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Dialog o transformaci s Pavlem Pafkem1,2: 

MS: Vážený pane profesore, jak vzpomínáte na rok 1989? Čím pro vás byl? Jaké naděje jste s ním 

spojil a případně, jak se naděje naplnily?  

PP: Jednalo by se o velké debaty. Předně, medicína patří – budu-li zcela upřímný – mezi obory – řekl 

bych, apolitické. Jedná se o první a zásadní myšlenku. Rok 1989 jsem z hlediska své profese 

neprožíval. Jako občan jsem se jako všichni, kteří zvonili klíči, radoval. Na rozdíl od mladých lidí jsem 

zažil rok 1968 a uvědomil jsem si jednu skutečnost - jak se národ, když je bída, sjednotí. Protože jsem 

si pamatoval rok 1968, věděl jsem, že jednota v národě může mít krátké trvání. V roce 1968 po invazi 

vojsk si lidé dávali vzájemně přednost a chovali jsme se k sobě ... 

MS: ... jako proměnění. Trvalo to pár dní.  

PP: V roce 1989 jsem si říkal: je to obdobné. V listopadovém čase roku 1989 jsem byl po zlomenině 

obratle a ležel jsem doma. Protože jsem byl doma a nechodil do práce, denně jsem sledoval satelitní 

televizi, kterou jsem v té době vlastnil. Když jsem viděl, že se bourá zeď v Berlíně, což bylo 9. 

listopadu 1989, věděl jsem, že režim končí. Na rozdíl od lidí, kteří byli nejistí, co bude, jak bude, jestli 

bude generální stávka, uvědomil jsem si: toto jsou malé hry, protože je rozhodnuto. Pamatuji si, že 

jsem se šel podívat na fakultu. Potkal jsem jednoho docenta, který se mne tázal, jak se situace bude 

vyvíjet. Já jsem mu konstatoval: „Je to hotová věc.“ Zdejší mocipáni by se těžko mohli opřít o nějakou 

sílu, která by šla proti tomuto národu, nebo, lépe řečeno, proti celé změně, jež se udála mimo nás. 

Podle mého názoru bylo zbytečné vyskakovat, poněvadž bylo rozhodnuto.  

MS: Co jste si sliboval od budoucnosti? 

PP: Věděl jsem, že sjednocení a nadšení, stejné jaké jsem zažil v roce 1968, bude trvat přibližně 

stejnou dobu, že se pak vše změní. Pamatuji si na změny po roce 1968. V roce 1989 nastaly zásadní 

změny. Chtěl jsem vědět, kam vše bude směřovat. Samozřejmě jsem cestoval na Západ. Měl jsem 

jasno, jak to tam vypadá. V roce 1968 – 1969 jsem pracoval v západním Německu a měl jsem 

představy o západním světě. Po revoluci jsem v devadesátém roce požádal ministerstvo školství o 

možnost vyjet do Spojených států – a ne proto, abych si udělal „čárku“, že jsem byl ve Spojených 

státech, ale abych se seznámil s tím, kam to vše u nás bude směřovat. Když jsem se v devadesátém 

roce vrátil, již mi bylo jasné, že byznys je byznys a dolar je dolar. V Americe každé druhé či třetí slovo 

bylo dolar. Viděl jsem tam nákupní střediska, zacouvání automobilu až do nákupního střediska, 

naplnění košíku, „naházení“ zboží do auta, odjezd domů. Viděl jsem 20 televizních programů. Mnohé 

byly hloupé. Bylo mi úplně jasné, že stejné vzorce jednání převládnou u nás. Budou zde nákupní 

střediska a množství televizních programů. V počátku byla pouze Československá televize, ale bylo mi 

jasné, že tento způsob budeme následovat. A proto, že jsem to viděl v Americe, ničemu jsem se 

nedivil. Když zde byli moji známí z Ameriky a viděli to zde, říkali: máte to stejné jako v Chicagu – 

střelba, krádeže, tunelování. Je mi jasné, že to bude trvat nějakou dobu, než se dostaneme na určitou 

kulturní úroveň. 

                                                           
1
 Pavel Pafko *1940, český hrudní chirurg, v letech 1992 - 2010 byl přednostou III. chirurgické kliniky, známý se 

stal, když v roce 1997 operoval Václava Havla. Jeho knihy:  Mediciman a ti druzí (2004), Šlo to skoro samo 
(2012).   
2
 Dialog byl natočen v pátek 28. listopadu 2014 odpoledne v prostorách pracovny profesora Pafka ve Fakultní 

nemocnici Motol, V Úvalu 84, Praha 5, Motol.    
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MS: Rok 1989 jste očekával? Rok 1989 jste spojil s pádem Berlínské zdi?  

