Oni 

neustále vysílají zpravodajství z dob socialismus – a to bez komentářů. Poslední dobou se to 

překlenulo, poněvadž je tam porevoluční zpravodajství. Jedná se o stejnou podobu, jako kdyby 

v německé televizi před hlavním zpravodajstvím běželo hitlerovské zpravodajství. Je třeba si to říci 

přímo a nepoužívat floskulí, že srovnání s hitlerovským režimem je zavádějící, opravdu tomu tak není. 

Je to velmi podobné. Byly to obdobně vražedné systémy, obdobné ideologie. Dokonce používaly 

obdobných argumentů. Vykašlal jsem se na to, protože zde je taková módní snaha 

„nepřipodobňování socialistického režimu Hitlerovu Německu“. Mohl jsem nyní číst Goebbelsův či 

Heydrichův proslov, v němž promlouval k českému národu. Tam stačilo vyměnit pouze předměty, 

jména a jednalo se o Putinův dopis Ukrajině se vším všudy. Argumentačně to naprosto sedí, je to 
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velmi podobné. Kdyby v Německu neustále připomínali staré časy, pouštěli by týdeníky z té doby, 

začne vám tam narůstat množina lidí, kteří začnou vzpomínat na staré časy: ono to nebylo tak 

hrozné. Vše je možné vysílat, ale s komentářem.  

MS: Mladému člověku je to třeba zvláště pečlivě vysvětlovat.  

MK: Druhá věc je, že zde zcela chybí programy – jak říkáte „vysvětlující“. Kdo komu to bude 

vysvětlovat? Česká televize by přece měla vysvětlovat.    

MS: Jako veřejnoprávní médium.  

MK: Chybí nám zde programy, které by řekly, čím se systémy liší. Jestliže někdo tvrdí, že se odehrává 

boj Ukrajiny s Ruskem, říkám: ne, jde o boj sovětského systému s demokratickým systémem.  

MS: Hovoříte o současnosti?  

MK: Nyní se situace dostala přesně tam, když jsme očekávali, že boj proběhne v roce 1989. Tehdy to 

argumentačně vzdali, ustoupili, vyměnili Gorbačova za Jelcina. Nyní opětovně začíná ideologický boj 

probíhat znovu.  

MS: Přesunul se na Východ, třebaže jsou i u nás lidé, kteří stále sní o velkém Rusku a snaží se s ním 

sympatizovat.  

... Demokracie a její obnova ...  

MS: Navrhoval bych, abychom se začali zabývat otázkou obnovy společenského řádu – a to 

demokracie. Když jsem mohl hovořit s vaším přítelem Michalem Horáčkem, říkal: „Pozor, z počátku 

nešlo o demokracii. Po ní nebyla velká poptávka, ale byly zde snahy o postupnou demokratizaci 

systému.“ Souhlasíte s jeho popisem problému? Pan Horáček dodával: „Až poté jsme si řekli: Dobrá, 

přistoupíme k ní.“  

MK: Proces probíhal následovně: Přesně se dá vystopovat z pramenů jako je Hanzelova kniha, v níž 

naleznete přepisy z diktafonů hovorů, které probíhaly v Občanském fóru. Úplně prapůvodní 

představa disentu krátce po sametové revoluci, když jsme se poprvé scházeli, byla, že dojde 

k nějakému posunu. Každý o něm uvažoval jinak. Kdyby zde seděl Havel, řekne, že o tom uvažoval 

jinak. Já jsem vystopoval, že v podstatě šlo o posun směrem k roku 1968. 

MS: Volali jste po socialismu s lidskou tváří?  

MK: A ještě s lidštější. Byl zde Gorbačov, byla zde perestrojka ... Tiše se předpokládalo, že se 

prezidentem stane Dubček, on s tím „počítal“. Tvrdý disent, který do jisté míry ovládala Obroda, což 

byl aktiv bývalých komunistů, nechtěl jít v prvopočátku tak daleko k totálnímu politickému převratu o 

180 stupňů. Prvním cílem bylo docílit vynětí článku 4 z ústavy o vedoucí úloze komunistické strany. 

Mysleli jsme, že když se někam tam dostaneme, bude možná vláda, která bude obsahovat i 

nekomunisty, možná bude i pod Ladislavem Adamcem. Ostatně v určitém okamžiku se 

předpokládalo, že by to tak mohlo být. Adamec se sám na Letenské pláni „oddělal“, ale pak přišel 

„pomocný“ Adamec, což byl Marián Čalfa, jenž se víc překabátil. Vývoj událostí nás předběhl. Zde 

velkou roli sehrála iniciativa Most, ale i já osobně, protože v jeden okamžik mi zavolal Adamec do 

kanceláře a začal se mnou projednávat otázku příštího prezidenta. V jeho očích jsem byl vyslanec 
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Občanského fóra. Když jsem k němu přišel do kanceláře, neměl jsem žádné zmocnění mluvit o 

prezidentovi, nezbývalo mi než improvizovat. Řekl jsem mu: „Pro nás není jiná volba než Václav 

Havel.“ Byl jsem si vědom toho, že dělám trochu podraz, protože oni počítali s Dubčekem, a ne 

s Havlem. Jelikož mi to bylo jedno, jsem rocker, neohlížel jsem se na nějaké bolševické resentimenty, 

ani na Dubčeka, řekl jsem to Adamcovi. Tam došlo ke šťastné shodě okolností. Místo, aby mu 

„poklesla brada“, zaradoval se. Okamžitě z toho udělal falešný vývod, který se nám „hodil“ do krámu. 

Řekl: „Dubček neprojde. Rozumím vašemu postoji k Václavu Havlovi, považuji to za vyloučené. Asi 

nezbude nic jiného, než abych se toho ujal sám.“ Najednou zde viděl pro sebe šanci, Dubček byl jeho 

přirozený konkurent, ale Havel ne.        

MS: Musíme říci, že Václav Havel byl člověkem na společenské periferii, ale byl člověkem, jehož 

respektovali lidé v exilu a také představitelé západních mocností, byť působil jen v kultuře.  

MK: Můj příběh má pokračování. Když jsem to řekl Adamcovi, poprvé jsem vyslovil myšlenku, že 

prezidentem by měl být Havel, a ne Dubček. Myšlenku, že by prezidentem byl Adamec, jsem nebral 

vážně. Věděl jsem, že se neprosadí. Šel jsem do Občanského fóra, sdělil jsem jim to a sklidil jsem 

„pokárání“ ze strany bývalých členů Obrody. To znamená, že se do mě „pustil“ Zdeněk Jičínský a 

konstatoval: „Tak jednoduché to, Michaeli, není. Nemůžeš takto o prezidentovi jednat, aniž bychom 

měli nějakou dohodu.“ Když jsem jim vysvětlil svůj postoj, že Dubček to být nemůže, přivedl jsem 

situaci ke zkusmému hlasování, kdy Havel dostal tři či čtyři hlasy: ode mě, od Jiřího Křižana a od Jiřího 

Černého, možná od Alexandra Vondry. Všichni ostatní se hlasování zdrželi. To znamená, že v první 

fázi hlasování Václav Havel v Občanském fóru neprošel. Pak došlo k dalšímu jednání, kde se to začalo 

postupně přiklánět k Havlovi. V okamžiku, kdy jako kandidát převážil – mezitím Adamec neuspěl se 

svou kandidaturou v Moskvě, protože on ji tam jel projednávat s Gorbačovem, a ten jej nepodpořil - 

začalo se rýsovat, že politický zlom bude totální. Od tohoto okamžiku se nastartovaly změny 

k tržnímu hospodářství a plné demokracii.  

MS: Ano, ale sluší se říci, že když se dělal průzkum, kdo by mohl být „podpořen“ lidmi, Adamec byl 

populární.  

MK: Souhlasím.  

MS: Díky tomu, že lidé v Občanském fóru dokázali prosadit Havla, dveře se mu otevřely. Sluší se říci, 

že sám Havel po moci „neprahl“. 

MK: On ne, ale když jsem tu skutečnost s ním projednával, trochu se vykrucoval. Od samého začátku 

bylo jasné, že to nepůjde přímo, ale budou se muset splnit stanovené podmínky. Za prvé, že budeme 

muset mít plnou podporu Občanského fóra, že s tím bude souhlasit Havlova žena, za kterou mě 

poslal. Tuto otázku jsem s ní projednal během pěti minut a v podstatě s tím souhlasila. Říkala mi, že 

to tak stejně skončí. Nakonec na to Václav Havel kývl a stal se oficiálním kandidátem Občanského 

fóra. Záležitost byla totálně vyhraná, protože pod Havlem – ať byl vývoj problematický zejména kvůli 

Klausovi - dojde k úplnému zhroucení socialismu v Československu.  

... Havel a jeho přispění ke změnám ...  

MS: Zmiňujete-li Václava Havla, je vhodné se zeptat, jestli by bez něho, bez jeho přispění došlo 

k takové změně? Zkrátka – byl pro vývoj událostí klíčový?      
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MK: Je to zajímavá otázka. Byl klíčovou figurou.  

MS: Intelektuálně na výši, ... 

MK: ... byl schopen psát v obrovském šrumci. Když se kolem něho pohybovalo padesát lidí, seděl tam, 

odpovídal na otázky a ještě k tomu psal projev. Jednoduše byl schopen se soustředit natolik, že 

průběžně „produkoval“ materiály, s nimiž se dobře dalo operovat. Z mého pohledu to bylo skvělé. Byl 

velkou přirozenou autoritou, ale – a to je také dobré vědět - co normální lidé, kteří jsou zvyklí na 

jednoho „tatíčka – záchrance“ – existovali tam další lidé, kteří by toho byli bývali také schopni. Je 

otázka, jestli by získali takovou podporu veřejnosti jako Havel, protože ten byl předurčen k tomu, aby 

byl „milován“ národem. Je to velmi zajímavé. V první fázi za velice krátkou dobu získal obrovskou 

podporu národa. Vedle něj byl také Václav Benda, který jej mohl do určité míry nahradit. Byl tam Petr 

Uhl, který byl druhou přirozenou autoritou, ale nedostal se až tolik do popředí, ale v průběhu disentu 

byl vpředu. V popředí byl též Jiří Dienstbier, jenž byl schopen sehrát podobnou roli jako Havel. Byl 

tam ...  

MS: ... také Petr Pithart? 

MK: Ano, ale ten byl zajímavý v tom směru, že vládl obdobnými schopnostmi jako Havel, ale nikoli 

takovou rozhodností.  

MS: Je pomalejší, ale o to důkladnější v analýze situace.  

MK: Tento faktor tam sehrál svou roli. Bezpochyby je to znamenitá postava. Problém je ale v tom, že 

většina těch, které jsem jmenoval, ovšem kromě Václava Bendy, byli též bývalí komunisté. Nevím, 

jestli byl Petr Uhl ve straně, ... 

MS: ... ale jednalo se o člověka, který byl trockista, byl levicového smyšlení.  

MK: Nikdy jsem jej nepochopil, ale budiž. Také tam byl Daniel Kroupa, též vynikající osobnost. Mohlo 

se stát, že kdyby Havel z jakýchkoliv důvodů nemohl vykonávat svou funkci – kdyby například 

onemocněl, měl by nástupce, kteří by to táhli směrem, kam jsme šli a chtěli jít. 

... Obecné pojetí demokracie ...  

MS: Nyní jsme se zabývali českou cestou k demokracii, ale kdybychom měli říci něco obecného o 

tomto systému, jak si sám tento společenský řád definujete? Čím je pro vás demokracie? Člověk, který 

byl zčásti v disentu, si řekl: dobrá, právě tam byla pravá demokracie – schopnost naslouchat, vést 

dialog a jiné.  

MK: Vědci a různí politologové mají její různé definice. Znám je a tisíckrát jsem je četl, žádnou z nich 

sice neumím nazpaměť. Já demokracii ztotožňuji se svobodnými volbami, parlamentem, který 

sehrává rozhodujíc roli. To je praktický pohled. Když je toto splněno, můžeme snad mluvit o 

demokracii. Pak následuje další: k rozvoji občanské společnosti zde nedošlo. S tím máme největší 

problémy. Jako ministr pro lidská práva jsem se s tím potýkal, jelikož mi tato agenda připadla. Rozvoj 

občanské společnosti je vágní termín, který hodně prosazoval Havel, a nikdo tomu pořádně 

nerozuměl. Znamená to jednoduchou věc, že se různé společenské skupiny aktivně ujmou své role ...  

MS: ... a k tomu dodejme - spontánně.  
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MK: Začnou prosazovat své cíle. Dostanou se tím do celonárodní debaty, do souhrnu velkého 

množství vlivů, které se promítnou v rozhodnutí parlamentu atd. V demokracii je nutná též vláda, 

která nejedná svévolně. Z mého hlediska je to velmi důležité. Jsou republiky, jako je Bělorusko, 

Rusko, možná i Ukrajina, kde je parlament, kvazidemokracie je nastolena, ale vláda jedná svévolně a 

další osobou, která jedná svévolně, je prezident.  

MS: Lze říci, že to pěkně vystihl český písničkář Karel Kryl, který hovořil o demokratuře – tedy 

symbióze demokracie a totality. Jedná se o spojení formálních znaků demokracie, které jsou nasazeny 

na autokratický kůl, jenž dominuje.  

MK: Jestli jsou splněny podmínky, o nichž jsem nyní mluvil, k demokratuře dojít nemůže.  

MS: Ano, protože je tam zdravá, živoucí tkáň tvořící občanské uvědomění nastolující společenskou 

rovnováhu.         

MK: Ano, ryze demokratickým projevem nebyl postup – jinak mého oblíbeného ministra zahraničí – 

Lubomíra Zaorálka v otázce Tibetu. On se najednou „utrhl“, najednou získal pocit, že v Tibetu může 

popřít dlouhodobé směřování, které se zde ujalo, a řekl: „Ne, my v tomto pokrčovat nebudeme.“ 

Jednalo se o ojedinělý exces. Jinak zde máme demokracii, a ne že bychom ji neměli.  

MS: Sluší se říci, že o demokracii musíte neustále pečovat jako o vzácnou květinu. 

MK: Ano, a jedna z hlavních věcí je vypořádávat se s rakovinou demokracie, což je korupce. Při 

zachování všech těchto znaků, o kterých jsem mluvil, pokud je v zemi rozsáhlá korupce, stejně 

demokracii pokřiví.  

MS: V tomto směru se Česká republika umísťuje na nepěkném místě se zhoršujícím se výhledem. Má 

to silný vliv na víru lidí v demokratické mechanismy, které se obnovily po roce 1989. Mnozí z nás si 

říkají: to není demokracie, kterou bychom si přáli.  

MK: Rád bych dodal ještě jednu skutečnost, protože demokracii jako takovou nemůžeme rychle 

odbýt. Pojmenoval jsem mechanické prvky demokracie, které splňujeme. V západních vyspělých 

demokraciích se nachází nadstavba, která k tomu patří, jejímž nositelem byl i náš Masaryk – jedná se 

o pochopení v oblasti lidských práv a péče o lidská práva jako taková v obecné poloze. Nejedná se 

pouze o sociální práva, o což se snaží současná vláda, ale o pojímání lidských práv v celé jejich šíři. To 

je to, nač jsem narážel, když jsem byl ministr, že západní demokracie mají otázku lidských práv na 

prvním místě. Neustále posuzují každý drobný detail zásahu do osobních svobod, do individuálních 

projevů šikany, do práce soudů. Záleží jim na tom, zda se člověk dovolá svého práva, když se dostane 

do situace, kdy je nespravedlivě stíhán. V tom nesmírně pokulháváme.  

MS: Řekl bych, že demokrat se charakterizuje nejen úctou k právu, ale také k vědomí ... 

MK: ... povinnosti. Ano, jedná se o dvoukolejnou trať. Z lidských práv, která uplatňujeme, také 

vyplývá řada povinností, poněvadž každé právo můžete realizovat jedině tehdy, když někdo na té 

„druhé“ straně je vám jej povinen zajistit – například stát.  

MS: Pozor, myslel jsem to tak, že člověk má nějaká práva, ale také má vůči sociálnímu řádu své 

povinnosti.  
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MK: V tomto se to kříží. Po někom žádáte uplatnění svých lidských práv, ale on má povinnost vám je 

zajistit, ovšem po vás jsou též vyžadována jejich uplatnění, máte též povinnosti. V tom vidím ono 

„křížení“. V určitém okamžiku se dostáváte na stranu „vyžadovatele“ spravedlnosti, a v určitém 

okamžiku musíte být poskytovatelem spravedlnosti. Zde platí to staré: osobní svoboda končí tam, kde 

začíná osobní svoboda druhého. To má mantinely a v tom vidím další charakteristiku vyspělé 

demokracie, kterou my dostatečně nechápeme. Ještě je třetí otázka, a to je vyspělé vnímání lidských 

potřeb, lidí, kteří se dostanou do nouze. Když půjdete do Ameriky, zjistíte tam, že tam je obrovsky 

rozvinutý altruismus, většinou je organizován církvemi. Když se někdo dostane do potíží, rychle se 

dělají sbírky, snaží se tak zabezpečit pomoc potřebným. Tam je tato nezisková oblast velmi rozvinuta, 

zde chybí. Jisté aktivity se u nás „nastartují“ pouze povodněmi nebo vozíčkáři.   

MS: Na druhou stranu, alespoň že tak.  

MK: Z mého pohledu to nestačí. Existují zde sbírky pro vozíčkáře, postižené povodněmi, ale alespoň 

něco.  

MS: Jsem občanem pouze tehdy, když nevnímám jen úzký prostor, koridor, ale tím že se dokážu 

rozhlížet a recipovat věci, které se mě zdánlivě netýkají.  

MK: Ještě poslední, co patří k demokracii - to je dobrovolná péče o životní prostředí.  

MS: Jedním slovem – ekologie.  

MK: Demokratické státy myslí na budoucnost. Nemyslí pouze na sebe, ale také na své děti, jak to zde 

bude vypadat za 100 let.  

MS: V tomto ohledu má Česká republika co dohánět. K tomu se dostaneme v úvahách o otázce 

vládnutí. 

Demokracie, elity a kontexty ...  

MS: Rád bych se dotkl jedné skutečnosti, s níž se potýkáme a která byla jemně zmíněna v otázce exilu: 

Chybí nám elita, která určuje míru směřování společnosti. Bylo řečeno, že Havel ztělesňoval toho, 

s nímž se mnozí z nás poměřovali. Jste přesvědčen, že lidé tohoto ražení jsou potřeba, aby byli „na 

očích“ druhých?  

MK: Ano, ale překvapím vás. Elita nechybí, ale chybí daleko větší uvědomělost médií. Elita zde je, ale 

není jí popřáno sluchu. Budu se to snažit demonstrovat, díky Amáliím jsem se s tím setkával. Vím, že 

v Čechách jsou úžasné mozky, jedná se o mozky naprosto srovnatelné s Havlem, a v některém ohledu 

jej převyšující. Člověk nemůže zvládnout vše. Pokud si nekoupíte odborný časopis či nezachytíte 

článek v Lidových novinách či MF Dnes, o těch lidech se nic nedočtete. Naše média si ale zvou na 

rozhovory zásadně technokraty. Když se projednává spor na Ukrajině, nenapadne je vzít nějakého 

politologa, který se Ukrajinou profesně zabývá, nebo velvyslance či někoho, kdo s tím měl něco do 

činění, nebo někoho z Ministerstva zahraničních věcí ČR. Média by si měla na téma Ukrajiny vzít 

filozofy, těch je u nás mnoho. O Ukrajině může hovořit Höschl, ...  

MS: ... on je však psychiatr, ... 
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MK:  … také Václav Bělohradský či kdokoliv. Tím pádem se elity nedostávají ke slovu a nemohou 

ovlivňovat veřejné mínění.  

MS: Sluší se říci, že jste naťukl problém intelektuálů a jejich pozice v rámci veřejné diskuse. Dnešní svět 

vnímáme skrze média, ta utvářejí povědomí o světě, v němž žijeme. Zde platí: kdo není v médiích, 

vlastně neexistuje. Narážíte na skutečnost, že proto, abychom v demokracii rostli, je potřeba se 

demokracii učit. Člověk, jenž rozhoduje, by měl být patřičně kompetentní, vzdělaný. Člověk, jenž 

nechce podstupovat tento tíživý proces poznání světa, ale hlavně sebe, nepochopí slova lidí, které jste 

zmínil či na ně poukazujete. Raději přepne na nějaký zábavný kanál, protože žije jen jednou a život 

nevnímá jako odpovědnost, ale jako její opak.   

MK: Navrhuji, abychom si nyní zahráli hru. Udělejte mě šéfem zpravodajství na 10 let a změním 

přijímání těchto věcí, názor veřejnosti. Například se řeší otázka sporu na Ukrajině. Nařídil bych, aby si 

na komentáře pozvali Zdeňka Svěráka, Jiřího Suchého. Osobnosti z kruhů filozofických, o nichž vy 

mluvíte, že by jim lidé nerozuměli, nemusím jmenovat, je jich celá řada. Když chcete, aby tomu lidé 

porozuměli, pozvěte si Jiřího Suchého. Dokáže o tématu promluvit velmi podobným způsobem, 

poněvadž má obdobný názor jako intelektuálové. Najednou to lidé pochopí. Je celá řada vynikajících 

intelektuálů i z umělecké oblasti, kteří jsou široce přijímáni. Podívejte se na Marii Rottrovou, ta by o 

problému mohla pěkně promluvit. Lidi to zasáhne. Do médií se ale dostávají technokraté. V tom je 

problém, jsou sice sympatičtí, otázkám „rozumí“.  

MS: Dotýkáme se též prodejnosti, kapitál v tomto ohledu hraje své.  

MK: Jak to myslíte?  

MS: Když máte obstát na mediálním trhu, musíte přitáhnout skupinu diváků, čtenářů, posluchačů. 

Dostáváme se k otázce: snaha popsat svět, „vychovávat“ kriticky smýšlející lidi – demokraty, to se 

příčí snahám vydělávat.  

MK: Bezesporu. V případě Jiřího Suchého by to bylo prodejnější.  

MS: Nesmíme zapomenout na skutečnost, že zde musí být lidé, kteří jsou ochotni „podstoupit“ cestu – 

investovat do věcí, které přinesou plody až za nějaký čas. Právě během zmíněné první republiky 

Masaryk dotoval Peroutkovu Přítomnost. Zkrátka – demokracie potřebuje lidi, kteří jsou ochotni jít 

proti proudu a dívat se na věci z dlouhodobé perspektivy. Díky tomu jsou lidé z dlouhodobého hlediska 

oceňováni, ba jsou jim stavěny pomníky, a posléze i bourány, třebaže se asi nejedná o českou 

specialitu.    

... Demokratická politika ...  

MS: Navrhoval bych, abychom pokročili, ale ne o mnoho. Protože demokracie je spojena s politikou, a 

proto bych se dovolil zeptat:  Jelikož jste v ní působil, jak na ni nahlížíte? Vnímáte ji jako službu?  

MK: Politiku?  

MS: Tu si také každý definuje sám. Byl jste u toho, když se lámaly ledy, když se vytvářelo Občanské 

fórum. Vytvořil se tam jistý étos, který byl kontrapunktem toho, co lidé mohli vidět před rokem 1989. 

Zkrátka – nová definice role politiky a politiků.  
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MK: Když lidé vstupovali do politiky v roce 1989, všichni byli amatéry. Byli nositeli étosu, který do 

určité míry přetrvává. Havel jej držel velmi dlouho sám ve svém nejbližším okruhu lidí. Uvědomil jsem 

si to, když jsem byl pak ve dvou vládách – v Topolánkově i  ve Fischerově. S velkým překvapením jsem 

zjistil, že ne příliš často, ale přece jen v důležitých otázkách se objevovalo odvolání na Havla a na 

některé principy sametové revoluce – a to i u ministrů. Podoba každodenního vládnutí to nějak 

zválcovala, lobbistické skupiny z toho ministry vyvedly. Říci, že by vládní politika, jak jsem ji zažil, byla 

myšlenkově zkorumpovaná, účelová, to bych nemohl. Byla mnoho snah dělat věci dobře. Za všechny 

zmíním bývalého komunistu, Václava Riedlbaucha, který když nastoupil jako ministr kultury, neustále 

se snažil vše dělat co nejlépe.  

MS: Pan profesor Riedlbauch je profesionál a ví, kam jít.  

MK: Ano, nebyla tam snaha věci zkroutit v něčí prospěch, ale věci systémově usadit tak, jak by měly 

být. Často se mu kroky nedařily, protože pro ně neměl podporu. Leccos „zamázne“ sám parlament, 

který je ovládán stranickými centry. Zřejmě máte zájem něco dodat?  

MS: V parlamentu se přece odehrává boj idealistů a struktur.  

MK: Říkáte to přesně, ale zošklivovat si politiku jako takovou je přinejmenším omyl, ztráta času, 

protože když nějaký ministr vstoupí do funkce, snaží se – pokud se nejedná o grázla – věci udělat co 

nejlépe podle svého svědomí. Je-li ve funkci dlouho, zevšední mu to, naučí se tím vládnout, stane se 

hegemonem, dochází k posunu k účelovosti. Ne vždy by se dalo konstatovat, že co politik, to nějaký 

grázl, který si pouze hrabe na svou hromadu. Snaha tam je, avšak – jak jste to vyjádřil - realizace je 

těžká, protože ministr nikdy neovládne problematiku svého resortu jako jeho aparát. Ten s ním 

postupně začne manipulovat.  

MS: Jedná se o přirozený jev. Krásně jsou vaše slova dokázána v pořadu – Jistě, pane ministře. Člověk, 

jenž přichází na řídící místo v politice, do úřadu, začíná narážet a ztrácet iluze. Je vhodné říci, že i lidé, 

kteří mají patřičnou vizi, jsou schopni ji vhodně formulovat, dokážou i části vize prosadit.  

MK: Souhlasím vaší interpretací.  

MS: Když projdete minulými pětadvaceti lety, jaký druh lidí se v české politice usídlil? Vím, že se jedná 

o generální soud, soud opomíjející individuality, ovšem pokuste se o to. Je možné říci, že v počátcích 

tam byli idealisté, a ti byli postupně vytěsňováni, nebo se takový soud nedá přijmout?  

MK: Řekl bych to takto: v počátku se nominanti Občanského fóra či Veřejnosti proti násilí stali 

ministry vlády. Měli – a to považuji za velmi důležité si uvědomit – zjednodušenou funkci nebo pozici 

jak obstát, jelikož „opravovali“ veskrze pokřivený právní řád. To znamená, že jestli přišel ministr na 

svůj resort, setkal se s opatřeními ze socialismu, která postupně nahrazoval, psaly se zákony, 

vyměňovala se legislativa. Každý krok byl nějakým posunem. Jestliže jsem se stal odpovědným za 

odsun sovětských vojsk, v podstatě se to nedalo pokazit. Tím sice trochu snižuji svou zásluhu, ale 

jednalo se o jednoznačně pozitivní úlohu. Co se tam dalo zkazit? Možná nějaké maličkosti.  

MS: Možná se proces dal urychlit, ... 

MK: ... ano, ale jednalo se o veskrze pozitivní proces. Dnes jsou ministři v daleko komplikovanější 

situaci, protože zde máme etablovanou demokratickou politiku, byť je pro někoho v uvozovkách. 
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Představitelé státu ji musejí ještě vylepšovat. Již neodstraňují právní excesy minulého systému, ale 

snaží se ji vylepšovat ve vztahu k produktivitě státu, výkonnosti ekonomiky atd. Najednou zjišťují, že 

to neumějí tak dobře jako jejich západní kolegové. Proč to neumějí? Často jsou podezíráni z toho, že 

tam existují různé korupční vlivy, ale skoro nikdo není nikdy podezírán, že neumí zvládat politickou 

praxi. Posadíte Jirku Opičku do formule 1, přijede skoro poslední, ne kvůli tomu, že přenechal místa 

ostatním, ale že neumí jezdit. Někdy bychom mohli jít dál a říci, že ani ten intelekt na to nestačí. 

Umíme se málo orientovat na zahraniční modely, znám to ze své vlastní zkušenosti. Neustále se 

snažíme hledat svou vlastní cestu. Někde vedle jsou prokopané kanály, jak by systém měl fungovat, 

ale my se jimi neinspirujeme a jdeme vlastní cestou. Výsledkem je, že se v tom často motáme jako 

nudle na talíři. Dílem korupce, dílem osobní nedostatečnosti a dílem skupinové nedostatečnosti 

celého intelektuálního zázemí resortu způsobí, že nejsme schopni s těmi věcmi pohnout. Také v tom 

hrají roli peníze. Jednoduše, na řízení procesů nemáme dostatek peněz.  

MS: Proč se – podle vás – nahoru nedostávají lidé, kteří jsou dobří, a česká demokratická politika 

„generuje“ populisty?  

MK: Populismus je přítomen a chce se dostat k moci. Když se tam dostane, najednou zjišťuje, že 

nemá zázemí v lidech. Stačí se podívat, co se stalo s hnutím ANO 2011. Lidé se dostali k moci, aniž by 

věděli, jaký program prosazují. Andrej Babiš si musí rychle po nocích vymýšlet program, který bude 

prosazovat. Ještě neví, jestli jeho hnutí je pravicové, či levicové. Z konkrétních kroků se zdá, že asi 

bude pravicové. Představte si, kdyby se – shodou okolností – dostal k moci Tomio Okamura. 

Neobsadil by ani čtvrtinu resortu. Politika je složitá a vyžaduje klasické politické strany, jež mají 

dlouhodobě budovaný program a zázemí osobností, které jej kvalifikovaně dokážou prosazovat.  

MS: Počátky obnovy demokratické politiky byly slibné. Občanské fórum se chtělo transformovat na 

politickou stranu.  

MK: Byla chyba, že se tento krok nepovedl.  

... Otázka proměny vládnutí ...  

MS: Vzápětí byla založena Občanská demokratická strana, zbytek Občanského fóra se transformoval 

do Občanského hnutí. Strany se ustavily, byla zde pravice, levice. Problémem také bylo, že program, 

který deklarovaly, nebyl dodržován. Politika se propojila s ekonomikou. Lidé postupně ztratili důvěru a 

od roku 2010 zde máme pokusy iniciativ působících ve veřejném prostoru, které se snaží suplovat 

politický provoz. Ustavují se společenství antipolitiky: Nejsme politici, makáme. Lze se domnívat, že 

došlo k prohospodaření velmi cenného kapitálu.   

MK: Bezesporu.  

MS: Lidé, kteří zastávali politické funkce, neprošli odpovídající reflexí? 

MK: Nenahlížím na tyto procesy jako na nedostatek reflexe, ale vidím to jako nedostatečnou 

schopnost postavit životaschopný vládní program. Současný stav nevidím jako krizi demokracie, ale 

krizi vládnutí. O této skutečnosti se zde nemluví, ale hovoří se o krizi schopnosti řídit stát. Kdybychom 

si představili ideální prostředí bez korupce, podle mého názoru bychom došli k tomu, že systém 

nebude stejně fungovat, poněvadž lidé nemají schopnost řídit stát. U nás se vše svádí na lobbistické 

skupiny, ty v tom sehrávají negativní roli. Samotná schopnost řídit stát ale chybí. Druhá věc je ta, že 
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jak postupně vládnoucí garnitury této „schopnosti“ nabývají, ekonomická a zájmová bratrstva, různí 

političtí kriminálnici jsou pořád v předstihu, o krok napřed. Neustále ukrádají nadhodnotu, kterou 

stát vyprodukuje.  

MS: Můžeme říci, že stát prorostl těmito zlo páchajícími entitami? 

MK: V tom vidím jejich předstih. Stát nemůžete „vybrakovat“ jinak, než že se spojíte s mocnými. Jsou 

i mocní, kteří nejsou ochotni se spojit se zločinci. V politice jsem měl malý resort lidských práv. 

Podařilo se mi vše, co jsem považoval za správné – až na medializaci, protože mi tisk házel klacky pod 

nohy a nebyl jsem to schopen zvládnout. Nejednalo se o klasický resort. Pod sebou jsem měl tisíc lidí. 

Podařilo se mi to udělat tak, aby vše bylo v pořádku. S „lidskoprávníky“ to šlo, oni to v sobě mají, 

nemají tendenci krást, ale byly resorty – a těch byla naprostá většina - kde ministr neměl šanci 

vyčistit to dvě patra pod sebou. Schopnost vyčistit resort je též schopnost, jestliže ji nemáte, 

jednoduše jej nevyčistíte a nemáte tam co dělat. Jestliže se dostanete do pozice Alexandry Vondry, 

který může být jakkoliv miliónový, ale pod ním proběhne příšerná kauza, je zle.  

MS: Hovoříte o aféře ProMoPro?  

MK: Jednoduše není vhodný ministr, pokud si nevidí na špičku boty.  

MS: Setkal jsem se v rámci realizace záměru s jedním podnikatelem, který působil ve společnosti 

INEKON Group, jež je závislá zčásti na zakázkách veřejného sektoru, státu. Zdůraznil nefunkčnost 

českého státu, který je přebujelý a kde jsou lidé, co vůbec nemají ponětí o jeho správě. Není toto 

způsobeno též motivací? Lidé neuvažují v této lince: Jsem součástí státu, sloužím mu. Onen podnikatel 

mi sdělil, že v devadesátých letech se jednalo o jinou situaci než dnes.  

MK: Řekl jsem, že se jedná o krizi vládnutí, řízení státu, ale i o vládnutí v širším slova smyslu. 

Představte si, že se dostanete do pozice pilota a máte létat s lidmi v airbusu do zahraničí, ale 

s letadlem příliš neumíte. Jak to budete řešit? Řeknou: on je „zkorumpovaný“. Ne, pouze s letadlem 

neumíte a povede se vám jen každé druhé přistání. Při manévru vždy někdo umře nebo se poškodí 

letadlo. Pak toto povolání přece nemůžete dělat.  

... Otázka vize v české politice ...  

MS: Narážíte na skutečnost, že české politice chybí dlouhodobá sdílená vize. Vy se lépe orientujete 

v dennodenní praxi, když ji máte, než když ji nemáte.  

MK: Naprosto s vámi souhlasím. Vizionářství absolutně torpédoval Václav Klaus, neboť bylo vlastní 

Václavu Havlovi. Klaus vizionářství označoval za ideologii. Tím se zpětně vracíme k oblasti ideologie, 

proč jsem zaváhal, zdali se bez ní můžeme obejít. Možná bych spíše užil slovo ideje než ideologie. 

Státní ideje, vize je to, v čem chceme být „dobří“, v čem chceme být exportéři, zdali pro to uděláme 

vše, zdali zachováme letecký průmysl, který fungoval za Masaryka, nebo jestli se dáme do výroby 

porcelánu. Byli jsme též dobří ve výrobě textilu, a to vše jsme opustili ...  

MS: Ano, nebo to vše necháme volnému průběhu a nechť ... 

MK: ... trh rozhodne. V mých očích se to ukázalo jako cesta špatným směrem. Umíme si říci, v čem 

jsme jedineční v exportu? Možná ve vývozu piva. 
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MS: Toho bychom se měli dotknout v otázce obnovy kapitalismu.  

... Politika a racionalita? ...  

MS: Já bych využil vašich zkušeností. Zažil jste debaty, jak je podle vás důležitá racionalita? 

Kompetentní člověk je schopen v diskusi sdělit: „Dobrá, máš pravdu, tvé argumenty mě přesvědčily, 

ustupuji. Půjdeme tvou cestou.“ Druhý naopak řekne: „Dobrá, v této věci s tebou souhlasím, půjdeme 

spíše touto cestou.“   

MK: Máte trojúhelník, kde nestačí pouze vize, racionalita, ale vstupuje tam odvaha. Když nemáte 

odvahu, kterou nemáme, s vizí nic nepořídíte, protože samotná vize se bez racionality vystavět nedá. 

K tomu, abyste mohl vystavět dobrou vizi, musíte být také racionální. Nemůžete si vymyslet, že 

najednou budeme exportovat jaderný odpad ke Slunci, že jej Slunce pozře a že toto bude naše cesta, 

když víme, že to nezvládneme. Bylo by to hezké, ale to nezvládneme. Znamená to, že musíte vytvořit 

vizi, která je reálná, postavená na slušných základech, ale racionalisté vám ji podrazí právě 

nedostatkem odvahy, když řeknou: to stejně nepůjde! Stejně nás někdo předběhne, nechme to raději 

trhu. Masaryk byl schopný rozhodnutí. On řekl: „Vzduch je naše moře“, a bylo, a proto budeme dělat 

letadla. Vyráběli jsme letadla a byli jsme dobří. Někdo řekne: prokopejme kanál mezi Dunajem, 

Odrou a Labem, budeme dělat říční dopravu. Jiní budou opět oponovat: to nebude fungovat. Někdo 

prohlásí, pojďme se soustředit na obnovitelné zdroje energie. U nás se vždy nalezne skupina, která to 

podrazí, že systém nebude fungovat.  

MS: Například víme, jak dobrá snaha vede ke špatným koncům. 

MK: Ano, pokud se to dělá blbě, a tak to máte se vším. Všimněte si obrovsky odvážných projektů 

Američanů. Některý odpadne, ale ostatní běží. Naplánují si dlouhodobý cíl ve věci výzkumu kosmu, 

robotické armády, která šetří životy Američanů, jelikož nemusí nasazovat vojáky. Do jeho realizace se 

pustí a začnou to uskutečňovat. K tomu potřebujete mít vizi, racionalitu, která vám řekne, že tento cíl 

je dosažitelný, a odvahu, že jej dokážete realizovat. My Češi odvahu nemáme. Do ničeho se nakonec 

nepustíme, vše se rozplyne. „Blob“ Jana Kaplického je toho důkazem. Touto jednou stavbou bychom 

možná neuvěřitelným způsobem zvedli návštěvnost Prahy. Stejně to neuděláme, budeme se neustále 

„matlat“ ve stavu, v jakém jsme. Přitom Praha je neprůjezdná, je v troskách, ale jedna stavba nám 

bude vadit.  

MS: Máte-li smysluplnou vizi, pro kterou získáte celý národ, rozpouští se pak v jednotlivých parciálních 

zájmech. Každý si hraje na svém písku. Většinu národa pak spojí nějaký hokej, když vyhrajeme, ale to 

přece nestačí.  

... Příklad vizionářského přístupu ...  

MK: Jedná se o vizi, kterou jsem sám zažil, byla naprosto úžasná a zbytečně torpédovaná Václavem 

Klausem. Po odsunu sovětské armády se mi ozvalo americké velvyslanectví na nejvyšší úrovni. Bylo 

mi zprostředkováno jednání s ministrem zahraničí USA, tehdy se jednalo o Jamese Bakera. Dokonce 

jsem na něj měl číslo do jeho kanceláře. Měl jsem jednoduchou, ale epochální nabídku. V Milovicích 

vznikl po sovětské armádě prostor, který byl státní. Byla tam přistávací plocha, která má neuvěřitelně 

zajímavé povětrnostní podmínky. Velice často je tam „bezvětří“, málo tam prší, a proto tam 

Američané chtěli vybudovat pět kilometrů dlouhou přistávací dráhu pro nový program amerických 

stratosférických letů. Letadlo dosáhne stratosféry a pak se pouze snáší na místo určení, tím by se let 
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do Ameriky urychlil na dvě hodiny. Šlo o nový program. Američané žádali, aby v Evropě vzniklo toto 

letiště v Milovicích. Projekt byl projednáván na úrovni Pentagonu. Bylo to nic proti ničemu, poněvadž 

se jednalo i o obchodní účely. Samozřejmé, že by prostory užívali i vojáci, ale převážně se jednalo o 

obchodní projekt. Dostalo se to i do úrovně studie podoby letiště, kterou mám ještě doma. Václav 

Klaus usilování o projekt při jedné své návštěvě podrazil, že nic takového nechceme. Dobrá, padlo to. 

Na druhou stranu – kdybychom jej měli, staneme se „Frankfurtem Evropy“. Naši republiku by projekt 

nijak negativně nezasáhl. Vytvořila by se infrastruktura, měly tam být vybudovány rychlodráhy na 

Ruzyň, mohli bychom se zase stát významnými. Takto přicházíme o jednu věc za druhou. Celá 

záležitost umístění jednotek NATO na našem území je záležitostí, z níž se opět vyvlékneme.  

MS: Uplatňujeme přístup „chytré horákyně“: ani oblečená, ani nahá.  

MK: Zde se dotýkáme odvahy našich lidí.  

MS: Můžeme se podívat na jiné záležitosti – a to je realizace dopravních koridorů. Koncepty byly 

vytvořeny, ale nakonec se neuskutečnily. Též byly rozpracovány postupy rychlostních silnic, a co se 

realizovalo? Jsme v Praze, můžeme se podívat na krásnou stavbu – tunel Blanka, jenž se stal 

synonymem politické neschopnosti, budu-li užívat diplomatických slov.  

MK: ... /smích/ ...  

... Kapitalismus ...  

MS: Dovolil bych si otevřít otázku obnovy hospodářského řádu - kapitalismu. Jak se na něj díváte? Je 

pro vás přirozeným? Vím, jste především umělec.  

MK: V politice se pohybuji dlouho a jistý názor na to mám. Hovoříme o tržním hospodářství – 

kapitalismu.  

MS: Obnova tržního hospodářství byla požadavkem Občanského fóra. Havel usiloval, aby z ústavy 

zmizelo slovo socialismus. Uvědomoval si nutnost obnovy.  

MK: Kapitalismus viděný prizmatem minulého období je pro mě problematický. Také mám 

socialistické sklony. Sám sebe zařazuji mezi středového voliče, který je mírně doprava. To znamená: 

jednoznačně tržní hospodářství, jednoznačně svoboda podnikání bez velkých státních regulací. To vše 

ano. Ale problém je v tom, že jsem získal pocit – a to je racio – že miliardářem se nemůžete stát 

v krátkém období jinak, než že peníze ukradnete. Jiný postup není možný. Řekněte mi jakoukoliv 

oblast kromě zbraní, pornografie a jiných kriminálních aktivit, kde se můžete stát miliardářem proto, 

že dobře děláte dětské kočárky. Možná ano, ale za dlouhou dobu. Jinými slovy – trpím globální 

nedůvěrou vůči velkým miliardářům, mezi které spadá například Andrej Babiš ... 

MS: ... nebo Zdeněk Bakala, Petr Kellner.   

MK: Ti také. Všichni, kteří u nás vládnou miliardami, se k majetku museli dostat neregulérním 

způsobem. Ať mi popíšou, jak poctivě se dostali k penězům. Jedná se o jeden problém, který vnímám 

nejen já, ale vnímají jej i ostatní.  

MS: Narážíte na skutečnost, že během pětadvaceti let taková kumulace majetku ... 
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MK: ... není možná. K tomu, abyste věřil kapitalistům, že vše bylo regulérní, nesmíte číst zprávy o 

Františku Mrázkovi atd. Tam to vše vidíte. Lidi, které jste zmínil, jsou v různých pojednáních 

zmiňováni.  

MS: Když jste hovořil o lidech, někteří z nich byli napojeni na minulý režim. Zkrátka, měli to, čemu se 

říká sociální kapitál, měli patřičné kontakty. 