PP: Předcházely mu kroky Michaila Gorbačova. Přece dobře víme, že celý socialistický blok byl držen 

silou Sovětského svazu. Jakmile se tam uvolnilo - každý člověk má zájem cestovat, být svobodný, 

jakmile vám někdo otevře vrátka v chlívku, jdete ven, takže kdo mohl, vyjížděl. Nedivil jsem se tomu a 

neuvažoval jsem o tom, neboť se jedná o lidskou přirozenost. Pamatuji si, že v roce 1966 jsem se 

poprvé dostal do Jugoslávie, běžel jsem k moři, abych ochutnal, jak je slané. Všichni Češi chtěli 

ochutnat moře, jak je slané a vidět Alpy, vidět vyšší kopce, než jsou Krkonoše. Hluboce bych o tom 

nepřemýšlel. To je zkrátka zřejmé.  

MS: To znamená, že člověk se v tomto ohledu nemění a nic nového pod sluncem? 

PP: Pochopitelně.  

MS: Vidíte, byli lidé jako chartisté, jako profesor Jan Sokol. Ten nebyl tak jasnozřivý jako vy.  

PP: Nepochybně byl víc jasnozřivý než já. Můžete mít dojem, že jsem ex post chytrý. Nevím, co může 

člověk nového vymyslet. Jak jsem řekl, jakmile vám někdo otevře vrátka od ohrady - a v ohradě jsme 

byli – lidé začnou jednat. Ostatně i pan profesor, kterého citujete, byl jako učitel v USA.  

MS: Lidé měli snahu se rozhlédnout po světě.  

PP: Pamatuji si, že jeli starými autobusy. Vzpomínám si, že do Španělska přijel autobus bez 

klimatizace. Lidé tam vystoupili, lehali si do stínu autobusu, jelikož bylo velké teplo. Chtěli vidět 

Španělsko a moře. Dále lidé cestovali do Benátek, seděli tam u kostelů a jedli konzervy, vydlabávali 

konzervu rohlíkem, poněvadž na víc neměli. Můžeme v tom vidět lidskou podstatu: vidět, odejít za 

novým. Věděli, že se musí vrátit.    

MS: Objevuje se zde fenomenální snaha, jež definuje jedince. Člověku nestačí vyprávění, knihy o 

vzdáleném, zakázaném světě. Člověk usiluje o to, mít kontakt s realitou.  

PP: Naprosto s tím souhlasím.  

... Stav společnosti a kontexty ... 

MS: Dobrá, můžeme říci: stav společnosti připomínal ZOO. Lidé byli v jednotlivých klecích a byl jim 

dáván zob, potrava. Když zeď padla, logicky se projevila vyhládlost lidí, a tomu odpovídalo i jejich 

chování.  

PP: Lidé se vždy chovají, jak se chovají. A právě proto, že se lidé chovají, jak se chovají, musíme jim 

dát „plůtky“. Pokud je nemají, vzniká džungle. Když došlo ke změně systému, nebyl zde nikdo, kdo by 

dal plůtky. Nestačili jsme se divit, co se dělo. Představme si ohradu se slepicemi. Někdo nechá 

otevřená dvířka a slepice utečou na vozovku. Hospodář vezme lopatu a nahání je zpět. Ale vážně, měl 

jsem možnost mluvit s politiky. Vzpomínám si na jednoho pana ministra, kterého jsem ošetřoval a 

říkal jsem mu: „Proč jste toto udělali, když vaše kroky neměly právní rámec a když ta rozhodnutí byla 

na hraně zákona a rozkrádalo se na hraně zákona?“ To jsou ty slepice na silnici. On mi odpověděl: 

„Pane profesore, báli jsme se, aby se nevrátil starý režim.“ Jeho úvaha mne překvapila a řekl jsem 

mu: „Pane ministře, o co by se opřela síla, která by režim chtěla vrátit?“ Byl zticha. Člověk musí vždy 
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přemýšlet, jestli vše bylo domyšlené, nebo nedomyšlené. Z mého pohledu lze celý proces zjednodušit 

do otázky: Byl chytřejší Václava Klaus, nebo Kožený?   

MS: Jsem přesvědčen, že inteligentní byli oba dva.  

PP: Kdo byl však chytřejší?  

MS: Oba dva byli pošetilci.  

PP: Respektive věděl náš pozdější prezident o těchto lidech? Nebylo jich málo a hodnota 

privatizovaného majetku byla mnohonásobně vyšší než kuponových knížek. To jsme nevěděli. Kdo 

z nás věděl o hodnotě akcií jednotlivých podniků? Ti, co později zakládali fondy, to asi „věděli“.   

MS: Myslím si, že ...  

PP: ... ukradli málo? Ukradli mnoho.   

MS: Pozor, aby mně bylo rozuměno. Jsou lidé, kteří se prosadili v rámci nového zřízení, ale dokázali se 

obklopit skutečně chytrými. Jeden z nich je například Petr Kellner. Tak situaci nahlíží Pavel Kohout, 

jenž je ekonom, který též pro něj pracoval.  

PP: Oni byli chytří ve svém oboru ... Ne všichni občané se pohybovali v obchodu.  

... Komunistická ideologie ...  

MS: Posuňme se dále – a to ke komunistické ideologii a režimu, který byl na ní založen. Potřebuje – 

podle vás – člověk ke svému životu nějakou ideologii?  

PP: Co si představujete pod pojmem ideologie?  

MS: Ideologii můžeme vnímat jako učení, které člověku pomáhá definovat a „zarámovat“ svět. Jedná 

se o východiska ve vztahu k němu.  

PP: Můžeme říci světonázor?  

MS: Ano.  

PP: Jsem přesvědčen, že člověk potřebuje světonázor. Z mého pohledu se jedná o názor na svět, ale 

též na společnost, v níž žiji. O ten byl Robinson Crusoe ochuzen. Měl názor na přírodu, která jej 

obklopovala, na počasí ...  

MS: Měl Pátka a s ním mohl komunikovat o světě. 

PP: Pozor, hovořím o stavu, když tam byl sám. Měl světonázor?  

MS: Lze říci, že každý člověk má snahu se vymezit vůči světu, v němž žije, a proto konstruuje dokonalý, 

méně dokonalý pohled na svět.  

PP: Je to nejen vůči pohledu na fyzický, ale i lidský svět. Ano, jsem-li součástí společenství, musím mít 

názor na společenství, jehož jsem součástí.  
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MS: Například Petr Pithart tvrdí, že ideologie, jak byly realizovány ve dvacátém století, jsou 

nebezpečnou hrou s idejemi. Výchozí ideje jsou „pokřivovány“. Za minulého režimu byly ideologií 

lidem „vymývány“ hlavy – „toto je názor strany, marxleninská ideologie“. To znamená, že svět byl za 

pomoci povinného - jak říkáte - světonázoru pokřivován. V takovém režimu jste žil ...   

PP: ... stejně jako pan Pithart. Víte, chirurgie je jasná. Musíme užívat přesných definic. Jsem 

přesvědčen, že každý člověk, který žije ve společenství lidí, by měl mít názor na společnost, musí mít 

názor i na okolní svět. Když například vybuchne Vesuv, musím se zřejmě bát a utíkat – i to je názor. 

Někdo se nebojí a zůstane.   

MS: Dobrá, nepřizpůsobovala si komunistická strana i jiné totalitní ideologie realitu?  

PP: Pozor, něco ve světě člověka je teorie, jiné praxe. Málokdy společenská praxe bezezbytku 

odpovídá ideologii, poněvadž - jak říká pan Pithart - pokřivuje ji, ona byla vytvořena v jisté době. 

Mezitím uplynula doba a svět se změnil. Ideologie kapitalismu v 19. století neodpovídá jeho dnešní 

realitě. Vezměte si křesťanství. V podstatě ve své základní myšlence jsou si křesťanství a komunismus 

velmi podobné.  

MS: Křesťanství akcentuje ducha, marxismus spíše materialismus.  

PP: Je to pouze duch? Není to například také o majetku. Tak si vezměte otázku celibátu.  Vždyť celibát 

nebyl vyžadován do 15. století. Pak přišli lidé, kteří konstatovali, že se jedná o trestuhodnou věc. Nyní 

se uvažuje o možnosti jeho zrušení. Ukazuji vám pružnost myšlení církve.  

MS: Není se čemu divit. Vždyť lidský svět ukazuje dynamiku a díky ní žijeme.  

PP: Měli bychom si být vědomi, že ideologie a praxe jsou vždy v nějakém posunu, a proto dochází ke 

změně ideologie. Praxe ovlivňuje ideologii, ideologie praxi. Navrhoval bych, abychom hovořili 

konkrétně.       

... Východiska komunistického učení ...  

MS: Dobrá, jaká – podle vás – jsou východiska komunistického učení? Vidíte tam akcent na 

spravedlnost, rovnost? Můžeme tam zpozorovat snahu formovat nového člověka?  