MK: Dobrá, rád bych pokročil. Mám-li se vrátit do obecné roviny, ve mně panuje jistá nedůvěra vůči 

velkokapitalistům – miliardářům, kterou sdílím s většinou českých občanů, oni si mnohé umějí 

spočítat, vědí, jak těžké je vydělat peníze. Možná existují nějaké příklady podnikatelů, kteří působí 

v tak výnosné branži, co jim přinese velké zisky. Zkrátka – akumulace bohatství je zkalená. Když si to 

odmyslím a posuzuji to podle kapitalismu amerických či západoevropských standardů, domnívám se, 

že se jedná o řád, jenž je ne snad ideální, ale v současné době jediný možný. Nahlížím na něj jako na 

systém, jenž „neusekává“ hlavy těm, kteří vyčuhují z řady. To znamená, že se v něm nevrhá se sociální 

nenávistí na ty, kteří dokážou vytvářet zaměstnanecké pozice, jež dokážou zaměstnávat i tisíce lidí. Ti 

jsou podstatní, bez nich by tento svět asi nefungoval. S nějakou rezervovaností kapitalismus 

podporuji a nic bych na něm neměnil. Druhá věc je, že současný kapitalismus je prolezlý švindlem, 

korupcí, nekorektností a v mnoha případech i vraždami. S tím mám problém a zde by měl nastat 

samočisticí mechanismus, jenž se bezesporu rozjíždí. Můžeme to vidět a jedná se o běh na dlouhou 

trať.  

MS: Měli bychom zmínit jednu skutečnost. V Americe také tento řád nějak začínal, tamní proces 

kumulace bohatství nám může připomínat procesy u nás. Pokud budeme současnou dobu poměřovat 

s tím, co bylo, můžeme říci: Ano, odbýváme si něco, čím prošla americká společnost. To znamená: byli 

tam zlatokopové, byl tam lord Protektor, teprve až pak přišel zákon.  

MK: Ano, to víme, známe příklady. Víme, jak se chovali rodiče Kennedyho, jak spolupracovali 

s hitlerovským režimem – a to s vědomím, jak obludný systém to byl. Všechny ty mafie jsou nám 

známé. Neznamená to, že nad tím lze mechanicky mávat rukou. Ani oni v těch letech nedělali nic 

jiného, než proti tomu bojovali. Velkokapitalista se musí dostat pod tlak, aby co nejdříve nastala 

etapa jeho usměrnění, ...       

MS: ... aby se jeho zisky přeměnily v altruismus, jako to vidíme u Warrena Buffetta nebo Billa Gatese.  

... Kroky k nastolení kapitalismu, aneb kroky Václava Klause ...  

MS: Pokročme dále, ale zůstaňme v oblasti tržního řádu. Jak jste vnímal otázky privatizace, která byla 

podmínkou jeho obnovy u nás? V době, kdy jste byl poslancem Federálního shromáždění, se zákony 

přijímaly velice rychle. Soudíte, že pomalejší postup by byl vhodnější?  

MK: Nastal tam zajímavý efekt, o kterém bych mohl mluvit docela dlouze. Budu se snažit jej zkrátit – 

ten se týká Klause. Jedná se o dobrodružné příběhy. Snad v budoucnu napíšu knihu, kde bych to vše 

popsal. Každá revoluce je dříve či později vyvlastňována, vždy se nalezne někdo, kdo je schopen si 

revoluční zásluhy buďto přisvojit, nebo vyvlastnit. Václav Klaus si je přisvojit nemohl, protože zde nic 

nedělal. Během sametové revoluce pouze „obtěžoval“, jednoduše se tam vmísil. Na jeho příspěvky 

nebyl nikdo zvědavý. Neustále mnohé zpochybňoval, už tím svým „já nevím“. Jeho čas přišel 

v okamžiku, kdy byl Havel zvolen prezidentem, založil ODS a velice vehementně ji konstituoval. A nyní 
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pozor! Obklopil se komunisty, ale ne těmi z Charty a ne těmi, kteří ukončili svou stranickou dráhu 

v roce 1968, ale těmi normalizačními.     

MS: Rád bych k vašim slovům dodal, že Havel vstupuje na Hrad koncem roku 1989, Klaus se stává 

předsedou ODS v roce 1991. Mezitím je jistý čas, v němž vystupuje jako ekonom.  

MK: Ano, máte pravdu. V mém vyprávění o ODS jsem udělal zkratku, ale to není tak důležité. Zkrátka 

- stává se součástí hned první Čalfovy vlády - má funkci ministra financí.  

MS: Působí jako ekonomický expert.  

MK: Obklopuje se lidmi, o nichž do té doby nikdo nic moc nevěděl – jako jsou Dušan Tříska, Tomáš 

Ježek, také je tam Vladimír Dlouhý aj. Jednalo se o lidi, kteří měli zázemí v Prognostickém ústavu, jenž 

byl pravděpodobně expoziturou KGB. O tom jsem přesvědčen, byť nemám žádné důkazy. Klaus 

vyvlastňuje hospodářskou politiku Občanskému fóru – a to v plné míře. To znamená: s nikým z 

Občanského fóra se neradí, jak by to mohlo, či mělo být například s privatizací a jinými reformami. 

Mnohé je tam rozhodováno mezi bývalými komunisty s Mariánem Čalfou – a to na úrovni vlády. 

Rozjíždějí proces, který nebyl vlastní Občanskému fóru, jehož členové na to koukali s otevřenou 

pusou, ale místy i s dávkou obdivu, protože nikdo nebyl ekonom. Nevím, co tomu v té době říkal 

Věněk Šilhan, ale jinak nebyl nikdo ekonomicky tak zdatný, aby to byl schopen zespodu, z ulice 

kriticky zhodnotit.  

MS: Měli bychom říci: Václav Klaus si svou razancí a schopností sebeprezentace získal západní 

experty, i díky tomu Česká republika získávala kredit. Václav Havel byl člověkem politického převratu, 

Klaus se postavil do role klíčového představitele hospodářské transformace.  

MK: Vše dělal sám. S určitou ostražitostí a pak s nelibostí byl sledován Občanským fórem, to však do 

procesu nebylo schopno zasáhnout. Rozjel proces privatizace, který se zpětně obtížně hodnotí, 

protože jsme neprožili žádný jiný. Nevím, jaké privatizační procesy proběhly v Polsku nebo 

v Maďarsku. 

MS: V Maďarsku se postupovalo postupně. Rusko šlo cestou šokové terapie a kuponové privatizace, 

tamní hospodářství kleslo podstatně více. U nás byla takzvaná transformační recese jedna 

z nejmenších.  

MK: Rozhodně, dopady byly takové, že se majetku zmocnili lidé, kteří byli ze starých struktur a hráli 

roli v socialismu. Oni si jej rozebrali.  

MS: Otevřeli jsme cestu k utvoření mafiánského kapitalismu.  

MK: Když proces tak pojmenujete, což bych také udělal, těžko jej označit za správnou cestu, i když to 

proběhlo bez „velkých“ hospodářských excesů jako v jiných státech. Dlužno říci, že v té době nikdo 

z nás neměl schopnost rozpoznat, jestli je vývoj správný, či ne. Věřili jsme, že velká privatizace je 

správnou cestou. Zdůvodňovali nám, že to vše je „spravedlivé“. 

MS: Sluší se říci, že například malá privatizace přispěla ke zvelebení měst, založení firem, města 

dostala glanc. Problém nastal právě v distribuci ohromného národního majetku, který byl ve 

vlastnictví státu. Věci se nedějí ve vzduchoprázdnu. Závisí na přístupu různých lidí. Slova o „špinavých 
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penězích“, o „zhasnutí“ nadělala nesmírně mnoho škody, žijeme totiž ve světě symbolů – a ta se jimi 

stala.  

MK: Souhlasím s tím, co říkáte. Pak nastal další proces. Když se postupovalo tímto způsobem, stát 

měl ještě jednu šanci - zasáhnout tvrdě proti těm, kteří proces zneužili, tj. lidem jako Kožený apod. To 

by také šlo, a řeknu vám jak. Jednalo by se o rychlé obestavení účtů, zmrazení peněz v okamžiku, kdy 

ještě byly dohledatelné na našem území. Vše šlo nějakým způsobem řešit po dohodě s Národní 

bankou a podobně. Nic z toho se nevyužilo, nechalo se to rozkrámovat totálním způsobem. Hodnota, 

kterou vytvořili bolševici v centrálním hospodářství a která zde bezesporu byla, se najednou 

rozplynula.  

MS: Hospodářství z logiky věcí dostalo šrámy. Jsou lidé, kteří se k takovému Viktoru Koženému hlásí, 

jedná se třeba o Dušana Třísku.  

MK: Skutečně?  

MS: Ano, je tomu tak, byl jeho poradcem. 

MK: Ještě dnes se k němu hlásí?  

MS: Ano, když jsme diskutovali otázku transformace, řekl to. Zkrátka – mezi námi jsou lidé, kteří mají 

takové uvažování.  

MK: O čem to svědčí? Pěkně odhaluje způsob svého myšlení. 

... Lidé poznamenaní minulostí ...  

MS: Můžeme dodat, že Dušan Tříska je evidován jako agent StB.  

MK: Pojďme zpět k našemu problému!  

MS: Podle vás lidé propojení s minulostí měli být posláni na distanc. Lidé, kteří byli v minulosti spojeni 

se stranou, s režimem, nemohli na základě lustračního zákona působit ve státní správě. 

V hospodářské sféře dostali tito lidé volný prostor.  

MK: Ještě krátce se vrátím ke skutečnosti, že se věci dostaly do rukou lidí z bývalého establišmentu, 

často spolupracovníků StB. K oddělení mělo dojít, ale jak, to vám nepovím, protože systém byl 

prolezlý komunisty do takové míry, že byste musel oddělit půlku populace.  

MS: Ve straně bylo jeden a půl milionu lidí.  

MK: To je ale strašně mnoho! Bylo to skutečně těžké. Co se udělat dalo, bylo, že by následné 

zákonodárství nevycházelo vstříc těm, kteří ukradli nějaké majetky.  

... Poznámky ke kuponové privatizaci a jiné ...  

MK: Nemuselo dojít k tomu, aby fondy měly možnost postupně vyvlastňovat své DIKy, koncentrovat 

kapitál v jedněch rukou. Umožnily to zákony o minoritním akcionáři, který je povinen odprodat svůj 

podíl. Zkrátka – vytvořily se podmínky ke koncentraci kapitálu v jedněch rukou, a ty ruce byly špinavé. 

Z tohoto pohledu je to strašné.  
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MS: Vlastnit část podniků bylo velmi lákavé.  

MK: Mohli zůstat kontinuálními vlastníky do dnešních dnů.  

MS: Jasně, ale bez nějaké koncentrace majetku by se podniky nedaly spravovat.  

MK: Jsem přesvědčen, že daly, ale jako ekonom to víte lépe a nerad bych se s vámi přel. Moje 

zkušenost říká, že tam byl poskytnut velký prostor pro zneužití procesu privatizace, ač tak velký být 

nemusel. Například některé valné hromady se jaktěživ nesešly. To znamená, že představa o tom, že 

podniky se nedaly spravovat, pokud všichni DIKové byli vlastníky podniků, není tak úplně přesná. Na 

některé valné hromady dorazilo jen určité procento DIKů, které nemělo kvalifikaci ovlivnit chod 

podniku, ale podnik stále jel dál. Představitelé fondů mohli spravovat majetek všech DIKů, a ne jen 

svůj vlastní, který si postupně „nahrábli“ pouze pro sebe.  

MS: Když jsme u kuponové privatizace, měli bychom uvést jednu skutečnost, že sám Václav Klaus se 

k nešťastné kuponové privatizaci stavěl rezervovaně a nemyslel si, že díky velké kampani, kterou 

pomohl rozjet Viktor Kožený, se zapojí takové množství lidí.  

... Kladné vnímání procesů? ...  

MK: Jestliže diskutujeme tyto skutečnosti, musím se zeptat: Vidíte Klause pozitivně?  

MS: Snažím se dívat na procesy kriticky. To znamená, chceme-li vytvářet kapitalismus, nemůžeme jej 

vytvářet bez kapitálu, tím myslím know – how. To zde nebylo, a proto zastávám názor, že se hodilo 

propojit naše hospodářství více s vyspělým světem, kam jsme měli zájem se integrovat. Zbavovat se 

„slušných“ podniků bylo dost riskantní.  

MK: Zastavme se ještě u jedné věci: Když jsem byl nedávno ve vládě, velice jsem vystupoval proti 

hysterickým privatizacím všeho. Mé poslední vystoupení se týkalo privatizace letiště Praha, byl jsem 

proti tomu a podařilo se mi získat jistý odklad. Nakonec to bylo shozeno ze stolu Mirkem 

Topolánkem. U nás došlo k privatizaci věcí, které nemusely být nutně privatizovány, leckterý podnik 

mohl zůstat státní. Uvedu příklad: Řekl jsem, že bych jako odběratel přešel od Pražské energetiky 

k někomu jinému. Odpověděli mi: Přejděte si, ke komu chcete, ale všechny „dráty“ jsou naše. 

Nakonec zjistíte, že nějaká „osoba“ vlastní všechny dráty v Praze.  

... Péče o „státní kapitalismus“ ...  

MS: Narážíte na problém přístupu státu k infrastruktuře, k důležitým strategickým odvětvím?  

MK: Přesně tak! Za chvíli bude „zprivatizována“ i jaderná elektrárna Temelín a budeme zde mít 

blázinec.  

MS: Ta patří k ČEZu a stát v něm stále vlastní majoritu.  

MK: Ta je alespoň polostátní organizace, ovšem za chvíli bude soukromá.  

MS: Problém můžeme vidět také v tom, že během transformace se říkalo, že vytváříme soukromé 

vlastnictví, ale nakonec to, co bylo privatizováno, bylo úvěrováno státními bankami.  

MK: Přesně ...  
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MS: V jistém ohledu zde byla vytvářena fikce kapitalismu, protože v kapitalismu je vlastnictví 

soukromé, a ne státní.  

MK: Dále zde máte nešvar, který vám každý nepřipomene, neboť ve vládě bylo málo lidí. Někdo si jej 

uvědomuje, někdo ne, ale který přežívá. Ředitelé těchto státem vlastněných společností mají 

astronomické platy za úplně nulová rizika, která nesou. Například ředitel ČEZu, když v daném roce 

prosperuje, si nechá vyplatit desítky milionů. Když prodělá, stejně tak i jiný polostátní podnik, 

domluví se s ministrem financí, ale prodělek „zaplatil“ ministr financí – zkrátka stát. V tomto 

podnikání není žádné riziko. Tak podnikat by „uměl“ i náš pes. Když to jede samo, deklaruje velký 

zisk, když je problém, stát to za něj „zatáhne“.  

MS: Hovoříte o problému, který se objevil v roce 2008 v rámci finanční a později hospodářské krize. 

Zásadně se uplatnil postup, kdy dochází k privatizaci zisku a socializuje se ztráta. Je tedy otázkou, o 

jaký kapitalismus máme usilovat?  

MK: Problém, o němž hovoříte, se dá řešit, několikrát jsme řešení předkládali. Pamatuji si, jak jsem 

vystupoval k tomuto tématu několikrát, že ředitel takové společnosti by neměl mít větší plat než 

ministr. Jeho kvalifikace, kompetence nepřesahuje kvalifikaci a kompetenci ministra, ať tedy dostane 

svých 100 tisíc korun, ale ne 20 milionů.  

MS: Rozumím, ale zde vzniká otázka tlaků, jimž je osoba ministra vystavena.  

MK: To však hovoříme o nešvarech kapitalismu, pro které nemusíme odsuzovat systém jako takový, 

poněvadž nešvary se dají odstranit.  

MS: Lidé je vnímají a systém pak mohou zavrhovat, protože to, co vidí, je součástí kapitalismu.  

MK: Nevěřím vaší námitce. Ke snížení platu téměř došlo, ale někdo k tomu zabránil. K některému 

snížení ano, ale ne k tak výraznému. Když někdo chce mít takový plat, nechť si přejde do privátní 

firmy. Ať si vydělává 10 milionů korun měsíčně, jestliže dokáže tak dobře podnikat, ovšem státní 

rozpočet ať do toho nezatahuje.  

MS: Zde je asi nutné mít povědomí, že dělám pro společnost, která je majoritně vlastněná státem, a 

sloužím. Mnozí z nás, kteří se dostali na vysoké posty, ale fenomén služby redukovali na službu vlastní 

kapse, vlastnímu účtu.  

... Sám kapitalistou a jeho kontexty ...  

MS: Ještě bych si dovolil dotknout se jedné skutečnosti. Sám jste se stal kapitalistou. Se svým švagrem 

jste založil fond Trend, který pak byl vytunelován. Jak se zrodila idea mít investiční fond? Byla zde 

snaha participovat na procesu obnovy kapitalismu?  

MK: Jednalo se o etapu, kdy velká privatizace začínala. Nevím, jestli to pamatujete, kolik vám tehdy 

bylo let ... 

MS: Byl jsem ještě malý, ale o procesy jako takové jsem se zajímal, ale také jsem je „chápal“ dětským 

rozumem.  

MK: Velká privatizace byla v režii Václava Klause, a ještě jsme s ním neměli zkušenost jako posléze. 

Důvěra v Klause byla velká. Jednalo se o člověka, který nějakým způsobem participoval i v průběhu 
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sametové revoluce. Nemohli jsme plně rozpoznat úskalí velké privatizace a vnímali jsme ji jako cestu, 

které se může zúčastnit každý. V té době jsem nebyl ve Federálním shromáždění, ukončil jsem svou 

politickou kariéru odsunem sovětských vojsk, což je veřejně známo. Byl jsem osloven nově založeným 

privatizačním fondem Trend, abych se toho zúčastnil. Jako mladý, dynamický člověk jsem v tom 

neviděl nic špatného, protože jsem myslel, že by to byla dobrá cesta, kterou navrhla vláda. Nejedná 

se o žádný švindl, je to regulérní systémový způsob jak naložit se státním majetkem, a proto proč 

bych se toho neúčastnil? Rozhodl jsem se a fakt, že jsem měl obrovskou popularitu, mi k tomu dal 

prostor. Ve volbách jsem měl 52 procent preferenčních hlasů. Kdo to dnes dostane? Po Dubčekovi 

jsem byl druhý. Přes mé mírné protesty mne dali již tehdy na plakáty s Martinem Kratochvílem, jenž 

měl jistou popularitu z působení ve formaci Jazz Q. Když jsem se tedy stal vývěsní štítem, zároveň 

jsem přijal, a to rád, protože jsem si mnohé chtěl „ohlídat“, třeba pozici v představenstvu. Byli tam 

lidé, kterým jsem mohl věřit, protože jsem je vesměs znal. Neměl jsem s nimi žádné špatné 

zkušenosti. Byl tam též nějaký podnikatel, jehož jsem příliš neznal, ten nakonec odešel. Došlo pak 

k privatizaci, protože jsme byli „chytří hoši“, dobře jsme zprivatizovali, což se stalo osudným. Získali 

jsme část Sokolovské uhelné, kde jsem se pak stal místopředsedou představenstva, dále jsme měli 

část Kotvy, pak výzkumné ústavy, DBK, ČKD Polovodiče. Zkrátka – měli jsme dobré portfolio asi za dvě 

miliardy korun.  

MS: Měli jste obrovskou důvěru lidí, což je cenný kapitál, který následně nebyl využit.  

MK: Ano, věřili nám, vše dopadlo dobře. V průběhu mého předsednictví jsme měli plat jako 5 tisíc 

korun za měsíc. Byl jsem si plně vědom, že nesmí dojít k tunelování - ten výraz se již postupně 

objevoval, a to ani zvenčí, ani zevnitř, poněvadž vnitřní tunelování, jako když si paní Klausová nechá 

zaplatit zasedání správní rady, nám také může zlomit vaz. Nic takového se nepřipouštělo: ani vnitřní, 

ani vnější. Naše portfolio bylo v pořádku, DIKové, kterých bylo asi 14 tisíc, byli spokojení. Nic se 

nedělo. Ovšem proto, že jsme byli úspěšný fond, někde čekali „dravci“. Začali se projevovat 

rozhovory s některými členy našeho představenstva, což jsem nevěděl. V představenstvu se začaly 

objevovat návrhy, s nimiž jsem nesouhlasil. Říkal jsem: „Takto ne.“ Padl návrh, že bychom někdy fond 

mohli prodat, protože bychom získali mnoho peněz. Tvrdil jsem, že jsme byli zvoleni pro celoživotní 

poctivou správu, vždy jsem si myslel, že tomu tak bude.  

MS: Zkrátka – firma jako dlouhodobý projekt. Můžeme se podívat, kam s podobnou filozofií firmy 

došel Tomáš Baťa.  

MK: Navíc to bylo dobrodružně uděláno, takže nás to bavilo. Koho by nebavila správa Sokolovské 

uhelné? Z mého pohledu byl projekt fondu rozběhnut správně. Nic se nemohlo drancovat, vše bylo 

v pořádku. Stačil pocit, že jste to někam s fondem dotáhl. Když se ty „vychytralé“ tendence objevily, 

nerealizovaly se, protože jsem je vždy „zarazil“, neboť jsem jako předseda představenstva měl tu 

moc. Začal jsem být osočován uvnitř představenstva, že si podnikání pletu s kostelem: Toto je 

podnikání, a ne církev. Říkal jsem: „Nezlobte se, podnikání se dá také dělat slušně.“ Oni protestovali, 

to jsem již věděl, že se lidé začínají měnit. Okamžitě jsem na svou funkci rezignoval. Předsedou 

představenstva se stal Martin Kratochvíl. Již během rezignace jsem mu napsal dopis, proč jsem 

rezignoval, kde jsem na nedobré tendence upozornil, avšak zároveň jsem konstatoval, že k tomu 

nedošlo, poněvadž byly mnou zaraženy. Pojmenování tendencí bylo nepříjemné, jednalo se o daňové 

optimalizace, ke kterým pak nedošlo, ale zapáchaly, a sám ten výraz nenávidím. Když se Kratochvíl 

stal předsedou představenstva, přišly prázdniny roku 1995. Nic se nedělo, a najednou jsem dostal 
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dopis: „Přijeď do Prahy, Trend se prodává.“ Dorazil jsem do Prahy, začal jsem zuřit: „Co jste to 

udělali? Zničili jste naši dlouhodobou koncepci. Komu jej prodáváte? Co jste si to vymysleli?“ Bylo mi 

řečeno: „Všichni jsme se dohodli, je na tobě, jestli v podniku zůstaneš sám, anebo to s námi prodáš.“ 

Pak jsem se seznámil s budoucím správcem – Hálkem, který fond převzal, a udělal jsem komuniké o 

tom, že s tím budou nakládat seriózně a ve prospěch DIKů. Abychom to s Martinem, který se toho 

také bál, zajistili, říkali jsme, že zůstaneme v Hálkově správní radě, aby vše bylo ohlídáno. Když pak 

přestaly docházet peníze za Trend do kasy, rezignovali jsme, jelikož mnohé smrdělo.  Hálkovci se 

vymlouvali, že peníze z nějakých důvodů nemohou zaslat. Poté, co jsem rezignoval, podal jsem dvě či 

tři soudní žaloby, upozornil jsem celý stát, Parlament, prezidenta, celou vládu, Ministerstvo financí ČR 

na to, že se v Trendu děje něco nekalého. Mobilizoval jsem trestní orgány, začaly to stíhat, ale 

nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. My s tím nic společného nemáme. Bylo to predátorské 

rozhodnutí budoucích nabyvatelů, které se nedalo z ničeho vyčíst. Říkám: nechtěl jsem to. 

MS: Ale máte lidi, jako je pan Pavel Tykač a společnost Motoinvest, kteří tuto politiku sledovali.  

MK: Nemají to napsáno na čele: jsem zloděj, budu krást.  

MS: Dnes, jak víme, se krade v saku a s kravatou.  

MK: Tehdy to tak nebylo, zpětně to vím též.  

MS: Lze říct, že Václav Klaus jako jeden z architektů hospodářské transformace také říkal něco v tom 

smyslu: o etice příliš uvažovat neumím. Důležité jsou symboly. Shodou okolností jste se do jisté míry 

stal symbolem odchodu vojsk. Měl jste kredit, ... 

MK: ... a pak jsem jej poztrácel. Je to smůla, ale co s tím můžete dělat? Fond Trend vyšetřovaly dva 

policejní týmy, oba konstatovaly nejen moji nevinu – ani jsem nebyl obviněn, ale též řekly, že jsem 

udělal maximum pro to, aby se věc dala do pořádku. To však média občanům nesdělila.  

MS: Ano, ta „dávají“ pouze to, co se jim hodí do krámu, co je prodejné.  

... Hodnoty ...  

MS: Pokročme dále. Jaké hodnoty jsou podle vás důležité pro správné fungování společenského a 

hospodářského řádu?  

MK: To je jednoduché. 

MS: Opravdu?  

MK: Slušnost a korektnost. Vím, že můžete připravit obrovskou řeč, že to v té a té oblasti nejde. 

Nakonec to tak bude muset jít, protože elektronizace prostřednictvím počítačů, schopnost evidovat 

všechny toky peněz, jakékoliv obchodní transakce zde existuje. Vše časem povede k tomu, že švindl, 

„praní“ černých peněz bude čím dál obtížnější. Vzdát se této základní hodnoty, že se věc bude dělat 

slušně, korektně, by bylo chybné. Obchodník je schopný vytvořit produkt, o nějž je zájem: nabídnout 

a prodat jej, to je důležitá schopnost. Při tom však nikoho neokrást a neošidit, a přesto vydělat 

peníze, i to lze, a tím vzniká kýžená hodnota. Do toho musíte mít zakomponováno, že obchodník by 

měl být slušný. Pokud se tomu budeme smát, když to budeme vydávat za pouhý idealismus, nikam se 

neposuneme. Též se mi snažili namlouvat, že v obchodě to chodí jinak než v sakristii.  
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MS: To ano, ale doba byla uvedena mottem Pravda a láska zvítězí, či musí zvítězit nad lží a nenávistí. 

Jsou mezi námi lidé, kteří se tomu vysmívají.  

MK: Jedná se o mafiány, zločince, kteří vysmívajíce se okrádají jiné lidi. Pokud se tomu smějí 

v hospodě, prosím, ale pokud svůj výsměch těmto hodnotám realizují, jedná se o zločince a s nimi se 

musí zatočit.  

MS: Víme, že tito zločinci nám vládli, stačí se podívat na Stanislava Grosse.  

MK: Ano, ale co jako jedinec s tím mám dělat? Hovořili jsme o porodních bolestech demokracie, 

nejsou to však pouze porodní bolesti, probíhají neustále. Naposled jsme byli svědky těchto švindlů při 

bankovní krizi, tomu se musíme bránit. Evropská unie začíná přijímat řadu kroků a opatření, které by 

podvody měly ztížit, jde například o opatření o daňových rájích atd.  

MS: Opět se dostáváme k „odvaze“, jak jste již zmínil. Je nutné, aby zde existovala ochota to stíhat, 

ochota konkrétních institucí k akci, ta zde v devadesátých letech nebyla. Svědky takové velké akce 

jsme byli před rokem, kdy státní zástupce Ivo Ištván a ředitel speciálního policejního týmu Robert 

Šlachta upozornili na velké nedostatky ve vysoké politice a ve státní správě. Lidé možná říkají, že to 

mělo přijít daleko dřív.  

MK: Dnes si můžeme nad tím postesknout: To jsme nezvládli. Neznamená to, že bychom to měli 

přijmout jako nějakou normu, protože kdekdo si na tento lehce korupční systém zvykl – a to na všech 

úrovních, na nejvyšších i na nižších. Chceš-li něco docílit, musíš podmáznout, zaplatit atd. Tyto 

praktiky se etablovaly, jelikož plíživě přešly ze šedé ekonomiky socialismu, kde byly zakořeněny. Když 

jste chtěl svíčkovou, byla pod pultem, a to je začátek podobných čachrů. 

MS: Dostalo se to lidem do myslí – různé druhy „pozorností“ se staly neodmyslitelnou součástí jejich 

životů. Než tento fenomén zmizí, bude to trvat. Hovoříme o generacích - až ty, které prožily rok 1989, 

vymřou, teprve pak se společnost a hospodářství může opravdově obrodit. Nesmíme rezignovat.  

... Integrace na Západ ...  

MS: Ještě bych využil vaší přítomnosti a zeptal se na integraci do západních struktur. Jsme součástí ... 

MK: ... Evropské unie, NATO, ... 

MS: Jsme členy dobrých klubů.   

MK: Jedná se o stav, o který jsme dlouhodobě s Václavem Havlem usilovali. Dvanáct let jsem působil 

jako jeho externí poradce. Scházel jsem se s ním a jeho spolupracovníky pravidelně jednou týdně ve 

čtvrtek a probíral i jsme nejvýznamnější a často nejbolavější agendy. O čem se nyní bavíme, se 

pobíralo i tam, a stále přitom rezonovalo základní téma: naše integrace do evropského 

bezpečnostního systému. Vstup do NATO, k čemuž došlo, jsem velice aktivně podporoval. Také jsem 

podporoval naši integraci do evropského hospodářského systému, k čemuž také došlo. Než se 

přistoupilo k těmto krokům, došlo k rozpadu RVHP a Varšavské smlouvy. Poté, co došlo k přijetí do 

NATO a Evropské unie, jsme mohli konstatovat, že byla završena přeměna se vším všudy. Do té doby 

jsme byli ve vakuu. Když k tomu došlo, tak jak Havel, a jeho nejbližší spolupracovníci, tak i já jsme to 

považovali za veliký úspěch společné práce, jež ležela především na bedrech samotného Havla. Mám 

dnes velký problém to zpochybňovat z jakéhokoliv úhlu. Ve všech námitkách, které slýchávám 
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například proti Evropské unii a NATO - proti NATO jich zase tolik není – nenalézám žádné racionální 

jádro. Dokonce bych řekl, že řada z nich mě obveseluje. Takovým stížnostem na hořčici, žárovky, na 

to, jestli budeme, či nebudeme mít tuzemský rum, ...      

MS: ... pomazánkové máslo, …  

MK:  … se trochu směji. Dokonce se směji i odmítání i nároků v oblasti ekologie. Je zcela jasné, kam 

tím míří Evropská unie – a je to naprosto v pořádku. Již se tolik nesměji lidskoprávním akcentům, 

které z Evropské unie jdou. Osobně s tím nemám problém, ale zkuste vznést námitky, ovšem nevím, 

jestli mě v něčem zvikláte.  

MS: Problém je, že Češi se k něčemu přihlásí, ale pak mají postoj až diverzanta. Chceme být součástí 

uskupení, ale zároveň nechceme za naše členství nést odpovědnost.  

MK: Tomu se říká buď páter Vyklouz, chytrá horákyně či Švejk. Nebo se tomu říká vyčůranost, kdy 

chci přijímat pouze benefit, ale již za to nechci nic vracet.  

MS: Co se týče otázky Severoatlantické aliance, byla zde možnost jejího zrušení, když se rušila 

Varšavská smlouva. Václav Havel tento přístup zpočátku podporoval, ale víme, že se do toho promítly 

zájmy jiných. V tomto momentu se tam promítly ideje versus struktury. Musíme si uvědomit, že 

Amerika má velký vojenský rozpočet a je tam silný tlak vojenské lobby. Někteří političtí představitelé 

v rámci kampaně proti terorismu to ještě přiživili. Naše pozice je být dělným členem NATO. 

Neznamená to, že budeme se vším souhlasit, můžeme utvářet konstruktivní disent.  

MK: Zase je dlužno poznamenat, že toho nemáme na názoru Evropské unie příliš k opravování, 

protože náš názor je v mizivém procentu kompetentnější než názor Evropské unie. Rádi bychom 

přispěli k opravám, ale naše návrhy vedou většinou ke zhoršení situace. Nezažil jsem jediný 

smysluplný návrh na opravu nějakého evropského nařízení, kde bych si řekl, že v tom je česká pomoc 

Evropské unii. Slyším samé bláboly, hlouposti, které bychom chtěli navrhovat jako opravu jejich 

systému. Nechť si lidé uvědomí skutečnost, že Evropská unie není jen parta byrokratů, kteří sedí 

v Bruselu.  

MS: Jsme to my všichni.  

MK: Jedná se o obecný názor států Evropské unie, i když některé nejsou velmi vyzrálé.  

MS: Opakuji, Evropskou unii tvoří každý z nás.  

MK: Ano, ale jsme velmi zpozdilí. Můj otec jde až tak daleko – což nesdílím – že říká – částečně 

nevážně a částečně vážně – že bychom se na ni měli vykašlat a připojit se k Německu, poněvadž je 

jasné, že si nedokážeme vládnout.  

MS: Sluší se říci, že hospodářsky jsme na Německu silně závislí. Smysl pro pořádek by nám mnohým 

prospěl. Rozhodně by se nerozkradlo tolik prostředků, které máme k dispozici z Evropské unie.  

MK: Neumíme evropské prostředky ani čerpat. Je to něco neuvěřitelného, nabídnou nám peníze, a 

neumíme si je ani vzít. Pak nadáváme, že z toho nemáme pořádnou výhodu, když to neumíme využít.  
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MS: Je zde otázka vzdělanosti, schopnosti uvědomit si, že jsme součástí většího celku. K tomu však 

potřebujete také elity. Jen si vezměte plejádu premiérů, kteří nám vládli, a jak někteří premiéři 

skončili. Lidé se s tím nedokážou identifikovat.  

... Kultura ...  

MS: Dobrá, když jsme v takovém rozpoložení, dotkněme se ještě kultury. Jste profesí muzikant, vaše 

kapela Pražský výběr byla založena v roce 1977 a trvá tedy 37 let. Jak byla kultura starým režimem 

podporována? V jakém stavu se nacházela? Třeba v literatuře se překládala dobrá díla.  

MK: Vaše otázka je jako zkouška na střední škole. Kultura byla řízená ideologicky, dogmaticky, 

floskulovitě. Naši představitelé v oblasti kultury přebírali mechanicky některé ruské modely. 

V podzemní kultuře Ruska byla možnost vyvinout daleko kvalitnější literaturu. O tom jsme hovořili na 

počátku. Když se to povolilo a nasypaly se do toho peníze, děly se věci. My jsme však spadali do 

nepovolené oblasti. Když to vezmu vlastním prizmatem, socialismus se u nás projevoval vesměs 

nejen negativně, jen nám házeli klacky pod nohy, jen nás popostrkovali. Pověsili nám na krk StB, a i 

normální Veřejnou bezpečnost. Mně dokonce oznámili, že mi berou sociální a zdravotní zabezpečení. 

Doufali, že neznám ústavu, v níž to každý má zaručeno. Přerušili nám žílu života, v podstatě nás 

umělecky exekvovali. Nebyli jsme schopni navázat na rozjezd, který jsme měli před rokem 1982. 

Zkrátka – vše pouze špatně. Zde byly potíže, když jsme si něco vydobyli, bylo to jen navzdory, bez 

jakékoli jejich asistence. Když jsem dostal asi 6 cen na Děčínské kotvě, využil jsem toho a řekl jsem: 

„Každý národ má vládu, jakou si zaslouží.  Lidská práva by se  měla dostat k občanům ... “ Opět z toho 

byl průšvih, ovšem to se již blížil rok 1989. Na kulturní politiku před rokem 1989 nemám žádnou 

dobrou vzpomínku. Přiznám se, že někde, kde to uvolnili, to mohlo do určité míry fungovat.  

MS: Člověk může říci, že umělci se daří tehdy, když musí s něčím bojovat, když je po tlakem. Pokud 

bych to vyhrotil: Smetana „musel“ ohluchnout, aby napsal Mou vlast, poněvadž v té hudbě se s něčím 

vyrovnává. Jestli jste dotlačen ke dnu a řešíte trable, ze snah vznikne kvalitní víno.  

MK: Když to takto vezmeme, tedy v tomto směru nám systém dost pomohl. Jedná se o perverzní 

výklad „pomoci“ bolševiků, kteří nám zákazem vytvořili obrovskou popularitu. V tomto smyslu musím 

poznamenat, že by nám pomohli ještě víc, kdyby nás zavřeli, a ještě víc, kdyby nás popravili. Ano, 

skutečně, tímto přístupem si generovali hrdiny disentu či část obyvatel, která byla v odporu. To jim 

lze těžko přičítat k dobru.  

MS: To rozhodně! Byl zde – podle vás - jistý mýtus, že je český národ kulturní? Po roce 1989 začala 

produkce „braků“, podívejte se na televizi, bulvár, který s novou dobou přišel.     

MK: Není mýtus, že by český národ nebyl kulturní. Mluví o tom spousta spíše drobných děl v oblasti 

literatury, a přesto přesahující naši republiku. Například Švejk je světové dílo.  

MS: Vznikl v jiné době ...  

MK: Z mého hlediska jsme na tom byli dobře.  

MS: Byl zde Bohumil Hrabal, Milan Kundera. Myslím si, že po roce 1989 se takové osobnosti 

nevyskytují. Po roce 1989 se najednou prosazuje bulvár a brak se mnohdy stává pro většinu tou 

správnou kulturou.  
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MK: To nesouvisí s kulturností národa, ale souvisí to s bezbřehostí svobody, že se něčemu neudělá 

přítrž. Nedoporučoval bych úplné zákazy, ale problém je, že se neudělá přítrž deformacím 

společenského názoru. Nikdo není schopen zásadně ovlivnit bulvarizaci médií. Nikdo není schopen 

hlasitě a relevantně namítnout, že je to vývoj, který nám neslouží ke cti. To nemá nic společného se 

samotnou tvorbou. Je pravda, že kinematografie po roce 1989 asi nepřekonala kinematografii do 

roku 1989, což je na pováženou. Ovšem soudit z toho, že národ není kulturní, je těžké, protože se 

jedná o stále stejné tvůrce. Je to nová generace Čechů absorbující bezbřehost a bulvarizaci, vyžadující 

„troškování“, čímž myslím výtvory pana Zdeňka Trošky. Je to tak, že aby díla byla prodejná za každou 

cenu, lidé rezignovali na větší témata. To je – podle mého názoru - jen dočasný jev.  

MS: Sám jste podporoval Literární noviny, víte, v jaké jsou situaci.   

MK: Ano, to je problém. Jak si tyto skutečnosti vysvětlujete?  

MS: Je otázka, jak předložit lidem kvalitní tvorbu. Můžeme říci, že ani za první republiky Peroutkovu 

revue Přítomnost nečetl každý, jednalo se o skupinu lidí, kteří měli zájem o svět a jeho kontexty. Ale 

zpět do současnosti. Možná v tom hraje roli výchova ke kulturnosti, ...   

MK: ... nebo svornost. Možná je toto slovo klíčem k pochopení. Nad vším se rozhádáme jako blbci. Byl 

to i případ Literárních novin, nemuselo to tak nutně skončit. Byly to Literárky, které „jely“. Lidé, kteří 

je spravovali, se mohli pohádat, ale mohlo to jet dál. Místo toho to skončilo debaklem.  

... Obecné příčiny a implikace pro společnost ...  

MK: Opět jsme u Kaplického „blobu“, nevím, kde jsou další takové větší případy něčeho, co bylo 

přerušeno. V naší společnosti je „rozhádanost“, nejednotný názor, neustálé rozmíšky, které se vedou 

ve zlém, neschopnost určitého nadhledu. Mohli jsme případ s národní knihovnou řešit takto: Dobrá, 

někomu se líbí, někomu ne, ale zkusme to. Promítá se tam odvaha, ale i schopnost stáhnout svůj 

názor a neprosazovat jej za každou cenu, což neumíme. Jsme národ hašteřivý, závistivý a často 

nepřičinlivý. Například jsme nehovořili o tom, že velký podíl na těchto nedokonalostech má i lenost. 

Každý je v pátek ve dvě hodiny na chalupě. Na většině monitorů vidíte rozehraný Solitaire, což je 

karetní hra. Nemáme dostatečný pracovní výkon. V tom též vidím problém, srovnávat naše nasazení s 

Vietnamci nepřipadá v úvahu. Stejně tak s Němci a Angličany. Nevím, jak by to bylo s Francouzi.  

MS: Pracovní nasazení, odhodlanost prosazovat ideje, možná raději volíme existenci v klídku, neřešit, 

co člověka nepálí. To je také hrob dalšího rozvoje, příčina stagnace, ba úpadku.  

... Opět kultura ...  

MS: Když se ještě jednou dotkneme kultury, máme festivaly, je zde snaha po národní regionální 

emancipaci.  

MK: Ano, je zde řada činorodých aktivistů. Vidíte to na festivalech rockové hudby, kterých je jako hub 

po dešti. Museli bychom rozebrat, jestli je k tomu vede snaha vydělat na tom peníze, nebo 

činorodost, zdali je to projev občanské společnosti, nebo dalšího byznysu, poněvadž lidé vědí, kam 

jezdí. Není to stejné, protože kdyby se jednalo o projev občanské společnosti, dávali by tam větší 

prostor našim kapelám. Hodně se snaží získat cizí kapely, aby jim „vydělaly“ peníze. To vše zde je, ale 
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těžko se to obdivuje, protože podobné je to ve všech západních zemích. Vlastně se jedná o model, 

který přebíráme.  

MS: Jakou roli v této oblasti má hrát stát? Rozpočtová kapitola Ministerstva kultury ČR je popelkou ve 

srovnání s jinými resorty. Měl by si nechat Národní galerii, Národní divadlo, Českou filharmonii, ale 

další část financování kultury nechat na krajích? 

MK: Například bych neměl nic proti tomu, kdyby byla zvolena veselá komise, která by se jmenovala 

„rodinné stříbro“. Instituce, která by byla zařazena do rodinného stříbra, by potřebovala trvalou 

podporu. Jedná se o dobré hodnotící kritérium. Podle mého názoru by tam patřilo bez váhání 

Národní divadlo, patřily by tam instituce, které jste zmínil, ale již je velká otázka, jak by se 

podporovala další konkrétní divadla, festivaly. Zařadíme Karlovarský festival do rodinného stříbra? 

Dobrá, ale mělo by být jasné, co mezi rodinné stříbro patří. Se státní kontrolou by tento systém 

rodinného stříbra měl přinášet větší transparentnost, regulace, a neměli bychom s tím zacházet 

svévolně, jako by to byl pouze náš majetek.  

... Hodnocení proměn a omyly ...  

MS: Kdybyste se měl podívat na dobu od roku 1989, čeho jsme dosáhli? Jakých omylů jsme se měli 

vyvarovat?  

MK: Myslím si, že jsme ve stádiu, že bychom měli vytvořit účet za prvních dvacet pět let obnovy.  

MS: Tento projekt se tomu snaží pomoci.  

MK: Řekl bych, že jsme dosáhli nedokonalé demokracie, začlenění do bezpečnostních struktur – a to 

ekonomických a evropských. Zbavili jsme se socialismu. To by bylo vše. Daleko více jsme toho 

prohráli, promarnili příležitosti. Za dvacet pět let se odehrála pozitivní společenská změna 

s negativním axiomem s mnoha promarněnými příležitostmi. Rozhodně celý proces mohl být lepší.  

MS: Do budoucna zůstáváte optimistou?  

MK: Určitě! Můj optimismus ... 

MS: ... vychází z víry, ...  