PP: Víte, nestudoval jsem filozofii komunismu, abych vám mohl seriózně odpovědět. Nikdo asi 

nebude diskutovat o absolutní rovnosti lidí, poněvadž i biologicky jsme si nerovní. Například jste vyšší 

než já. Zde však nejde o rovnost lidí, ale rovnost možností. Tuto skutečnost musíme vnímat. Dát všem 

možnost k rozvoji osobnosti, v tom můžeme vidět princip sociálního cítění, všichni mají mít stejnou 

šanci. Že se to povede jednomu, je předem zřejmé, jelikož možnosti nejsou pro všechny. Jenom 5 

nejlepších a asi i nejvyšších hraje v prvním družstvu košíkovou. Vždy je to tak, že někdo zvítězí, a 

někdo prohraje. Vztahuje se to k úspěchu. Jeden je více, jiný méně úspěšný, ale jde o to, jak se ten, 

který byl úspěšný, podívá na ty, kteří byli druzí či třetí. Jsou mezi námi ti, kteří vidí pouze sebe, což je 

princip pravice. Málo budu myslet na ty, které jsem porazil. Právě levicový systém zdůrazňuje 

solidárnost - a to při vítězství. Když jsem toto přednášel manažerům, říkal jsem: podívejte se, abych 

to vysvětlil. Když ponorka vystřelí torpédo a loď trefí, všichni si řeknou: jsme úspěšní. Loď se potápí, 

lidé plavou ve vodě. Nyní jde o to, jak se ponorka – poté co se vynoří – postará o trosečníky. Buď 

odpluje, nebo je vyloví. Původně bylo snahou je zničit. Pak, když jsou zničeni, jim pomůžeme. Máte to 
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stejné v jiných oblastech. Lidé se přihlásí na projekt, jeden jej dostane, a druhý ne, pak jde o zapojení 

těch druhých. 

MS: Je třeba se podívat, jak se to dotýká mého srdce.  

PP: Jaké srdce? Musíme uvažovat hlavou.  

MS: Pascal říká: „Srdce má své důvody, o kterých rozum neví.“ Ano, při rozhodování člověka musí být 

součinnost. Jsem přesvědčen, že během takzvané „studené války“ byla snaha ničit a nevšímat si 

ostatních, ale jsou mezi námi někteří, kteří by projekt realizovali a druhým pomohli.  

PP: Je to též otázka rozumu, nejen jak říkáte srdce. Jakmile budu milionář a kolem sebe budu mít 

samé chudáky, musím rozumově počítat s tím, že brzy na mne půjdou. Raději jim pomůžu, než aby mi 

vytloukli okna a okradli mě.  

MS: V jistém směru to byl i případ Tomáše Bati. Ten pomáhal, a měl zároveň zájem formovat člověka.  

... Příčiny pádu režimu ...  

MS: Soudíte, že režim skončil proto, že nenaplňoval svá východiska, nebo byl ve východiscích 

implicitně rozpor? Jsou mezi námi lidé, kteří o komunistické ideologii i režimu uvažují jako o 

zmařených letech, zmařeném potenciálu.     

PP: Buďme pravdiví. Křesťanství má 2000 let historie, a jak se celá ideologie udržuje? V minulosti byla 

udržována ohněm a mečem. Když si přečtete historii katolické církve, když navštívíte Blízký východ, 

uvidíte, jak vše válcovali křižáci ohněm a mečem, že zde byla inkvizice, mnohé se vám projasní. 

K optimálnímu nastavení systému lidstvo nedošlo ani po dvou tisících let. Lidé bylo nutné strašit 

peklem a hříchem, nebo je fyzicky trápit. To je celé. Ostatně jedním z pramenů marxistické filozofie 

byl utopismus.  

MS: Sluší se však říci, že současné křesťanství není militantní.  

PP: Nic jiného jim nezbývá. Znovu si řekněme - křesťanské hnutí má přes dva tisíce let, co tedy chcete 

od komunismu, který začal v roce 1917 – je to vlastně jen 100 let.  

MS: Pozor, začal být realizován v zemi, která byla feudální.  

PP: Víme to, učili nás to. Komunismus byl zaváděn na nesprávném místě, ...  

MS: ... také nesprávnými lidmi.     

PP: Po historické zkušenosti s křesťanstvím nevěřím v realizaci představ komunismu, jak nám ji 

vykládali ve škole. 

MS: Jde přece o to, jak se potenciál usměrní.  

PP: Samozřejmě. Mnohé se usměrňovalo násilím – a to přejala církev.  