MK: ... a také z realistické úvahy, že tento způsob, který praktikujeme, dál nejde. Museli bychom 

dělat další revoluci, nemáme ale alternativu, i když nejsme spokojeni. Nezbude nám než „vehikl“ 

opravit. Možná poslední úvaha: neměli bychom se bát opisovat. Měli bychom začít opisovat to, co 

funguje. Někdo si s tím práci dal, někdo ten vzor promyslel, je jasný, je k sehnání, můžeme jej mít. 

Stačí to pouze zjistit.  

MS: A aplikovat, děkuji vám za podnětná slova ... 
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Dialog o transformaci s Karlem Šibravou34,35: 

MS: Jak vnímáte rok 1989? Co jste si od něj sliboval? Jaké naděje jste do něj vkládal a jak se naděje 

s ním spojované splnily?  

KŠ: Rok 1989 byl cílevědomě připravován velmocemi, mezi představiteli USA - Bushem a Sovětským 

svazem – Gorbačovem. Poslední vedení KSČ v čele s Jakešem bylo mimořádně neschopné, převzalo, 

co jim navrhl bratr – Gorbačov. Od roku 1989 jsem si sliboval reformy, které odstraní brzdy vývoje a 

nastartují procesy k naplnění vědeckotechnické revoluce. Naděje jsem pomalu a jistě ztrácel již 

v jarních měsících roku 1990. Nová garnitura Občanského fóra a její reprezentace neměla nic 

připraveného, co by zajistilo rozmach rozvoje lepšího socialismu. Naopak vše svědčilo o tom, že jde o 

likvidaci socialismu. Veškerý tlak revoluční euforie nebyl zaměřen na podstatu rozvoje, reforem 

socialismu, ale k jeho likvidaci. Dochází k rozkladu politického systému, vzniká celá řada politických 

stran a hnutí, které se přifařily k Občanskému fóru. Jediná strana, která vznikla, byla Komunistická 

strana Čech a Moravy, která se omluvila za minulé období a od toho okamžiku se snaží naplňovat to, 

z čeho vycházela kritika socialismu. Návrhy KSČM nikdo nebral vážně, naopak stále více se stupňuje 

antikomunismus, který znemožňoval jakýkoliv dialog mezi úmysly a realitou. Tento proces probíhá od 

převratu do současnosti.        

… Vítr změny a kontexty…  

MS: Dobrá, to je obecné vyjádření. Rád bych se zeptal, kde vás rok 1989 zastihl a na čem jste 

pracoval?  

KŠ: To jsem již šel do důchodu. Patřil jsem ke skupinám, které to myslely, jak to bylo publikováno, to 

znamená, že stávající systém má sílu se reformovat, ovšem za určitých předpokladů. Ty však nebyly 

jednoduchou záležitostí. Celá garnitura byly nevyvážená. Neměla nic připraveného, třebaže od roku 

1989 – Obroda – již na něčem pracovala. Například v Prognostickém ústavu byla celá řada lidí jako 

například Václav Klaus. Ten tam přišel za pět minut dvanáct. Byl velmi opatrný. Nic konkrétního však 

nevypracoval.   

MS: Pokud vím, tak pan Klaus přišel do Prognostického ústavu do odboru makroekonomických analýz.  

KŠ: On dělal finančnictví.  

MS: Ještě před tím dělal v Ekonomickém ústavu ČSAV, následně byl odejit a pracoval jako 

zaměstnanec Státní banky československé.  

KŠ: Klaus měl tu výhodu, že šel na stáže, které mu byly nabídnuty. Byl to od počátku člověk velmi 

ambiciózní a kariéristický. 

MS: Byl cílevědomým člověkem.  

KŠ: Ale i bezohledný. Ono to jinak nejde.  

MS: Skutečně?  

                                                           
34

 Karel Šibrava *1933, český filozof, vysokoškolský pedagog činný v KSČM. Vysoká škola politická, ČVUT.     
35

 Dialog byl natočen v sobotu 19. března 2011 v odpoledních hodinách v prostorách bytu Karla Šibravy, 
Benešova ulice, Poděbrady.  
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KŠ: Bezohledný byl například vůči svému zázemí, bezohledný vůči své rodině. Vědec má přece nějaké 

zázemí. On bezesporu vědcem je či spíše byl, dokázal si jej vytvořit. Například šel na dva roky na stáž.  

MS: Stačí se podívat, jak funguje věda v Americe.  

KŠ: Pane kolego, musíte brát realitu. Musíme vycházet z toho, jak to vycházelo u nás. Když sem 

pracovník přišel, tak například návaznost na rodinu byla složitější. Nemohl si jezdit, jak chtěl, stát mu 

prostředky nedal. Na druhou stranu se během pobytů naučil dobře jazyky. Pobýval v Nizozemí, 

v Itálii, v Americe. Pro něho to nebyl žádný problém. Získal si konexe a upnul se na teorii 

neoliberalismu.  

MS: Co se týče Ameriky, tam se setkal s Jaroslavem Vaňkem na Cornellově univerzitě. Tam shodou 

okolností studoval také Jan Švejnar.  

… Návrat do minulosti před rok 1989 …  

MS: Vraťme se po krátké odbočce k vývoji v zemi.  

KŠ: Byl jsem přesvědčen, že je možné mnoho věcí udělat. Sám jsem na stáže nemohl. Byl jsem pouze 

na stáži v Sovětském svazu, také jsem byl na stáži v Německu. Sověti mě zklamali. Byl jsem 

přesvědčen, že poslední garnitura Gorbačov – Jelcin byli kariéristé. Byla to neschopnost něco nového 

nastolit. Jinak jsem byl přesvědčen, že kvalita mozku, která v je Číně, byla tenkrát v Rusku, respektive 

u nás.  

MS: To jsou ona šedesátá léta … 

KŠ: Byla chyba, že Chruščov kritizoval Čínu.  Výsledek byl takový, že to, co nyní dělají Číňani, jsme byli 

schopni dělat my jako tehdejší východní blok.  

MS: Myslel jste si, že rivalita Východu a Západu může pokračovat?  

KŠ: Nelze se na svět dívat brýlemi, že to bylo bílé, či že to bylo černé.  

MS: Jinými slovy, situace měla jisté stupně šedi?  

KŠ: Podívejte se, oni na Západě měli také strach, co zde vymyslíme. Musím říci, že jsem se na to díval 

jiným pohledem.  

MS: Jinými slovy, byl to ostrý střet pohledů.  

KŠ: Přesně tak. Po této stránce jsem byl přesvědčen, že změna bude velmi výrazná. Jak Václav Havel, 

tak celé Občanské fórum prohlašovalo, že jde o reformu socialismu, že jde o vylepšení socialismu.  

MS: To znamená opětovný socialismus s lidskou tváří, návrat do roku 1968?  

KŠ: Ano, oni chtěli zachovat systém, ale měli zájem odbourat jeho deformace, k nimž během 

normalizace docházelo. V minulém režimu byli poškozováni lidé, kteří vycestovali. Šel jsem za 

ministrem vnitra Jaromírem Obzinou a říkal jsem mu: Co je to za logiku? Lidé se vrátili, a vy je za to 

ještě trestáte. Takových nesmyslů byly spousty.  

MS: Ano, ale to bylo také díky tomu, že hospodářství bylo řízené.  
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MS: Neměli bychom zapomínat, že Československo bylo silně etatistické ve východním bloku.  

… Zaostalost … 

KŠ: Domnívám se, že největší škody na deformaci socialistického řádu způsobila příprava a průběh II. 

světové války. Škody byly strašné a USA se stávají velmocí, socialistické země ztrácejí svou sílu. 

Součástí bloku se stalo i Východní Německo. Země na východ od nás byly polofeudální, hospodářsky 

zaostalé. Nyní vezměte Sovětský svaz, jenž zde měl jistou sílu, ale země kolem i sám Sovětský svaz byl 

v problémech. Na to se zapomíná. Mnoho věcí jsme museli vyrábět, ale bylo by lepší, kdybychom to 

mohli nakupovat. Takový byl případ penicilinu. Oni nám nic nedarovali. Například mezi kapitalisty 

existuje zisk, spekulace, to je jim vlastní. Neupírám jim to, ale ve vztahu k socialismu, který je negací 

kapitalismu, dělali vše možné, aby socialismus zničili, a to vidíte i dnes. Vezměte si to ve vztahu ke 

Kubě, Bělorusku, Číně. Přesto kdysi jeden klasik pravil, že o vývoji rozhodne Čína, Indie, Rusko. Dnes 

se tomuto modelu blížíme.  

MS: To je takzvaná skupinu BRIC – Brazílie, Rusko, Indie, Čína.  

KŠ: Tenkrát to zde bylo. Uměli si spočítat, co se zde nachází. Stalo se mi několikrát, že ke mně přišli, 

jestli bych tam nezůstal, zdali bych jim něco nepřinesl. Vypadalo to nevinně. Spousta lidí se na to 

chytla, a poté toho litovala. To nemůže nikdo někomu vyčítat, že si to každý stát chrání.  

MS: Dobrá, jak jste hodnotil onen systém? Říká se, že u nás se hospodářství rozvíjelo extenzivním 

způsobem a proto jsme zaostávali za Západem. Nebyli jsme součástí globálního trhu, nemohli jsme 

využívat komparativních výhod. Museli jsme si hodně věcí vyrobit sami, jelikož svět byl uzavřený. Jak 

se díváte na tuto skutečnost?  

KŠ: Víte, nedívám se na to černobíle. Myslím, že v tom byl úplný úmysl. Západ byl opravdu vpředu, 

ale kdyby nás za velmi výhodných podmínek pro kapitalistické země zapojili do mezinárodní směny, 

bylo to jiné.  To znamená, aby s maximálním ziskem poskytovali patenty, suroviny i půjčky, které 

normálně odpouštěli. Například Francouzi a čističky vod.  

MS: Jsme v Poděbradech, jsou zde sklárny, tak vím, že ze zkrachovalých německých skláren sem byly 

přiváženy stroje a Češi je zde uplatnili. Stali jsme se takovým „odkladištěm“. 

KŠ: Přesně.  

… Normalizace …  

MS: Zaostávání probíhalo během normalizace. Jak se na ni díváte? V polovině vlády komunistů jsme 

nebyli tak daleko od Rakouska. Dvacet let způsobilo …  

KŠ: … velké rozdíly v životní úrovni. Máte pravdu. Během své kariéry jsem se zabýval filozofií dějin. 

Když si prohlédnete dějiny a jejich filozofii, je neobyčejně přesná a zajímavá. Nesmíme se nechat 

zmást tím, co používá politika propagandy. To jsou povrchnosti, polopravdy a někdy i lži. Tomu člověk 

těžko rozumí, těžko se mu s tím pracuje. S normalizací je spojen Gustav Husák. Musím říci, že jsem 

hodně věřil Husákovi, tomu systém ublížil mnoho.  

MS: Byl vězněn.          
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KŠ: Měl jsem možnost spolupracovat s historiky, kteří Husáka znali. Sám jsem si s ním podal 

několikrát ruku. Vím, že se chtěl vypořádat s chaosem, který zde byl, a proto šel touto cestou. Jsme 

takovou sovětskou provincií, a proto mu sověti dali mnoho rad, co má, či nemá dělat. Pro nás to bylo 

nepoužitelné. Jsem přesvědčen, že již v letech 1977 se aktivity měly ukončit. Sám jsem na katedře 

zaměstnával spoustu lidí, které vyhodila vysoká škola politická. Dokonce jsem měl možnost dělat 

vedoucího katedry Československých dějin na Filozofické fakultě UK, ale odmítl jsem to. Prosil jsem 

rektora ČVUT, aby mě nepouštěl. Povedlo se mi to; tvrdil jsem, že na to nemám, že jsou tam daleko 

schopnější. Vybrali si mě proto, že se mnou mohli počítat. Byli tam lidé jako Zdeněk Kárník, Jan Kuklík, 

Robert Kvaček … Právě myšlení těchto lidí je tím, co potřebujeme. Člověk dlouho pracuje, než se 

dopracuje k nějakým závěrům, bylo by zločinem jej vyhodit. Ne snad proto, že sám o sobě zahálel. To 

nedělal Husák, to neudělala normalizace. To udělali „chytří“, kteří působí i v dnešním systému. Bylo 

dost „uvědomělých“, kteří odstranili „neuvědomělé“. Například lidé z Národního divadla, jako byl 

Růžek či Hrušínský, odstranili Sováka.  

MS: To znamená, že jste měl pochopení pro lidi, kteří mysleli nekonvenčně a nabourávali pohled?  

KŠ: Jistě, když se díváme na filozofii dějin, v mnoha případech tam chybí lidskost, člověčina. Najednou 

se cosi v politice utrhne, zapomíná se na kvalifikaci, kterou člověk má, a začne to vidět mocensky. 

Soudím, že to je neštěstí. Je tam síla, ne pravda.  

MS: Rozumím vám, ale normalizace právě z tohoto hlediska zasáhla stát dosti citelně v negativním 

slova smyslu.  

KŠ: To je pravda. Jak jsem říkal, bylo nutné včas odejít. Režim se uvolňoval. Pamatuji si, že jsme měli 

všelijaké kolokvia, a jak jsem pociťoval uvolňování.  

… Charta 77 … 

KŠ: Na konci roku 1976, když přišla Charta, viděli jsme, kam to jde. Podle mě byla velká chyba, že se 

jednalo, jak se jednalo. Stranicky to bylo řešené, ale zase tak, že ne každý člen strany tomu rozuměl. 

O umělcích nemusím hovořit. Znám například Sequencův výrok, že se také musí uživit. Dnes se 

k tomu nikdo nehlásí. Dnes lidé hovoří o tom, jak jim to ubližovalo, třebaže se podívali po světě. 

Vnímám to tak, že si sami protiřečí. Žádná generace nemá právo si vysvětlit dějiny sama. Je schopná 

je pochopit, ale nemůže je změnit. Pokud je změní, tak je deformuje. V žádné generaci není uloženo, 

že bude sama existovat a rozsoudí vše ostatní. To nejde. Mezi minulostí a současností jsou vzájemné 

vztahy a díky tomu člověk může dělat jisté prognózy. To byla chyba, to nedělali. Nutno říci, že to 

neudělala ani tato garnitura.   

MS: Jinými slovy, lidé, kteří nám vládli, si neuměli promítnout vztah mezi minulostí a přítomností? 

KŠ: To proto, že na to neměli. Kumulace funkcí, rotace kádrů, to jsme kritizovali. Filozofie byla taková, 

že se musí vydržet to, co se vydržet dá. Byli tam lidé poctiví, také dnes jich máme spoustu. Ale na to 

jednoduše neměli. Doba je neobyčejně náročná. Jak říkají právníci, politik nemusí znát vše, ale musí 

vědět, kde to hledat. To znamená, že by si politik měl vytvořit kádr chytrých pomocníků, z nichž může 

čerpat. To je politik.  

MS: Ano, ale je otázkou, kde vzít ty slušné, chytré rádce?  
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KŠ: To je ten problém. Když jsme posílali lidi na různé stáže do zahraničí, do kapitalistického světa, 

očekávalo se, že přijdou domů, budou se své poznatky snažit uplatnit, a to na základě určitých 

podmínek. Někteří se vrátili, a měli ničit a oslabovat socialismus.   

MS: Bohužel, komunistická moc ty schopné uvěznila. Snažila se, aby se o nich nevědělo. Režim si 

jednoduše nevážil kapitálu, který v této zemi dříme.  

KŠ: Například o roce 1968 jsem přednášel učitelům, kteří nesouhlasili. Neměl jsem s tím problémy. Je 

pravdou, že tam bylo jen pár lidí. Během své kariéry jsem vykládal Masarykovu filozofii. Byli tací, kteří 

na mě šli žalovat. Na druhou stranu se ukázali lidé, kteří se mě zastali. „My Karla známe a jistě by 

neřekl něco, co by neměl doložené.“ Lidé, kteří se postavili proti mně, jsou podobní jako současná 

garnitura.  

… Životaschopnost socialistického režimu …  

MS: Domníváte se, že systém minulého režimu by byl životaschopný, pokud by měl ve vedení dosti 

vnímavé lidi, kteří jsou schopni provést reflexi, podívat se správně na minulost?  

KŠ: Byl jsem o tomto přesvědčen a jsem o tom přesvědčen i dnes. To dokazuje i celá řada lidí. Bylo 

mnoho lidí, co bylo venku. Když viděli nejistotu, nestabilitu, která zde byla, mlčeli. Na jedné straně 

nápady, které mohli uplatnit, na druhé straně nechuť je uskutečnit. Viděli, že se to hromadí, že to 

nemá stabilitu, že to nemá perspektivu. Ba dokonce se postavili proti, jednoduše nevydrželi. 

Vzpomínám si, že nám Brežněv jednou vykládal, kolik je stojí vietnamská válka. Odhadoval, že je to 

kolem šesti milionů amerických dolarů denně. Kdekoliv na světě byly války v zastoupení, ale odnášeli 

to sověti. U nás jsme tyto problémy neměli. Byla tenze se Slováky, ale nebylo to tak vypjaté jako 

někde jinde. Naši lidé na to měli. I v Německu byli schopní lidé, a proto my a Němci jsme byli schopni 

leccos udělat. Doba byla taková, že se posuzovalo spíše podle slov, a ne činů.  

MS: Podle ovoce je poznáte. Východní blok se postupně rozpadal. Domníváte se, že kdyby se 

Československo a východní Německo byly ze sovětského bloku vydělily, byli bychom na tom lépe? 

Dopláceli jsme na poloagrární země.  

KŠ: To je nesporné. Do dnešních dnů máme v porovnání s nimi výhody. Nyní se to promarnilo. Máme 

velký dluh, ale proto, že se během transformace mnohé rozkradlo. Říkají to představitelé politiky a 

není to nic nového. Jsem přesvědčen, že jsme byli schopni jako socialistická země prosperovat. 

Kapitalisté budou v permanentní krizi, nebudou se z toho moci dostat. Všeobecná krize kapitalismu, 

jak pravil klasik, ta existovala. Z hlediska filozofie dějin možnost budování socialismu v jedné zemi při 

kapitalistickém obklíčení byla sporná. I pro tehdejší klasiky byla sporná, ať již to byl Trockij, nebo 

Lenin. Vzniká otázka, co ale měli dělat? Byla vytvořena Pařížská komuna, poté nejslabší článek 

únorová revoluce v Rusku. Bylo tam bezvládí, moc jim doslova spadla do rukou. Co nyní měli dělat? 

Měli říci: „Prosím vás, my vládu ještě nechceme, nejsme na to připraveni. Naše hospodářství a zázemí 

není dobré …“ To zkrátka nešlo, a proto byla vytvořena teorie, že je to možné. Je dobré říci, že za 

feudalismu existovaly prvky kapitalismu. Nebyly to prvky antagonistické, jak říká filozofie. Z toho 

hlediska jsem přesvědčen, ať již měl, či má jakékoliv chyby, že to bylo a je jediné možné systémové 

východisko.    



 
 

112 
 

MS: Nu, ale lidé se přiklonili k něčemu jinému. Stačí se podívat na revoluční nadšení, a poté došlo 

k přirozenému vystřízlivění. Jistě se to dalo předpokládat, když jsme měli za sebou zátěž s dvou 

totalitních režimů.       

KŠ: Lidé se k tomu nehlásí, ale Národní fronta, s níž jsem pracoval. Byli tam lidovci reprezentovaní 

ministrem Baudyšem. Ten se tím netajil, měl všude zelenou. Takových byla celá řada. Byli v čelných 

funkcích a vyhovovalo jim to. Dnes říkají, že byli utlačovaní. Vždyť dnes jejich strana zapadla. S ní byly 

vždy problémy - za první republiky i za II. světové války.  

MS: To jsou příkré soudy, možná se lidovci objeví v národní politice v plné slávě.  

… Zpět …  

MS: Rád bych se vrátil k vytvoření socialismu. Marx předpokládal, že revoluce začne v nejvyspělejších 

zemích. Začalo to obráceně, zhostili se toho lidé, jací se toho zhostili, a světu vznikl problém, a proto 

došlo k diskreditaci konceptu socialismu a ke společenským deformacím.  

KŠ: Ve stáří jsem si přečetl paměti velikánů tehdejší vládnoucí garnitury. Vidím rozdíl mezi klasikem 

Leninem, jeho myšlenky jsou velmi zajímavé, ale neměl možnost je dovést do reality. Doba byla 

taková, jaká byla. Byl na něj spáchán atentát, byla snaha jej umlčet. Nyní se netají tím, že dělají 

atentáty na Fidela Castra. Jen si vezměte takového Trockého, toho vystěhovali.  

MS: A poté jej odpravili.  

KŠ: Bohužel.  

… Obhájci systému …  

MS: V roce 1989 nebyli dostateční obhájci tohoto systému?  

KŠ: Byla to euforická doba a obhájců bylo. Vedení strany bylo bohužel neschopné. Jsem přesvědčen, 

že po převratu vždy přichází do čela spíše méně schopní lidé.  

MS: Skutečně?  

KŠ: Dokonce tam přicházejí neschopní lidé. Ve vedení strany jednota nebyla. Husák rezignoval, nebyla 

síla jej odstavit, možná i ze slušnosti. Na druhé straně tam byla celá řada lidí, co již na to opravdu 

neměla. Stačí vzpomenout pana Biľaka, Jakeše a další.  

MS: Také tam byli kariéristé.  

KŠ: Ano, těch tam bylo mnoho.  

MS: Zřejmě je to způsobeno také tím, že když člověk dosáhne nějaké kariérní příčky, začne 

degenerovat …  

KŠ: … a není schopen již nic dát.  

MS: Organismus je postaven na tom, že element, který je nefunkční, je nahrazen. Pokud tomu tak 

není, dochází k nemoci, ba k rozkladu organismu.  
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KŠ: S tím lze souhlasit. V dnešní době nevýkonný člověk dostane trafiku v podobě úřadu. Lidé 

odcházejí do diplomatických služeb. Vše podle toho také vypadá, protože když člověk nebyl s to 

vytvářet něco doma, co může udělat v zahraničí?  