MS: Zde lze uvést, co říkal jeden americký politik: každý morální požadavek musí být „futrován“ 

klackem. 
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PP: Souhlasím s tím. Bylo třeba přitlačit, aby mnohé z toho bylo lidmi akceptováno. 

MS: Jsou lidé, kteří věří v evoluční proměnu jednotlivců.  

PP: Souhlasím s vámi, ovšem křesťanskému lidu, jak jsme řekli, to trvá dva tisíce let. Kultivujeme se, 

dnes se nehází protivník lvům do klece. Dnes se nesekají ruce, když někdo něco ukradne. U svatého 

Jakuba můžete vidět useknutou rukou zloděje. Principiálně se kultivujeme, ale nekultivujeme se zase 

tak moc, jak si myslíme, protože si vezměte, že po dvou tisících let přišly koncentrační tábory. Z mého 

pohledu u nás musí být neustále ohrádky, ploty, zábrany, jinak je člověk zběsilý.  

MS: Rozumím vám, ale mám pár námitek. Holocaust přinesla pýcha, domýšlivost, nekontrolovaná 

moc, dále máte Gaussovu křivku.  

... Intelektuální elity ...  

MS: Existuje-li možnost, aby ve společnosti zvítězil demagog a aby selhaly intelektuální elity, je 

logické, že pak to vede ke katastrofě. Nádherným příkladem je Německo. Zvolili si Hitlera. Nejen 

Martin Heidegger vyháněl Židy z univerzity – i svého kantora Edmunda Husserla.   

PP: Heidegger byl snad intelektuál, ...  

MS: ... ale selhal. Je otázka, jaký je pohyb ve společnosti. Můžeme se zeptat, proč v Československu 

zvítězil komunismus. Selhaly elity a také zde byla snaha Čechů po rovnostářství.   

PP: Co si pod tím představujete? Jaká elita? Ta elita je obyčejně intelektuální, agresivní.  Podívejte se, 

intelektuálem v mých očích byl Václav Havel, ale Václav Klaus velmi dobře pochopil, že šanci nemá 

Občanské fórum, ale politická strana s jasnou strukturou, s jasnými financemi. Jedině tak lze řídit 

společnost.  

MS: To je pochopitelné, ale ještě se podívejme do komunistické minulosti. Marx napsal svůj Kapitál, 

také uhranul mnohé intelektuály. Soudím, že intelektuál má takovou funkci, že společnosti nastavuje 

zrcadlo.  

PP: Můžete nastavovat, tedy nastavujete, ale často to není akceptováno. Vezměte si Havla. Když jsem 

byl v poprvé v Americe, uvědomil jsem si tam, že Havel pro tento národ udělal ve světě daleko víc než 

tady. Vidíte: intelektuál se u nás neprosadil. Nebyl bezvýhradně akceptován národem. Vše si dobře 

pamatuji. Vážili si jej, ale byl velmi silný odpor k jeho slovům „pravda a láska“. Mohu konstatovat: 

jako intelektuál se nemůžete prosadit, neboť zpravidla nejste praktik. Jakmile jste praktik, jste „málo“ 

intelektuální. Rozumíte tomu, co musíte udělat. Intelektuál dělá to, co si myslí, že je správné, ale 

praktik dělá to, o čem ví, že se musí udělat. V tom je rozdíl mezi těmito dvěma póly. Zase můžete 

argumentovat Gaussovou křivkou. Zde stojí jedni, zde druzí, ale mezi tím je kopec.  

MS: Také můžeme říci: česká společnost odmítá intelektuály. Podívejme se do vaší knihovny. Máte zde 

Václava Bělohradského, C. G. Junga, ... 

PP: Přečetl jsem si Bělohradského eseje. Jsem připraven o tom hovořit.  

MS: Lze konstatovat, že naše společnost „nepotřebuje“ intelektuály, jsou pouhou „nadstavbou“.  

PP: Potřebuje je. 
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MS: Proč je ignoruje? Proč se staví minimálně „neutrálně“ k Václavu Havlovi?  

PP: Nesmíme vidět věci černobíle. Inteligentní člověk musí věci vidět v různých odstínech šedi. Jsem 

přesvědčen, že česká společnost Havla úplně neodmítla, jen jej přijala jinak než Západ.  

MS: Havel byl důležitý v rámci převratových dnů. Pak přešel na Hrad a zastával stejnou pozici jako 

Tomáš G. Masaryk. K moci se dostávali lidé ze šedé zóny jako Václav Klaus, Vladimír Dlouhý, byť ten 

byl součástí partaje a proto mohl zastupovat Valtra Komárka v Prognostickém ústavu. Řekl jste, že 

jste praktický člověk. Díváte se na výsledky, které práce přináší, takto intelektuál neuvažuje.   

PP: V tom je rozdíl mezi intelektuály a těmi, kdo se „chopí“ moci. Intelektuálové se málokdy chopí 

moci, jsou tam dosazeni. Sami o ni neusilují. Ani pro Masaryka, ani pro Havla nebylo místo v politice 

cílem. Okolí pochopilo jejich význam a „strčilo“ je tam. Ani se tam necítili nejlépe.  

MS: Stali se symboly a lidé se k nim obrací.  

PP: Utíkají se k nim jako ke Kristovi.  

MS: Krista – jak víme – ukřižovali.  

PP: Masaryk zemřel v klidu, Havla do jisté míry také „křižovali“. 

... Reformovatelnost režimu ...   

MS: Ještě bych zůstal před rokem 1989. Režim, který zde byl, byl neformovatelný? Měl jste jako mladý 

člověk naději díky „Pražskému jaru“? Byl jste mladý, bylo vám 28 let.  

PP: Principiálně se jednalo o systém, který byl založen na kolektivismu. Ten byl rozvíjen také tím, že 

jsme nikdo nic neměli. Někdo měl trabanta, někdo měl škodovku. Nikdo neměl miliony, fabriky. Byli 

jsme si blíž. Tak tomu rozumím. Systém, který máme nyní, je postaven na individuu, aby ze sebe 

„vymáčklo“, co v něm je. Je tomu tak?  

MS: Pochopitelně! 

PP: Proto dnes máme například banány, máme vše, na co si vzpomeneme, poněvadž většina se snaží 

využívat svůj potenciál. Dříve jsme na auta a banány neměli, poněvadž lidé ze sebe nedostali všechnu 

sílu, která v nich je. Systém jim to neumožňoval. Kdyby v roce 1968 pokračovalo Pražské jaro, muselo 

by dojít ...  

MS: ... ke konvergenci?  

PP: Třetí cesta není. Konvergence je pouze v tom, abychom obnovili systém, v němž se člověk snaží, 

jako tomu je v současnosti, a vymáčkne ze sebe vše, ale dělí se též s ostatními. Tento stav můžete ve 

společnosti zařídit pouze daňovým systémem. Většina států Evropy má progresivní daň. Nesmíte jim 

ale sebrat motivaci, aby neřekli: nestojí to za námahu. Jsem přesvědčen, že systém by musel 

v principu umožnit větší individuální nasazení lidí, ale také by zachoval určitou míru přerozdělení 

produktů, které společnost vytvoří. Kde by byla hranice? Osobně mi přijde směšné hovořit o 

kapitalismu a socialismu. Možná mírně odbočím, ale politika není tenisový dvorec, jenž je rozdělen 

sítí. Jestli chcete hovořit o socialismu a komunismu z hlediska vlastnictví výrobních prostředků, 

myslím si, že privátní vlastnictví výrobních prostředků by muselo přijít. Do jaké míry? Jsem 
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přesvědčen, že systém by byl těžko reformovatelný. Nesmíme si představovat Českou republiku 

umístěnou uprostřed Evropy, jako si utopista Thomas Moore představoval ostrov uprostřed hradeb 

při budování ideální společnosti. Velmi dobře věděl, že kdyby zboural hradby, okolí mu utopii 

„rozbije“. Z tohoto pohledu mít zde systém, který byl jiný, to by dobré nebylo.  

MS: Někdo by uvažoval tak, že jsme se mohli vydat cestou Jugoslávie, tam měli úspěšného, 

charismatického Josifa Tita.  

PP: Je nutné vidět věci v souvislostech, geograficky. Reforma systému byla částečná. Lidé byli 

nadšeni. Člověk v průměru žije 75 let a usiluje život prožít tak, aby libé pocity „převálcovaly“ pocity 

nelibé. Aby mi bylo rozuměno, nemluvíme o mimořádných lidech, ale pouze o Gaussově křivce. 

Člověk by si rád zde „užil“ a nyní tomu přání vše podřizuje, to je celý přístup většiny populace. 

Řeknete-li člověku, jestli má stát, či sedět, sedne si. Řeknete mu, aby si lehl či seděl, a on to udělá. 

Nyní jde o to udělat takový systém, aby lidé neleželi, aby pracovali.     

MS: Ve vašem případě běháte, jezdíte na kole – zkrátka sportujete. Jste jiný, vybočujete.  

PP: Je chyba říci: znám jednoho. Musím se dívat na Gaussovu křivku a z tohoto pohledu jsem mimo. 