MS: Ano, ale máte hledisko idealistické, realistické. Něco říká teorie, a něco říká praxe. Společnost 

vypadá tak, jak se dokáže teorie sladit s  praxí.  

KŠ: Osobně si myslím, že by systém měl mít rotaci kádrů. Zároveň by se v něm mělo slušně zacházet 

s lidmi. Tvrdím: v politice je člověk velmi opotřebován. Pokud by měl člověk cosi vykonat, je třeba, 

mít slušný kolektiv, kde bude vzájemná vazba, ale i tak člověk pocítí během funkčního období únavu. 

To však nehovořím o tom, jestliže je člověk v politice celou generaci.  

MS: Jen si vezměte Václava Klause, ten je v politice více jak generaci, a můžeme jej řadit k našim 

nejvýkonnějším politikům, které máme. Nutno říci, že takových lidí je skutečně málo. Stačí, když se 

podíváme na dráhu Miloše Zemana, jenž řekl, že 4 roky bude premiérem této země a poté půjde do 

ústraní. To dodržel. Byla mu sice nabídnuta prezidentská funkce, ovšem to byl v politickém důchodu.  

… Zánik KSČ, KSČM …  

MS: Abychom postupně ukončili komunistickou éru, věnujme se komunistické straně. Říkalo se, že 

tato strana zanikne, jak budou odcházet její členové z tohoto světa. Jak se na to díváte?  

KŠ: Struktura jak komunistických, tak jiných stran může zaniknout. Každý jev je něčím determinován, 

každý jev má svou historii, ale geneze problému je složitější. Politické strany zde původně nebyly, 

vznikly na základě celkem přirozené potřeby. Na počátku roku 2011 člověk mohl sledovat sjezd 

sociálních demokratů, tam se odkazovali na Břevnov, což je nehistorické.  

MS: U Kaštanu vznikla naše nejstarší politická strana.  

KŠ: Jistě, to byla jiná strana. Sice se říká Břevnov, ale měli jsme ji již o čtyři roky dříve v roce 1874. To 

se týká celorakouské sociální demokracie, a my jsme byli její součástí. To je to podstatné. 

Poukazování na setkání U Kaštanu je nacionální podání.  

MS: Vraťme se k postupnému vymírání komunistů a možnému zániku komunistické strany. Byla to 

idea i pana Miloše Zemana. 

KŠ: Lidé tomu věřili, byli plně zapáleni. Toto vše se projevilo ve volbách, pracující lidé šli jako jeden 

muž. Vzpomínám si, že celá řada sedláků přišla a říkala: „Já bych to chtěl, ale již ne“. I faráři agitovali, 

ale Vatikán je trochu „srovnal“. Z mého pohledu to je zcela pochopitelné. Jevy je nutné dávat do 

souvislostí s danou dobou. Dříve se vše házelo na komunisty. Byly zde pracovní tábory, kde byla celá 

řada nevinných lidí. Mám kolegu, který byl u Pomocných technických praporů. Z mého pohledu to 

bylo svinstvo. Měli se lépe než my. Byl jsem na vojně a jedl jsem čočku s kameny, a tihle hoši si 

vydělali peníze, nemuseli čistit zbraně a dělat spoustu jiných věcí. Dnes se to plně vymstilo. Pamatuji 

si, že tam byl jeden kamarád ze základní školy. Tázal jsem se, co zde dělá, a on odpověděl: „Na 

národním výboru byl někdo chytrý, prozradil, že na mě není spolehnutí …“ Bylo to svinstvo.  

MS: Domníváte se, že to byla přirozená reakce, že lidé utíkali od komunistů? Proč uvádím slovo 

„utíkali“? Vždyť komunistická strana byla početnou stranou.  
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KŠ: V roce 1948 jsme měli nábor do KSČ. Zpětně se to historicky zpracovávalo, prováděl to Karel 

Kaplan a musím říci, že jsem s ním dělal. Víme, že nátlak byl hrubou chybou. Tehdejší vedení se 

domnívalo, že čím bude více komunistů, tím to bude lepší. Byl to však velký omyl. Také jsem se 

dopouštěl spousty chyb. Když jsem v posluchárně poznal spoustu koncepčně myslících lidí, viděl jsem, 

že by se mohli v partaji uplatnit. Čím budou lidé ve straně chytřejší, tím to bude lepší.  

MS: Věru idealistický přístup …  

KŠ: To nebyl idealistický přístup, to byl zcela reálný přístup.  

… Otázka pragmatismu KSČ po roce 1989 …  

KŠ: Narazilo to na to, že se mnozí obávali, že přijdou o svou židli, a proto schopného člověka „otrávili“ 

a on odešel. Takových lidí bylo spousta. Z mého pohledu to byla škoda. Druhou věcí je, že ve straně 

musí být lidé se skutečným přesvědčením. Když se dnes podívám na ministerstvo obrany, byla tam 

celá řada schopných lidí, ale též mnoho kariéristů. Byli to pouze posluhovači. Vědomě sabotovali, jak 

mohli, a hrabali.  

MS: Z těch minulých kádrů byl například pan Miroslav Štěpán …  

KŠ: … a celá řada dalších.  

MS: Do komunistické strany v minulosti vstupovali právě lidé, aby mohli mít …  

KŠ: … místo, aby mohli dělat kariéru. Takoví skutečně byli. Poznal jsem lidi, kteří tam šli 

z přesvědčení, a ti tam jsou do dnešních dnů. Je nutné se před nimi sklonit. Úbytek je ve všech 

stranách. Sociální demokracie má 25 tisíc členů, ale vím, o lidech, kteří nejeví snahu o veřejném 

působení.   

MS: Lze říci, že je to otázka konkrétních lidí, jak dokážou prezentovat svou aktivitu. Dobrá, co mohla 

nabídnout Komunistická strana Československa v roce 1989?  

KŠ: To je problém. Vedení strany bylo na Orlíku, rekreovalo se tam a nechali v tom pana Štěpána. 

Soudím, že bylo dobré, jak to udělali. Kdyby tam někomu „prasklo“v hlavě, dopadli by stejně jako Petr 

Zenkl v roce 1948. 

MS: Kdyby to bylo příliš radikální zásah, …  

KŠ: … tak jak se to řeší v rozvojových zemích, byla by to katastrofa. Naopak klad byl rok 1948 … 

Hovořil jsem s jedním antikomunistou, ten mi říkal, že Únor byl puč. To je hloupost. Opozice nebyla 

schopna nic nabídnout. Je to totéž, jako když ostatní strany nebyly schopné něco nabídnout v roce 

1989, taková strana národně sociální neměla žádný program. Když historici vezmou všechny 

argumenty, tato strana spoléhala pouze na Beneše. Toho chudáka dostali do katastrofální situace.  

MS: Shodou okolností on ten rok umírá.  

KŠ: Ano, byl nemocen a věděli to.  

MS: Dobrá, co tedy nabídly opoziční strany lidem ve vztahu k vládnoucí garnituře?  
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KŠ: Komunisté nabídli, že již nebudou hlavní ideologickou silou. To je velký klad. Za druhé, uvolnění, 

demokratizaci.  

MS: Ano, demokracie a svoboda byla slova revoluce.  

KŠ: To byla nejen slova. Vždyť na demokracii lidé nebyli připraveni.  

MS: Byli překvapeni, …  

KŠ: … že to tak dopadlo.  

MS: Zaplať Bůh, …  

KŠ: … že netekla krev.  

MS: Ne nadarmo se o revoluci říká, že byla sametová.  

KŠ: Zde jde skutečně o předání moci. Jen se podívejte na pana Čalfu.  

MS: To byl přece schopný člověk.  

KŠ: Sám bych řekl, že byl všehoschopný.  

… Otázka postupu …  

KŠ: Podívejte se, neumím pochopit, že takovíto lidé, kterých tam bylo více, se dokázali přetvařovat.  

MS: Takto můžeme hovořit o Michailu Gorbačovovi.  

KŠ: Jednou jej historie bude hodnotit a již dnes ho bude hodnotit.  Již ho dnes hodnotí …  

MS: Rusové jej považují za člověka, který pohřbil Sovětský svaz. Západ jej hodnotí kladně. Lidé, kteří 

ze sovětského systému žili, jej hodnotí negativně. Zaplať Bůh za tyto lidi, kteří se dokázali 

„přetvařovat“, jelikož dokázali pohnout kormidlem dějin. Díky tomu Česká republika, či lépe 

Československo mohlo vstoupit po roce 1989 do nových poměrů. Ano, zaplať Bůh.  

KŠ: Souhlasím s vámi, ale osobně jsem přesvědčen, že historie neřekla poslední slovo. Ještě jsou 

zavřené archivy na 30 – 50 let. Až se ukáže, jaká byla jednání, jaké byly možnosti. Takový Husák 

rezignoval.  

MS: Byl to on, kdo slyšel od Gorbačova slova: „Eto váše ďélo“. 

KŠ: Procesy, které se zde děly, jsou nesmírně k zamyšlení. Neměly by se vypouštět nějaké soudy. 

Neodsuzuji je ani jednoho, ani druhého. Kritizuji například komedianta Jelcina.    

MS: Je to člověk, který také sehrál důležitou roli. Lze se domnívat, že zachránil život právě Michaela 

Gorbačova, protože v roce 1991, kdy se bortil Sovětský svaz, byl jedním z těch, kdo zabránili puči, 

který byl plánován ve hlavních strukturách, jež šly proti Gorbačovovi. 

 

 



 
 

116 
 

… Zpět k zániku strany …   

MS: Dobrá, kdybychom se vrátili. Jste přesvědčen, že komunistická strana v letech 1989 – 1990 

nevyužila své možnosti?  

KŠ: Určitě. Neměla na to, spoléhali především na Gorbačova. Byl zde, také „dirigoval“, kdo by měl být 

prezidentem, kdo by měl být předsedou vlády. Vždyť to se obecně ví! Oni na to spoléhali, je lepší 

kopírovat, přebírat než přemýšlet.  

MS: Ano, ne nadarmo se říká, že myšlení bolí.  

KŠ: To je pravda.  

… Ideje komunismu …  

MS: Domníváte se, že ideje, které zastáváte, mohou opanovat tuto republiku?  

KŠ: Dějiny se nikdy neopakují, třebaže si to lidé myslí. Chyby, které komunisté dělali, jsou předmětem 

neustálých analýz, zkoumání. Ne snad proto, že by to bylo aktuální v dohledné době, ale pro další 

generace. Je tomu tak, jako se někdo učil z dějin Pařížské komuny. Může to sloužit k poučení, ale 

nikdo nemůže použít hotový recept pro novou situaci, to nejde. Pokusy však jsou.  

MS: Také to může dopadnout úplně jinak.  

KŠ: Je snadnější sáhnout do starého a říci, „takto to uděláme“, než něco vymýšlet. Z mého pohledu je 

to nesmyl. Když někdo není schopen něco vymyslet, tak se brání. To byl například přístup Stalina, již 

nebyl schopen nic vymyslet, proto musel škodit. Na druhou stranu existovali lidé, kteří byli s to něco 

vymyslet. Ti buď museli opustit stát, nebo skončili špatně. Jedná se o situaci v daných podmínkách. 

Jsem přesvědčen, že kdyby zvítězil Trockij, sám by na to neměl. To byl intelektuál v pravém smyslu 

slova. Neměl na to dělat politiku, psát, permanentně kritizovat, to dokázal. Kdyby tam byl třeba 

Lenin, Kubyšev … tam by se politika ubírala jiným směrem, jelikož ve straně byla celá řada lidí. Neměli 

štěstí, nebyli dlouho živi. Pokud by to bylo zpracováno, mohlo se dokázat daleko více.  

MS: U nás snad nejsou lidé typu Lenin a spol.?  

KŠ: Ne, nejsou. Bohužel. Z tohoto pohledu je naše země příliš malá. Máme zde však spoustu 

schopných jedinců. Naše východiska, to je i Masarykova filozofie. Nesmíme být neteční k tomu či 

onomu, něčemu dávat přednost, musíme vědět, co se na naše poměry může hodit, čím bychom 

mohli vyniknout. Jen si vezměte jazykové znalosti, Masaryk říká, že Němci stačí němčina, ale nám 

nestačí. My musíme umět němčinu, francouzštinu, angličtinu, španělštinu, ruštinu. Měli bychom se 

snažit hovořit co nejvíce jazyky. Čím jich známe více, tím máme větší rozhled. 

MS: Lze souhlasit s jazykovou výbavou. Když se podíváme do Švýcarska, tam mají čtyři jazyky jako 

národní řeč. Je to němčina, francouzština, italština, rétorománština.  Je to země, která se vyvíjela po 

staletí …  

KŠ: Musíme se na to dívat z historické perspektivy. Jen si vezměte případ Rakouska. Takové Rakousko 

nemuselo dělat mnoho věcí. Byla zde dohoda o neutralitě z roku 1951, to byl víceméně kompromis 

z rozumu. V tehdejší době to byl prospěch.  
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MS: Jste přesvědčen o tom, že komunistická strana bude dále součástí politického spektra a bude se 

držet v českém Parlamentě?  

KŠ: Zatím se KSČM během 23 let nezprofanovala, nebyla připuštěna ke skutečnému vládnutí. KSČM 

svým vlivem tlačí ke splnění programu ČSSD. Volby ukážou, jak to je, ale zatím jsme v roce 2013 třetí 

nejsilnější stranou ve státě.    

… Ozvěny Masaryka a jeho následovníků …  

MS: Zde je dobré připomenout, že během revoluce se vzpomínalo na Masaryka, na první republiku, 

třebaže to tehdy žádná selanka nebyla. Takový Masaryk se hned stal symbolem demokratické doby.  

KŠ: To bych netvrdil. Vzpomínám si, že jeden čas mi dělal Jaroslav Opat, jenž se zabýval Masarykem, 

školitele. Vím, že si naříkal, že byl zklamán, co s tím Masarykem dělají. Takový Havel kopíroval vnější 

stránky Masaryka. Samozřejmě, jeho „vnitřek“ na Masaryka neměl.  

MS: Musíme říci, že takový člověk má dělat maximum.  

KŠ: V první republice bylo mnoho chytrých lidí. Jako historik, když na Masaryka podívám z hlediska 

filozofie dějin a sociologie celého procesu, tak to jsou nádherné pohledy, proto bychom se měli 

k němu vracet. Nikdy jsem nebyl pro to, aby se Masaryk nevysvětloval. I v minulé době jsem říkal, že 

by se měl vydávat.  

MS: Ano, například po druhé světové válce si jej lidé vážili.  

KŠ: Vždyť po válce došlo k jeho vydání i s panem Benešem. Vezměte si Benešovy projevy o změně 

struktury, tedy o přechodu od kapitalismu k socialismu, tedy k sociálně spravedlivému řádu.  

MS: Je nutné říci, že právě pan Beneš se stavěl k politice vědecky. Byl žákem Masaryka a byl sečtělý.  

KŠ: Pokud hovoříme o Benešovi, měli bychom zmínit jednu místní zvláštnost. Lidé chtěli zrušit ulici 

Benešovu, aby už nebyla Benešova. Dělaly stejné chyby, jako dělali lidé během mého mládí. Přesto 

bych z toho nedělal žádné závěry.  

MS: Naši současní představitelé se s těmito představiteli těžko mohou srovnávat.  

… Postup vládnutí … 

MS: Pokročme dále, jaké první kroky měli dělat lidé, kteří se dostali k moci? Lidé, kteří utvořili vládu 

národního porozumění, později také působili ve vládě, která zde byla od roku 1990 do roku 1992, byli 

též lidmi z disentu.  

KŠ: Dle mého pohledu tam vzniklo vakuum. Čalfa jako předseda vlády se nemohl vyrovnat se svou 

minulostí, jelikož nic nového nepřinesl, nic nevymyslel. On však nyní myslel jako právník, myslel na to, 

že budoucnost i jemu nabízí určité privilegia. A také mu byla dána.  

MS: Ne každému se podaří sloužit jednomu režimu a poté i druhému.  

KŠ: Takových tam bylo víc. Jen si vzpomeňme na Vladimíra Dlouhého, Ivana Kočárníka, Václava Klause 

a další. Jen si vezměte, tito lidé dostali krásné místo, ohromné peníze … Mnoho jsme toho chybného 
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přebrali ze Západu. To je ta česká povaha. U nás se slévají proudy západní i východní, jižní, severní. 

Jeden klasik říkal: „Musíme to vše vydržet, a proto nás to trochu deformuje.“  

MS: Shýbneme se před každým větrem.  

KŠ: Hlásali jsme, že Sovětský svaz je náš vzor. Jeden pan profesor vykládal, že nejkulovatější koule je 

v Sovětském svazu. Z mého pohledu to byly hlouposti. Takoví Američané, třebaže mají krásné věci, 

jednají prapodivně, i pragmaticky.   

… Směřování Východ – Západ …  

MS: Obraťme list. Myslíte si, že jak jsme se dříve klaněli Východu, tak se nyní klaníme na Západ?  

KŠ: Když se podíváte, co máme v průmyslu, jsme se Západem silně propojení. Kolik máme vlastních 

věcí? Na druhou stranu se podívejte na Čínu. Jsou země, které s ní čile obchodují, ale my děláme vše 

pro to, abychom s ní neobchodovali. Například sem jezdí dalajláma z Tibetu … Tamní národ je 

v otroctví, a nyní Čína dělá nutné změny, byť je to i proti některým lidem. Přesto budu říkat, že to má 

perspektivu a nebudu hájit Tibet. My vyvěšujeme vlajky a jdeme proti Číně.  

MS: To je váš pohled. Tato země je spravována demokraticky zvolenými zástupci, ti hlásají spíše úctu 

k člověku. Sami bychom si měli připomínat represe, které jsou prováděny v Tibetu, jelikož český národ 

také zakoušel před rokem 1989 represe.  

KŠ: O represích tomu nevěřím. Je to cílená, falešná propaganda kapitálu, mají z Číny strach. Je to 

jejich teorie.  

MS: Myslíte si, že v tomto hledu je vůči západnímu světu, tedy i proti České republice vedena 

propaganda?  

KŠ: Myslím si, že ano.  

MS: Důležitou roli v tomto hrají média.  

KŠ: Málo platné, ale je to další velmoc, ať chcete, či ne. Jsem zastáncem zkušenosti. Hochům jsem 

například říkal: Prostuduji takový štos materiálu, že daný svět se mi nelíbí, jedna brožura mě nemůže 

od toho odradit. To byl například spor v bývalé Jugoslávii. Jestli jsem prostudoval, že Jugoslávie – 

slovanská země - má své problémy, že je to Balkán, ale tvrdil jsem, že naše vazby k ní by měly být 

zachovány. Takový přístup si u studentů získal velké sympatie.   

… Pokřivení zrcadla …  

MS: To je právě to, že zde ideologie byla …  

KŠ: … nadřazena.  

MS: Následně deformovala pohled na dějiny … 

KŠ: … i politiku. To je pravda.  

MS: Dnes jsme v době, kdy pohled na dějiny není ničen doktrínou, která by nám říkala, jak se máme 

na jisté momenty v minulosti dívat.  
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KŠ: Poslouchal jsem Zdeňka Kárníka, historika, což je spolužák. Vím, že historici postupují velmi 

chytře. Jejich hodnocení se neliší od toho, co jsme dělali my. Druhou věcí byla propaganda režimu. Co 

se v historii jako oboru prozkoumalo a k jakým závěrům se dospělo, to se opíralo o skutečná fakta. To 

bylo tedy objektivní hodnocení. Pokud tomu tak nebylo, tak proto, že fakta nebyla. Z logicky věci tam 

budou mezery. Když se některé zavřené archivy otevřou, uvidíme. Zmíním jeden příklad, je to stejné, 

jako když se rozvádíte, slyšíte pouze jednu stranu, a nebudete slyšet druhou. Pokud člověk zjistí, že 

druhá strana má úplně jiný názor, budete vidět střet názorů a budete hledat východisko. To zatím 

neumíme.  

MS: Je nutné, aby si člověk ujasnil své osobní postoje. A to nejen k minulosti, ale zároveň i 

k současnosti. K tomu, aby to mohl udělat, je nutné, aby měl patřičné vzdělání.  

KŠ: V tom je možné spatřovat ústřední problém. Stačí se podívat na mladé hochy, kteří mají obrovské 

příjmy, které neodpovídají realitě.   

MS: Ke kritickým postojům k minulosti by člověk měl dojít sám, co bude, či nebude. Média? To je 

pomyslná sedmá velmoc.  

KŠ: Novináři mezi sebe nikoho nepustí. Měl jsem zkušenosti z roku 1996. Redaktor novin byl velmi 

slušný hoch a říkal mi, že si to tak šéfredaktor nepřeje, a proto to musíme upravit tímto způsobem. 

Následně jsem mu řekl: „Víš co, támhle jsou dveře. Jsi hodný hoch. Jen takto pokračuj, naděláš zde 

peníze, ale nebudeš mít čisté svědomí.“  

MS: Nu, charakter médií v Čechách je ten, že povětšinou byla nakloněna nové garnituře, která přišla. 

Lze se domnívat, že úkolem médií je přinášet objektivní pohled na realitu. Také kriticky hodnotit to, co 

je v dané zemi prováděno, aby se věci posunovaly dále.  

KŠ: V každém případě to není jednoduchá záležitost. Abychom dokončili myšlenku … Jsem 

přesvědčen, že každá politická strana jako strana, reprezentant jisté skupiny obyvatel, nějakého 

programu, představ o budoucnosti může zaznamenat výrazné změny, že mohou vznikat takové 

strany jako Věci veřejné. Tyto strany mohou vznikat podle okolností v dané době, v daných 

problémech, kdokoliv s tím může vystoupit. 