Na druhou stranu je chybné, když člověk nerealizuje své záměry.   

... Cesta k maximalizaci ...  

MS: Lze podotknout: člověku se žije dobře v systému, který mu umožní maximalizovat potenciál.  

PP: Musí. Systém, který brzdí vaši seberealizaci, je špatný systém – a to z hlediska vás jako jednotlivce 

i z hlediska okolí. Z vaší maximální seberealizace získává i okolí. Je nutné nalézt optimální cestu, jak to 

regulovat daněmi, aby z toho okolí profitovalo. 

MS: Když říkáte, že si lidé chtějí „užít“, pak i libé pocity mají dosahovat vrcholů.  

PP: Ano, proto žijeme. Jednou jsem říkal: „I masochisté, když se při sexuálních aktech bijí řetězy, 

vyvolávají si libé pocity.“ Je tomu tak?  

MS: Nemohu svědčit.  

PP: Proč by to jinak dělali? Usilují o to, aby v jejich životě převážily libé pocity.  

... Pozitiva minulosti? ...  

MS: Pokročme dále. Svět vidíte v různých odstínech šedi. Jaká byste zmínil pozitiva minulosti?  

PP: Pozitivum pro mne byla větší soudržnost lidí.  

MS: Lidé na sebe měli více času. 

PP: Před třemi dny jsem si četl noviny. Byl tam sociologický průzkum, jak lidé věří jiným lidem. 

Ukázalo se, že jen jedna třetina Čechů věří jiným lidem. Proč tomu tak je? Je to dáno tím, že podle 

mého názoru je systém založen na individuu, a to se realizuje – bohužel - často bez ohledu na okolí. 

Realizuje se, aby mělo libé pocity všemožným způsobem – krade, tuneluje, loupí, lže. Neříkám, že se 

nelhalo. Samozřejmě, to bylo i za komunismu, ale soudržnost byla větší. Byla také soudržnost mezi 

lidmi, kteří byli mimo stranu, a těch bylo nejvíc. Byla také soudržnost mezi lidmi, kteří byli v aparátu. 
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Lidé dole si mysleli o těch nahoře svoje, ale drželi spolu, dělali si z nich legraci. Vezměte si otázku 

politických vtipů. Podhradí se bavilo, mělo společnou kulturu, žilo spolu, zatímco ti na Hradě žili též 

spolu. Dnes však žije každý sám. Jen si vezměte uspořádání politických stran. Jedni říkají to, tito  zase 

to ...  

MS: Nedochází k patřičným průnikům.  

PP: Není ochota k průnikům – a to i mezi lidmi, kteří nás vedou. Někdy je to až groteskní.   

MS: Ještě bych dodal jednu skutečnost. Za minulého režimu se lidé nemohli plně realizovat v práci, a 

proto volili rodinu.  

PP: Správně jste uhodil hlavičku hřebíčku. Jsem přesvědčen, že morálka společnosti se odvíjí od 

morálky rodiny. Ta je nabouraná. Jeden z faktorů je, že se každý žene za ekonomickým ziskem.  

MS: V minulosti to nebylo možné.  

PP: V současné době zisk dominuje. Když jsem byl v Kanadě, která je založena také na konkurenčním 

prostředí, díval jsem se na tamní televizi, kde v jednom pořadu ukazovali, jak se prodlužuje doba 

strávená v zaměstnání o čtvrt, půl hodiny. Lidé obětují svému zaměstnavateli čím dál víc času, 

poněvadž je tam honba za osobním ziskem. Možná tam vstupuje i strach o zaměstnání, …    

MS: ... ale i uspokojení.  

PP: Nevím, jestli většina je spokojenější v práci, než kdyby byli doma. Jsou nadšenci – a patřím mezi 

ně též – kteří nepočítají peníze, čas ... V životě mě to nikdy nezajímalo. Jsem univerzitní pracovník, ale 

nemohu říci, že všichni jsou jako já. Není to pravda a neočekávám to.  

MS: Ve světě by pak byla nuda.  

... Exil ...  

MS: Dobrá, jak nahlížíte na význam exilu? Sám jste například neměl zájem zůstat v zahraničí, když jste 

měl příležitost? 

PP: Řeknu vám to velmi jednoduše. Po příchodu vojsk jsem rok pracoval v Německu. I jako mladý 

jsem se pečlivě díval na emigranty, poněvadž to bylo období, kdy se utíkalo. Zažil jsem setkání 

s osobnostmi z emigrační vlny šedesátých let a z emigračních vln čtyřicátých let. Opět jsem viděl 

soudržnost těch proti těm, poněvadž v šedesátých letech emigrační vlna byla vítána s otevřenou 

náručí, a v roce 1948 tak vítáni nebyli. Jedni záviděli druhým, že někteří odešli, dostali peníze, měli 

kurzy, zatímco ti první tam utíkali s batůžkem a holým životem. K samotné emigraci mohu říci toto: 

Moje osobní zkušenost - bylo velmi málo lidí, kteří emigrovali proto, že by zde byli pronásledováni.  