… Obnova svobodného zřízení …  

MS: Rád bych se zeptal, jak hodnotíte dvacetiletí budování svobodného demokratického řádu?  

KŠ: Na jedné straně je třeba říci, že se udělalo velmi mnoho. To je nutné konstatovat. V oblasti 

techniky, rozvoje výrobních sil je to nesporné. To je dáno tím, že to sem bylo přineseno a potvrzuje to 

schopnost našich lidí se přizpůsobit, a nejen přizpůsobit, ale ovládnout to nové. Stačí si vzít náš 

automobilový průmysl, zahraniční investoři sem přinesli kapitál, patenty a my vyrábíme moderní 

auta. Nutno říci, že jsou to kvalitní vozy.  

MS: Mnozí argumentují, že jsme se stali pomyslnou kolonií Německa, že vyrábíme sice kvalitní 

automobily, ale jen oponují, že bohužel patříme se Slovenskem k automobilové velmoci, pokud výrobu 

aut přepočteme na jednoho obyvatele. 
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KŠ: To je pravda. To jsou věci, které následovaly. Je otázka, jak došlo k prolínání národního a 

globálního kapitálu. Automobilky jedou, ale ostatní průmysl se ztratil. Co je naše? Za chvíli nám 

nebudou patřit ani silnice.  

MS: Je vidět, že jste kritický k zahraničnímu kapitálu.  

KŠ: Pokud se týče vstupu do Evropské unie, projednávali to hlupáci. To neprojednávali schopní lidé. 

Toto by například v Anglii nebylo povoleno.  

MS: V jakém ohledu?  

KŠ: Třeba v zemědělství. Byli jsme soběstační. V Anglii mají farmy, my jsme měli velkovýrobu. Z té 

jsme mohli odstranit to špatné, a ne ji rozdrobit. Dnes počet obyvatelstva na Zemi roste, čím to 

budeme živit, co budeme jít? To jsou problémy, které nebyly domyšleny. Hovořil jste o první 

republice. Tam, když někdo něco zavinil, nesl odpovědnost.  

MS: S odpovědností je spojena svoboda.  

KŠ: Ano, dnes vidíme korupční akce, majetkové machinace, a lidé za nic nemohou a jako by byli 

z obliga. Já nic, já muzikant … To přece nejde.  

MS: Ano, je logické, že to poté deformuje pohled na vše.  

KŠ: Ztrácí se dobré vlastnosti. Byli jsme soběstační v zemědělství, na to se sem jezdili dívat lidé ze 

zahraničí. Byl jsem na to hrdý. Když jsem byl v zahraničí, tam to bylo oceňováno. Sám jsem si říkal, že 

pokud by nám umožnili spolupracovat na různých projektech, zapojili nás do nich, jsem přesvědčen, 

že bychom dokázali víc. Nemělo se jít cestou „rozdání“ a „rozkradení“.  

MS: Od počátku měla být snaha se zapojit více do globálního obchodu?   

 KŠ: To je složité. Nedávno jsem slyšel postoje politiků ze sociální demokracie. Takovou garnituru, 

jako máme nyní, jsme neměli za celých dvacet let. Jsem přesvědčen, že pravdu nemají, i oni na tom 

měli svůj podíl. Nemohou tedy říci, že to bylo pouze ODS, … Řekl bych, že se na chybách podepsali 

lidovci, sociální demokraté, lidé z Občanské demokratické aliance a další. 

MS: Na druhou stranu musíme připustit, že se jednoduše kritizuje, ale obtížně staví podle jisté 

koncepce.  

KŠ: Díky tomu komunisté nemohli nic zkazit, jelikož je k ničemu nepustili. To není argument. 

V komunistické straně to nikdo neříká. Ani v dokumentech člověk nenajde, že by někdo řekl, že za nic 

nemohou. Nejsou prostě k ničemu připuštěni. Vypracovali celou řadu návrhů. Například nyní sociální 

demokracie publikuje texty komunistů, které jsou proneseny na jejich seminářích. Fakt je ten, že 

nelze říci, že dvacet let bylo promarněných. To ne! Kdo říká, že léta byla promarněná, nevidí si na 

špičku nosu. Je pravda, že to mohlo být udělané daleko lépe, ale bylo to děláno živelně, bez 

koncepce, třebaže ji hoši z vlády mohli mít, nebo si ji mohli vytvořit. Špatné praktiky daly prostor 

nekalostem, které Václav Havel nazval „mafiánským kapitalismem“. Nyní to v jistých podobách 

opakuje i Václav Klaus. To jsou věci, které mě mrzí.  
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Pohled na systém vnímám jako gnozeologický problém. Něco jiného je propaganda, něco jiného je 

vědecký pohled. Jsem přesvědčen, že z toho, co Československo mělo, se mohlo udělat daleko více. 

Měla zde být touha po rozvoji vědeckotechnického výzkumu.  

MS: Domníváte se, že jsme se měli zapojit do mezinárodních struktur?  

KŠ: Jsem přesvědčen, že ano. Lidé se nechali odstrčit, ačkoliv na to měli a mají. Dokázali to v různých 

příležitostech. Netýká se to jen zdravotnictví, stačí si vzít elektroniku. Dnes (na jaře 2011 pozn. red.) 

musíme vzít do úvahy také míru nezaměstnanost. Zasahuje přes 500 tisíc obyvatel.  

MS: Ano, v jisté nadsázce můžeme říci, že jde o armádu nezaměstnaných. Člověk si říká, že je to 

realita, byť počátky transformace byly tak slibné. Můžeme ale konstatovat, že jiné země mají daleko 

více nezaměstnaných.  

KŠ: Některé však mají daleko méně.  

MS: Ano, můžeme zmínit takové Švýcarsko, …  

KŠ: … ale i Slovinsko. Osobně se domnívám, že v rámci transformačního procesu se k nám přivařilo 

mnoho břídilů, právě tak, jako to bylo u komunistů v letech 1948 – 1949. Poté se to strašně změnilo. 

Spousta lidí byla propuštěna. Dnes je to vidět. Ti, co byli nejvíce horliví, odešli.     

Jsem z Poděbrad a vím, jak se ti lidé zde chovali. Poroučeli, dělali chytré, a jako první utekli. Byla 

chyba, že do strany vstoupili.  

MS: Nyní hovoříte o komunistické straně? 

KŠ: Ano, byla chyba, že je tam vzali, ti straně pouze uškodili. Jen si vezměte takovou paní Parkanovou. 

Komunisté kritizovali, že se někteří představitelé podbízeli západním mocnostem. „Kdyby pan Bush 

neměl pořádné kalhoty, paní Parkanová by je svlékla.“ Vnímám to jako projev ubohosti. 

MS: Dobrá, jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

KŠ: Rozvoj vědy a techniky je na vysokém stupni, což významně mění strukturu společnosti. Nastoluje 

problémy, které musí civilizace řešit. Týká se to životního prostředí, jako je otázka vody, vzduchu. 

Změnu zaznamenala i ekonomická základna, což dopadá na sociální strukturu. Stačí zmínit severní 

Čechy.  

MS: Otázku jsem směřoval na neuralgické body transformace společnosti a hospodářství. 

ZK: To se toho též týká.    

… Čína a kontexty …  

MS: Hovořili jsme o České republice, ale co svět? Jistě se díváte na východ do Asie.  

KŠ: Jinak, co se týče budoucnosti komunistů. Budou doby, a nebude to daleko, kdy socialistické země 

budou vládnout světu. Čína je na druhém místě v hospodářství, a pořád jsou skromní, Ameriku zatím 

nechtějí dostihnout. Ve skutečnosti jednají tak, že to nebude dlouho trvat, než ji dostihnou.  

MS: Možná je to otázkou desetiletí.  
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KŠ: Čína se ale nepouštěla toho, co se u nás dělalo. U nás se lidem dalo všechno zdarma, to je 

například zdravotnictví. Číňané mají svou koncepci, která respektuje jejich vlastní potřeby a realitu.  

MS: Co se týče Číny, tam je komunistická strana podporující kapitalistické hospodářství.  

KŠ: Ano, je to pod státní kontrolou. Realizují Novou ekonomickou politiku, o níž se pokoušel Lenin. 

Sám to vnímám jako perspektivu, bez toho to nelze. Náš systém vnímám jako anarchii, a to z 

dlouhodobé perspektivy nemůže přežít. Vezměte si, že zde byly školky. Budovy určené pro školky 

byly rozprodané, rozkradené. Ještě to v Poděbradech naštěstí nedopadlo tak nejhůř. Vezměte si, jak 

je to v Kolíně, v Nymburku …  

MS: Čína nezaznamenala turbulence v hospodářství, jaké zaznamenaly země střední a východní 

Evropě, třebaže došlo k zotavení.  

KŠ: Myslím si, že západní svět krizi nevyřešil. To nemohou vyřešit. Jako ekonom víte, že kapitalismus 

má své zákony, které nelze změnit, jelikož jsou mu vlastní. To není nadávka, to je odhalení zákonů 

daného systému. Zabýval jsem se ekonomií, spolupracoval jsem s fakultou. Znám některé koncepce a 

nebyly špatné. Tam bylo druhé centrum. Fandil jsem jim a fandím jim dodneška. Ta škola není 

„plzeňská univerzita.“ Osobně si myslím, že kapitalismus má omezené možnosti. Dnes se probudil i 

arabský svět. Soudím, že se tyto země budou bránit. Není to nepochopitelné, nemají jinou možnost. 

Jen si vezměte, v jakém stavu je Brazílie, kterou jste zmínil. Latinská Amerika v podstatě doutná, 

střední Amerika se jim rozpadá. Z mého pohledu měla Amerika obrovské šance. Jen si vzpomeňte, 

kdo šel do Ameriky? Byli to odvážní kovbojové.  

MS: Lidé, kteří se neshodli se zřízením Evropy.  

KŠ: To proto, že měli na víc. Osobně jsem je obdivoval. Znal jsem jistého pana Spisara, byl u nás 

nespokojen. Studoval a po studiích šel mýt vozy. Jeho paní dělala na studijním oddělení, měla dvě 

děti. Požádal televizí, že pojede na Balkán či do Turecka a bude tam filmovat. Též se tím chvíli živil. 

Pro televizi přinášel zajímavé věci, poté s tím ujel, a dnes je to osobnost. Jednoduše, ten člověk na to 

měl, protože to byl dravec. Měl schopnosti, ale nebyl zde schopen nalézt odvahu. Odvaha je to, co 

mění svět. Jsou to slova portugalského myslitele.  

MS: Ve světě se skutečně uchytí, kdo je schopen konkurovat. Společnost táhnou ti, kteří jsou ochotni 

vsadit na nejistotu, vzdát se pohodlí.  

KŠ: Promiňte, že vám skáču do řeči. To je pár jedinců, ale ostatní žijí ze systému. Nyní si představte 

životní úroveň Ameriky a vezměte si životní úroveň Mexika. Jsou to sousední země, jež jsou oddělené 

zdí. To přece není přirozené. Je to objektivní – spravedlivý přístup? Není. Ke mně na ČVUT jezdili 

Němci. Zařídil jsem, aby měli projekty, diplomové práce se dělaly na jejich témata. Přišel rok 1989 a 

s tím i konec, již neměli zájem. Oni jsou to fíkusové a hleděli pouze na svůj prospěch.  

MS: V kapitalismu si člověk má hledět v dobrém slova smyslu toho svého, aby se společnost mohla 

lépe rozvíjet. 

KŠ: Tomu snad nevěříte. Z ekologického hlediska budeme drancovat planetu, jako ji drancujeme.  

MS: Byl to pan Bernard Mandeville, jenž tvrdí: „Individuální hříchy, nešvary plodí společenské blaho.“ 

Pokud člověk dobře pracuje pro sebe, zároveň tím pomáhá celku. Toto jsou vývody myslitelů 
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z osmnáctého století Adama Smithe, Davida Ricarda … Za tu dobu se společnost změnila, stala se 

složitější. Je zřejmé, že jednoduché koncepty na proměnu společnosti mohly fungovat, ale z dnešního 

pohledu jsou pro někoho již omezené.  

… Kroky k budoucnosti …  

MS: Co podle vás mají Češi dělat, aby obstáli? Sám jste říkal, že mnoho se povedlo, ale co bychom 

měli dělat, aby se nám dařilo dále?  

KŠ: Méně hovořit, méně frázovat. Na co se podívám, vidím, že máme velké huby, ale málo práce. Vše 

to chce práci. Nemáme s ničím problémy. Vše umíme „okecat“, a to je chyba.  

MS: To je ale cesta do hrobu.  

KŠ: Cesta okecávání však v naší společnosti převládla. Jsem přesvědčen, že český národ má šanci, má 

na to, aby byl úspěšný. Je nutné, aby se vyrovnal s překážkami, které existují. Je nutné, aby se udržel 

systém sociálního státu.  

MS: To by mohlo znamenat i rozkvět demokracie, lidského potenciálu.  

KŠ: To spolu souvisí. Vždyť český národ v době první republiky měl kontakty na Francii, ta dopadla 

špatně, Beneš byl zklamán, ale měla kontakty na Ameriku, na Anglii. Systém byl zpracován. Nyní bylo 

nutné systém rozvíjet.  

MS: K tomu by měla patřit každodenní drobná práce, jak o ní hovořil Masaryk. Děkuji vám …    

P.S.: 

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

KŠ: Pracoval jsem jako regionální politik, kandidoval jsem v barvách KSČM do Senátu v roce 1996 

v obvodě 37. 

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

KŠ: Odmítl jsem ji.  

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

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

společenství a poté k opětovnému setkání zemí v Evropské unii. 
 

KŠ: Nesouhlasil jsem, ale připustil jsem, že jsou tam velké problémy, které je třeba řešit cestou 

referenda.  

Dialog o transformaci s Karlem Šibravou36: 

MS: Pokud hovoříme o minulém režimu, neměli bychom opomenout také otázku obecného pohledu 

na ideologii. Jak vnímáte toto slovo? Jsou tací, kteří v ní vidí jistý kompas, směřování, jelikož obráží 

                                                           
36

 Dialog byl natočen v pátek 1. listopadu 2013 v dopoledních hodinách v prostorách bytu Karla Šibravy, 
Benešova ulice, Poděbrady.  
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hodnotová východiska pro orientaci v sociálním prostoru. V minulosti měla ideologie negativní 

význam. Potřebujeme ji?  

KŠ: Ideologie je tak stará, jak se rozdělila třídní společnost. Ideologie je souhrnem názorů, je odrazen 

nějakého zájmu skupiny, která se nějakým způsobem živí. Ideologie musí mít vliv na světový názor a 

následně má vliv na politiku jako formu společenského vědomí.   

MS: Marx říkal, že ideologie má podobu falešného vědomí.  

KŠ: Ano, to neznamená, že by ji popíral. Naopak, jsou známé diskuse Marxe s Engelsem. I v Marxově 

době, ve čtyřicátých letech 19. století ideologie začínala hrát velmi významnou úlohu. Nebylo to 

náhodné. V době otrokářství, v době feudalismu ideologie nemohla hrát takovou úlohu. V tomto 

období myšlení doby určovala katolická církev. V období feudalismu vstupují jako organizace jiné 

církve a vládnoucí feudální třída. V lůně společnosti vzniká nový způsob výroby. Její nositelé začínají 

mít jinou ideologii, která je plně v rozporu s vládnoucí ideologií. Nyní dochází ke tření tam, kde vzniká 

třetí stav. To je Anglie, Francie, tedy země, které jsou na vyšším stupni vývoje výrobních sil. Tam se 

ideologie musí dostávat do rozporu a svět se pro ni stává malým.  

MS: Lidé, kteří říkají, že je nutné uvažovat neideologicky, se mýlí?  

KŠ: Ideologie je pouze odrazem. Člověk podle ideologie nemůže rozhodovat, jelikož zde není sám. 

Například když člověk udělá nějaké kroky, opírá se o kroky protistrany. To je správné. Musí však 

respektovat, že například protistrana se svými pozicemi není sama. Musíme počítat s tím, že je zde 

plejáda názorů, ta je souborem ideologií. Právě to se odráží ve světovém názoru a hlavně v politice. 

Politika by měla hledat optimální řešení vztahů mezi třídami, či lépe mezi ideologiemi, jelikož každá 

třída má svou ideologii.  

MS: Jsou myslitelé, kteří se domnívají, že ve dvacátém století nastává konec ideologií. Jinými slovy, že 

ideologie vlastně „vyčpěly“. 

KŠ: Soudím, že jejich myšlenky nejsou vedeny tímto směrem. Ideologie nevystupují v takové podobě 

jako v minulém století, jelikož dnes pozici ideologie přebírají mediálními prostředky. Zkrátka, je zde 

nový faktor, který určuje podobu utváření ideového prostředí. Je možné to pozorovat při volbách - ať 

prezidentských, či parlamentních. Tam je vidět síla České televize, volby ovlivnil tisk, ovlivnil je 

rozhlas. Tyto mediální záležitosti, které jsou dány vysokým stupněm výrobních sil, hrají významnou 

úlohu v myšlení lidí. To znamená, že upravují ideologii, zastírají její jádro a dávají tomu civilizační 

podobu, umožňují směřování, přesun jednotlivých hlasů. Vytvářejí pocit důvěry, že jistí hráči 

v sociálním i hospodářském světě jsou schopni změny v tomto světě. Můžeme si vzít příklad jednoho 

politika, který říká: „Já jsem chtěl zabránit levici a komunistům.“ Proto vzniká deformace. Je to 

podobné, jako když komunisté dělali svou politiku. Také docházelo k diskriminaci. Buď lidem s jiným 

názorem dám prostor, mohu je ovlivňovat, nebo jim prostor nedám a nastane situace, kdy se všichni 

divíme, co vše se dělo. Když vyjdeme z dnešní situace, někteří chtějí zabránit určitému vývoji.   

MS: Tyto výstupy vedou k zakrytí skutečnosti, k její manipulaci …  

KŠ: … a deformaci.    
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… Demokracie …  

MS: Lidé, kteří v roce 1989 účastnili převratu, často užívali slova demokracie, svoboda. Jak uvažujete o 

demokratickém řádu? Jednoduše se říká, že budeme demokratickým národem, ale realizace této 

formy vládnutí se obtížně naplňuje.  

KŠ: Ideologie jako forma společenského vědomí musí mít vliv na veřejnost. Požadavek, aby si lid vládl, 

naráží na různé třídní a ideologické zábrany. Zastávám postoj, že demokracie je založena na třídním 

principu. Pokud si někdo myslí, že je cosi nadtřídního, je naivní. Dříve či později k tomu dospěje 

každý. Demokracie je vším, co vyhovuje dané vládnoucí třídě. Jestli koncepce předminulého systému 

byla chybná, možná v tom, že se někteří z nás domnívali, že socialismus je stále před námi. Jisté 

ohlasy člověk může vidět i ve Spartakově povstání. Těch věcí je více. Cesty k demokracii byly 

nereálné. Stejně nereálné byly úvahy, pokud se předpokládalo, že naše země bude žít v komunismu, 

tedy v beztřídní společnosti. To znamená, že si lidé budou sami vládnout, stát bude postupně 

odumírat. To však byla naivní představa. Bylo to zápas ideologií, byl tam boj proti světovému 

kapitálu, který nesporně byl, je a bude nějaký čas silný. Svou sílu prokazuje ekonomicky ve výrobních 

silách, i po stránce vnější, tedy vojenské. Stačí se podívat, jak kapitál rozhoduje, kde co je. Na druhé 

straně, zde můžeme vidět čínské pojetí demokracie. U nás se lidé stavěli proti. Sám jsem nebyl 

chápán ani v 60. letech minulého století, byl jsem nahlížen jako oportunista. Čína není stát 15 milionů 

lidí. Nakrmit a vládnout miliardě a půl lidí legrace není.  

MS: Dobrá, ale Čína byl a je autoritativní režim s kapitalistickým hospodářským řádem.  

KŠ: V tom nevidím rozpor.  

MS: V Číně přece nemůžeme hovořit o demokracii.  

KŠ: Netvrdil bych to. Máte snahu svět popisovat v černé, či bílé? Cožpak v našem světě svítí buď 

slunce, či mrzne?  

MS: Rozhodne ne. 

KŠ: Podobně to můžeme nalézt i v životě. Když vezmu politické uspořádání v roce 1945 – 1948, řeklo 

se, že půjdeme sovětskou cestou. My jsme ale opomněli všechny vedlejší důsledky. Mohli jsme jí jít, 

ale úplně jinak, pomalu.  

… Demokracie první republiky …  

MS: Navrhoval bych, abychom se vrátili do středoevropských reálií. Jak se díváte na pokračování 

demokratického vládnutí, neboť naše republika měla demokratické dvacetiletí? Domníváte se, že bylo 

na co navazovat? Lidé, kteří žili v době revoluce, mohli mít to období ve vzpomínáních, lidé, kteří 

v něm žili, byli staří. Jak vnímáte právě období první republiky? Lidé si spojují danou dobru 

s Masarykem, ale samotná demokracie byla nedokonalá.  

KŠ: Ani nemohla být dokonalá. Vždyť republika vznikla po válce, působily v ní jednotlivé proudy tak 

jako dnes. Když se člověk podívá na jednotlivé oslavy republiky, může v nich vidět omyl. Uvažovalo se, 

že mohlo zůstat Rakousko. Bylo by velkým útvarem a mohlo by nás být více. Pochopitelně, že to byla 

jedna z alternativ. O tomto východisku diskutoval Bohumil Šmeral s Tomášem Masarykem. Masaryk 

nebyl naivním, aby to uznával. Situace byla taková, že Rakousko bylo již plně pod vlivem Německa, již 
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nebylo schopno dát jednotlivým národům prostor. Kdyby Rakousko dalo prostor národům v roce 

1914, situace by se vyvíjela úplně jinak.  

MS: Předpokládáte, že ti, kteří se odvolávali na první republiku, byli naivní, jelikož se vyzdvihovalo 

uspořádání, které ke skutečné demokracii mělo „daleko“? Můžeme říci, že nám chybělo padesátiletí, 

které požadoval za nutné a doporučoval Masaryk. Lze tvrdit, že odvolávat se na první republiku, v níž 

se střídaly vlády, je v tomto ohledu nedobré? 

KŠ: Bylo asi 14 vlád.                                 

MS: Dokonce je uváděno až 19 vlád.  

KŠ: Po této stránce to nebylo snadné. Alternativ vývoje byla celá řada, zvítězit však může pouze 

jedna. Společnost není laboratoří, aby se experimentovalo. Naopak přírodní vědci své výzkumy 

v laboratořích dělají a podle výsledků výzkumu vyvozují patřičné závěry. Na druhou stranu, 

z alternativ, které se nabízejí ve společenském vývoji, se v životě jedna prosadí. Jednotlivé cesty 

nemůžeme experimentálně zkoušet, jako je tomu u přírodních věd. Jednu cestu razil Masaryk. Došel 

k názoru, že Rakousko bylo závislé na Německu a nebylo schopno dále dát národům, které byly jeho 

součástí, nějakou perspektivu. Posilovala se nacionální stránka, jež byla součástí ideologie. Nacionální 

stránka vedla k tomu, co se stalo. To znamená, že Masaryk dospěl k závěru, že již nelze s Rakouskem 

pokračovat. Tento proces začíná v roce 1915. Pak mu nástupce rakouského trůnu Karel dává za 

pravdu. 

… Podmínky demokracie …  

MS: Tolik exkurze do minulosti. Co považujete za důležité pro fungování demokracie? Člověka, dialog?  

KŠ: Důležitou podmínkou je vyspělost národa. Také je to rozvoj výrobních sil, aby demokracie byla 

uskutečnitelná. Za třetí, Československo bylo směsicí různých národů a národností. Vnímám to jako 

negativum. Úroveň jednotlivých národů byla rozdílná. Tento problém řešila skupina Hradu. Masaryk 

dokázal překovat různé lidské zájmy. Vynikající byl i Antonín Švehla.                                 

MS: Ano, to jsou aspekty minulosti. Na čem se dá stavět demokratický řád?  

KŠ: Je nutné provést analýzu předcházejících let, abychom měli z čeho vycházet. Měli bychom zjistit, 

v čem byla deformace? Generace lidí roku 1946 pomáhala likvidovat fašismus v roce 1945, první 

republiku prožila ve svém mládí. Narodil jsem se v roce 1930. Když přišli okupanti, bylo mi 9 roků, to 

člověk již něco chápe. Lidé vidí v okolí, co se děje. Nyní bylo třeba, aby se systém změnil. Na tento 

úkol člověk sám nestačí. Národ byl stmelený, bylo zde pouze pár vyvrhelů. Mezinárodní situace byla 

taková, že porážky fašismu se účastnily všechny modely zřízení, které existovaly.  

MS: Ano, ale přivítal bych, kdybychom hovořili o nutnosti podmínek demokracie pro rok 1989.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

KŠ: Jsem přesvědčen, že rok 1989 nevysvětlím rokem 1989. Musíme vědět, jaké události mu 

předcházely.  

MS: To je logické, jelikož mentalita také působí. Kdyby nebyla, změna by mohla být rychlá. Dobrá, kde 

vidíte deficity české demokracie? Jde o to, že lidé vnímají vývoj společenského uspořádání jako 

nedobrý. Asi to též vychází z toho, že si Češi sami neumějí vládnout.  
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KŠ: To je důsledek.  

MS: Lidé nejsou aktivní a nevnímají výzvu zdejšího světa. Zkrátka to, co zde bylo před rokem 1989, 

rozdělení na „My“ a „Oni“ pokračuje, ale pouze … 

KŠ: … s jinými herci. V tom máte pravdu. Demokracie v pravém slova smyslu souvisí s úrovní 

společnosti jako celku, tedy s výchovou. Zatím se k lepšímu nezměnilo nic.  

MS: Můžeme říci, že lidé pouze vyměnili nápis na vývěskách. Místo „Budujeme socialismus“, si tam 

dali „Obnovujeme demokracii a spravedlivou společnost“. Obsah nám zůstal stejný? 

KŠ: Tento přístup je však scestný. Je to ideologie, která ovlivňuje politiku a směřuje ke skutečné 

demokracii.  

MS: Jste přesvědčen, že demokracie jako forma společenského uspořádání k nám patří? Přihlásili jsme 

se k Západu. Spisovatel Milan Kundera tvrdí, že k Západu náležíme, ovšem komentátor Práva 

Alexandr Mitrofanov zastává opačný postoj. Pokud se považujeme za lidi Západu, nedodržujeme 

způsoby, které jsou na Západě běžné.  

KŠ: Ano, problém, který ohrožuje demokracii, spočívá v tom, že někteří z nás si nechtějí připustit, že 

demokracie zná nejen práva, ale též povinnosti. Socialismus lidi naučil, že žádné povinnosti neměli, o 

vše se staral stát. Lidé sice remcali, ale bylo to pro ně pohodlnější. Dnes se však lidé nejsou schopni 

přizpůsobit, a když se přizpůsobí, nastává deformace.  

MS: Společnost je pestrá díky tomu, že člověk má názor, je iniciativní, ale jestliže jsou lidé pasivní, 

společnost se stává šedou.  

KŠ: Souhlasím s vámi.  

… Kapitalismus …  

MS: Navrhoval bych, abychom se zastavili u kapitalistického řádu. Podle Marxe jde o třetí stupeň 

hospodářského uspořádání společnosti. Následuje po feudalismu. Jak se na něj díváte skrze vlastní 

zkušenost i znalost Marxova díla?  

KŠ: Marxova analýza hospodářského řád nebyla překonána. Neznamená to, že to, co Marx vymyslel 

v devatenáctém století, můžeme dnes slepě používat. Je to vyloučené. Analýza systému je nesporná. 

Nemění se stejně jako v exaktních vědách, kdy 5 krát 5 je dvacet pět. Vývoj došel tak daleko, že na 

počátku 20. století byly různé pokusy o analýzu. Můžeme uvést Eduarda Bersteina, Bauera i Vladimíra 

Lenina, ten se též pokoušel, ale doba nebyla nepřipravena. I u nás můžeme sledovat pokusy o analýzu 

a možnou reformu hospodářského řádu. Jen vzpomeňme Josefa Macka, Václava Tomka a jiné. 

Myšlení procházelo od filozofie po historii. To znamená, že zde byly neustálé snahy o hledání 

východiska. Máme výhodu i nevýhodu, že u nás se sbírají severní, jižní, východní, západní směry. 

Našim posláním v rámci demokracie by měla být evidence i analýza těchto proudů.  

… Přirozenost kapitalismu …  

MS: Jste přesvědčen, že kapitalistický řád je přirozenou výslednicí lidských aktivit?  

KŠ: Myslím si, že ano.  
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MS: Je založen na vlastnictví, na podnikavosti. Člověk může říci: „Dobrá, proč neobnovovat něco, co je 

přirozené, pokud centrální plánování, které zde bylo, nedokázalo plně uspokojit potřeby lidí?“  

KŠ: Jsou tam extrémy. Sám jste viděl, že lidé na takovou zásadní přeměnu nejsou připraveni.  

MS: Kyvadlo, když je v jednom extrému a najednou se pustí, se následně vychýlí do opačného 

extrému.  

KŠ: S tím souhlasím. Setkávám se s prostými lidmi, kteří se domnívají, že 100 let je dost dlouhá doba, 

aby se přišlo s něčím novým. To však je velký omyl.  

MS: Jsou lidé, kteří vám řeknou: „Pozor, pokud lidé budou šťourat do přirozeného systému nešetrně, 

budou jej přestavovat, budou vytvářet cosi nepřirozeného, pak vzniknou škody.“  

KŠ: Podívejte se, čím více bude společnost kvalifikovaná, tím více bude doba složitější. To je nutné si 

uvědomit, jelikož alternativ zde bude o to více. Nebude pouze 5, 10, ale bude jich čím dál víc.  

… Alternativa? …  

MS: Když půjdeme ke konkrétní skutečnosti. Jaká byla alternativa k roku 1989? Někteří lidé 

nepředpokládali, že půjdeme cestou …  

KŠ: … restaurace kapitalismu.  

MS: Ostatně slovo kapitalismus v počátcích změn nebylo uváděno. Lidé chtěli dosáhnout jistého 

standardu, který viděli na Západě. Tam hospodářství prosperovalo. Když jde člověk před rok 1989, 

může říci: „Možná, kdyby komunisté povolili podnikání a dali lidem ekonomickou svobodu, režim by 

nemusel padnout.“  

KŠ: On však nepadl. 

MS: Jinými slovy, představitelé režimu se dokázali přeorientovat? 

KŠ: Stačí si vzít kohokoliv od roku 1990.  V Občanské demokratické straně byli bývalí komunisté, 

stejně jako v sociální demokracii i u lidovců - tvořili Národní frontu. Jiná byla jen forma. Bylo 

stanoveno, že stát bude určujícím a nedovolí nějaké velké rozbroje. Oni usilovali o ovlivnění pouze 

touto cestou a z toho vznikla deformace.  

MS: Lidé, kteří znali minulý režim, dokázali patřičné znalosti a známosti kapitalizovat v novém režimu.  

… Otázka rizik kapitalismu …  

MS: Jaké nebezpečí vidíte v rámci kapitalismu? Jak se díváte na konkrétní technické kroky obnovení 

kapitalismu, tím myslím privatizaci, redukci státu, omezení regulací?  

KŠ: Domnívám se, že takové záležitosti potřebují trochu přípravy. Lidé, kteří prováděli transformaci, 

neměli čas. Nikdo nebyl na převrat dostatečně připraven. Pokus předpokládal mít nějakou koncepci, 

to znamená mít zhodnoceno, co bylo, jak se jednalo například v roce 1968, jak zajistit rozvoj.  

MS: Sluší se říci, že představitel cesty z roku 1968 Ota Šik do republiky přijel, ale sám viděl, že jeho 

slova nebudou brána s takovou vážností jako v šedesátých letech.  
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KŠ: Možná si s tím nevěděl rady.  

MS: Lidé, kteří prováděli reformu, věděli o možných východiscích, ale situace byla obdobná. Udělat 

rybí polévku je jednoduché. To můžeme přirovnat k zestátnění, ale obnovit ekonomický řád, který je 

na Západě, je daleko složitější, protože tam máte jinou funkci státu a jednotlivých agentů utvářejících 

trh.  

KŠ: Situace na konci osmdesátých let byla neobyčejně složitá. Lidé na Západě sledovali vývoj, šlo jim o 

to, aby zde starý systém byl povalen. Nešlo jim o to, aby se vymyslelo něco, co by znamenalo růst. Za 

tím šel Havel, jelikož byl v tomto ohledu diletantem a figurkou. Říkáte, že kapitalismus byl dobrý. Byl 

dobrý, protože socialismus jim nestačil. Model z mého hlediska nebyl vypracován a ani objektivně 

nebyl dán. Nebyla to situace jako v Marxově době, během ní probíhal boj monopolů, ale přitom byla 

volná soutěž. Na tom pracovali Britové, Američané, Rusové. Kdo pracoval v této oblasti v roce 1989? 

Moc u nás lidé našli na ulici a nevěděli jak dál. Stačí si vzít hodnocení pana Klause, vezměte si projevy 

Havla … Ty mu dělali pomocníci z Vysoké školy ekonomické.  

MS: Sluší se říci, že Václav Havel se vůči kapitalistickému řádu stavěl s patřičnou rezervovaností. Samo 

slovo se příliš neužívalo, neboť mělo negativní konotace. Po roce 1989 se hovořilo o obnově tržního 

hospodářství.  

KŠ: Jednalo se pouze o návrat.  

MS: Když je něco přirozené, je logické, že máme usilovat o přijetí toho, co je přirozené, a nesnažit se 

příliš zasahovat, neboť přílišné zásahy škodí.   

KŠ: Kdyby reformátoři přišli v roce 1989 a jasně řekli, že budeme prosazovat to a to, mohlo to 

dopadnout jinak. Z mého pohledu by bylo dobré konzervovat a neprovádět parcelaci majetku, 

rozkrádání … Domnívám se, že právě tím to mnohé bylo zakopáno.  

MS: Lze se domnívat, že kdyby se vše pozdrželo, mohlo též dojít k rozkradení.  

KŠ: Není to pravda. Nemýlíte se v tom, že Západ neusiloval o náš rozvoj, jim šlo o trhy a o to zbavit se 

konkurence. Ta jim vadila a úspěšně se jim jejich manévr podařil.  

… Národní kapitalismus …  

MS: Ještě bychom měli diskutovat otázku národního kapitalismu. Za první republiky zde byly 

společnosti jako Baťa, Českomoravská Kolben-Daněk, Škoda Plzeň. Po roce 1989 zde nic podobného 

nebylo. Na nutnost obnovy národního kapitálu například upozorňoval Milan Zelený, podle něj bychom 

k jeho obnovení došli slušnou, pečlivou privatizací.  

KŠ: S tím souhlasím. Stačí si vzít, jak dopadly některé význačné podniky.  

MS: Souhlasil byste s ochranou domácího trhu?  

KŠ: Právě to nám na mysli. Měla zde být snaha, aby se obnovil český průmysl, který zhodnotíme za 

spolupráce s ostatními. To však není pouze naše chyba, to je chyba i našich přátel. Nicméně to nejsou 

přátelé, ale ve skutečnosti nepřátelé, kteří se snaží druhého pohltit.  
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MS: Sluší se říci, že Němci dokázali konsolidovat Škodu Mladou Boleslav. Pithartova vláda měla zájem 

o propojení dalších českých význačných podniků se zahraničními partnery.  

KŠ: S tím opatření bych souhlasil, spolupráce Škody a Volkswagenu byla ukázkou možné cesty. 

Netvrdím, že se měla použít všude.  

MS: Tato cesta byla ekonomická, ale ne politická.  

KŠ: Myslím si, že i politicky byla průchozí. Výsledky Škody Auto mohly sloužit jako argument pro další 

akvizice. Neměla zde být snaha o velkolepé plány, ale o reálné využití zahraničního kapitálu v 

jednotlivých podnicích.  

… Nebezpečí …  

MS: Soudíte, že kapitál může ohrozit i demokracii? Lidé, kteří vlastní, si mohou koupit politiky a ti se 

stanou jeho vyslanci. 

KŠ: I to se může stát.  

MS: Problém je též v tom, že kapitál operuje globálně, a demokracie je lokální. Co dělat, aby došlo 

k rovnováze? Jediná možnost je politická integrace, když je zde integrace hospodářství?  

KŠ: Politická integrace je jednou z cest. V každém případě by se mělo zabránit, aby pohyb demokracie 

nepokulhával za pohybem kapitalismu. Kapitalismus silně ovlivňuje chod jednotlivých zemí. 

Rozmanitost znamená i možnost volby daných zemí, to však žádá svůj čas. Je ovšem otázkou, jestli jej 

dostaneme. Sám jste říkal, že se kapitál rozvíjí daleko rychlejším tempem bez ohledu na národní 

specifika, která jsou v dané zemi, vlastně i cestou války. Demokracie se vyvíjí vyloženě lokálně, je 

dána úrovní v daném regionu.    

… Minulost a vypořádání s ní …  

MS: Navrhoval bych, abychom otevřeli téma, které se týká vyrovnání se s minulostí. Jak uvažujete o 

tomto problému? Například Němci se začali vypořádávat se svou minulostí postupně. Když se děti 

rodičů, jež žili v nacismu, začaly ptát, co příbuzní během nacistické periody dělali. Svůj život jste žil ve 

dvou totalitních režimech, myslíte, že je nutné se vyrovnávat s minulostí? Paměť je vůči negativním 

věcem milosrdná.  

KŠ: Němci se s minulostí snáze vyrovnávali a vyrovnávají, jelikož jsou velikým národem, větším než 

my. Mají jiné problémy, než jsme měli my. Měli velmocenské starosti, národní socialismus nastupuje, 

když se objevuje nesouhlas s versailleským uspořádáním. To znamená, že Němci žádali životní 

prostor, zatímco u nás v letech 1948 – 1989 nešlo o nějaké činy. Zde šlo o to, jaký zde byl systém, čím 

byl ovlivněn, jaké byly na něj reakce. Pokusy o větší možnost demokracie u nás byly. Nebylo to 

spojeno jen s rokem 1968. Jelikož však bylo mnoho kritických poznámek a nebyl na ně čas, byly 

„objektivně zlikvidovány“ tím, že přišel někdo a řekl: „To by narušilo Radu hospodářské pomoci 

z hlediska hospodářství a Varšavskou smlouvu z hlediska vojenského.“ Ať to byli Maďaři, Poláci, 

Němci včetně Sovětů, pro ně nebyl problém jednoduchý, čas nám nedali a zahájili studenou válku. U 

nás se nepočítalo, že budeme dělat vše, třeba i penicilin. Předpokládalo se, že si některé výrobky 

koupíme, pokud na ně budeme mít. My jsme na ně měli, ale nedostali jsme je. Jak se člověk může 
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vyrovnávat s minulostí? Němci tento problém neměli. Ti zavírali, ti kradli. Ukázalo se, že velmocenská 

politika nebyla dobrá. U nás se to nevyřeší.          

MS: Němci se k období nacismu postavili po uplynutí jedné generace. Režim „odmítli“ po kapitulaci 

v roce 1945, vnitřní vypořádání se dělo později. U nás se odmítnutí komunistického režimu věnujeme 

podle vás dostatečně? Jde o to, že lidé jsou pasivní. 

KŠ: Formálně tomu tak bylo. Řeklo se, že Komunistická strana Československa byla špatná. Dříve se 

tleskalo, že byla dobrá, nyní se tleská, že byla špatná. To však není řešením.  

MS: Co naše vypořádání potřebuje?  

KŠ: Analýzu! Je nutné, aby historie byla ukázána všem. Nyní si vybavuji procesy, které jsou v sociální 

demokracii.  

MS: Myslel jsem, že bychom se měli zabývat minulostí.  

KŠ: Pokud usilujete pochopit myšlenku, musí být člověk aktuální. Bylo řečeno, že sociální demokracie 

v roce 2013 zvítězila. Byla nejsilnější, ač se myslelo, že dostane daleko více hlasů. Kdo za to může? 

Pan Sobotka? Co dělali ostatní, kteří zastupovali stranu? Vystoupili a řekli, že jisté věci děláme dobře, 

nebo špatně? Sociální demokraté takto nepostupovali. Viděl jsem jejich sjezd, kde si padali do 

náruče.  

MS: Vidíte tam neupřímnost? 

KŠ: I lidovci souhlasili s tím, co se u nás dělo.  

MS: Myslíte si, že problém vypořádávání se s minulostí znamená ochotu zamést si před vlastním 

prahem, pojmenovat realitu, jaká byla a je?  

KŠ: Přesně tak.  

MS: Někdo si myslí, že je dobré pro tyto otázky vytvořit instituce, které pomohou mapovat minulost a 

nabídnou na ni nestranný pohled. 

KŠ: Instituce to nevyřeší. Například vytvoření Ústavu pro studium totalitních režimů je druhou 

deformací.  

MS: Soudíte, že jde o vytváření černobílého vidění světa?  

KŠ: Přesně tak! Je to typicky český přístup. I Masaryk s tím měl problémy, stačí si vzít hovory Čapka 

s Masarykem. I Švehla byl kritizován agrárníky za spolupráci s Masarykem. Právě oni tři byli lidmi, 

kteří hledali nějaké východisko. V první republice byly problémy nejen sociální, ale i národnostní.  

Když ve třicátých letech nastoupil Hitler a prosazoval nesouhlas s Versailleskou smlouvou. Ostatní jej 

podporovali. Jednalo se o politiku nevměšování. Hitler se netajil, že měl koncentrační tábory, 

předjímal likvidaci národů. Co mohli Němci dělat ve vztahu ke své minulosti, když byli celým světem 

nenávidění?  

MS: Jedině se kát a prosit o odpuštění ...  
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KŠ: Když půjdeme na českou půdu, je zřejmé, že proces s Horákovou byl chybný, i proces se Slánským 

byl chybný.  

MS: Jaký problém se podle vás ukazuje ve vyrovnání se s minulostí? Asi by neměla být jen záležitostí 

akademických diskusí, ale je nutné, aby historické mezníky nedávné minulosti byly součástí širšího 

společenského povědomí. 

KŠ: Proč ne? Na to však potřebujeme čas. Vezměte si nějakého člověka z nedávné historie, například 

Jakeše. To byl chudák, byl na úrovni okresního tajemníka. Možná je dobré porovnat Lenina se 

Stalinem. Stalin nebyl člověk myslící v tom smyslu, že by něco rozvíjel. Ten spíše bránil, …  

MS: … konzervoval stav a utužil jej.   

KŠ: Organizačně to zajistil. Sám nebyl schopen rozvíjet otázky leninismu. Nesnesl vedle sebe někoho, 

kdo byl chytřejší. Na druhou stranu, když vezmu některé projevy Lenina, které jsou známé, vybízel 

protivníka, aby argumentoval. Když řekl, že to a to je zelené, uměl vyargumentovat, proč tomu tak je. 

Ten, kdo mu to vyvracel, musel mít důvody, proč to zelené není.  

MS: Následně to vede k tomu, že minulost je viděna příliš černobíle.  

KŠ: Ano, je to též tím, že někteří z nás mají „máslo na hlavě“.         

MS: Děkuji vám za časovou investici.  

 

   

    

       

 

         

        

 

 

 

 

 