MS: Máte na mysli politickou emigraci?  

PP: Ano, jsou takoví lidé, rozumím jim. Většina lidí, s nimiž jsem se setkal, emigrovala z ekonomických 

důvodů, protože věděla, že se budou mít lépe. Pozoroval jsem lidi, kteří si tam koupili auto a 

ukazovali mi jej, protože věděli, že takové auto zde nikdy mít nebudu. Podívej, když zde stlačím tento 

knoflík, sjede samo okénko dolů. Sami jsme měli trabanta s okny na kličku, a tam? Posuny sedadel 

byly všechny na elektriku, avšak my jsme opěradlo u trabanta „natáčeli“ kličkou. Také mi ukazovali 
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automatické sklápění brány a díval jsem se na to opravdu překvapen. Říkám vám to na příkladech, 

abyste pochopil, že naprostá většina lidí, které jsem potkal, utíkala z ekonomických důvodů, ale 

málokdo to říkal otevřeně. Víte, co říkali? „Děláme to hlavně kvůli svým dětem.“ Tím bychom však 

došli k otázce, co je to lidská morálka.  

MS: K tomu se však dostaneme ... Nezvažoval jste: mám, nemám zůstat v exilu?  

PP: Byl jsem tam, dokonce jsem odešel v září roku 1968, když přišla vojska. Místo jsem měl 

připraveno, že tam půjdu. Dokonce tam za mnou byla manželka s tehdy ještě jedinou mou dcerou. 

Musíme si však mnohé uvědomit, proto uvedu dva příklady. První příklad - my jsme tam byli všichni a 

mohli jsme zůstat. Myslím si, že důležitou roli hrají lidské vztahy, totiž nezanechal jsem zde žádného 

potomka, jako rodina jsme tam byli všichni, ale zanechal jsem zde své rodiče. Manželka zde též 

zanechala své rodiče. Také jsem zde měl domov. Když jsem vystoupil z rychlíku ve Frankfurtu nad 

Mohanem, když jsem přestupoval na jiný rychlík, poprvé jsem viděl rozsvícenou třídu Kaiserstrasse u 

nádraží. Spočítal jsem si svůj plat, o němž jsem již věděl. Viděl jsem ceny zboží ve výkladní skříni a pro 

sebe jsem si říkal: „Bože, kdybych zde byl několik let, nemusím chodit do smrti do práce.“ Soudil 

jsem, že do Čech přinesu balík peněz. Po několika týdnech jsem měl dost celého majetku. Rozumím 

politickým důvodům, o nichž nechci diskutovat, kvůli nimž se lidé vrátit nemohli. Pro mě je domov 

tam, kde mám své blízké, ne tam, kde se mi daří dobře. Druhá myšlenka je – a to bych mnohým 

emigrantům rád řekl: ošetřoval jsem člověka, jednalo se o inženýra. Zlomil si ruku, chodil na kontroly. 

Tento člověk byl ve Svazarmu a létal v letadlech na Točné. Jednou přišel na kontrolu a byl smutný. 

Hovořím o době komunismu. Říkám mu: „Pane inženýre, proč jste tak smutný?“ On konstatoval: 

„Představte si, před dvěma dny utekl do zahraničí můj bratr, ale oni přišli hned za mnou a vzali mi 

pilotní průkaz.“ Pak jsem přemýšlel a dospěl jsem k závěru: byť mu pak bratr ze zahraničí posílal 

peníze, on zůstal zlomený. Jeho život nebyla práce, ale létání. Tam je otázka, jak si uvědomujeme své 

okolí, jestli vnímáme svou svobodu, aniž bychom respektovali svobodu svého okolí. Jsem přesvědčen, 

že mnoho emigrantů se podepsalo na osudu svého okolí. Jejich sourozenci nemohli studovat, třebaže 

jim někdo pak z emigrace posílal peníze. Obecně na emigraci pohlížím negativně kromě té skupiny, 

která by zde byla perzekuována. Rozumím tomu, emigrovat kdyby měl jít někdo do vězení, ale zde 

zůstali lidé, kteří skončili v kotelnách, ale zůstali. Mohli též utéci. V roce 1968 jsme mohli „všichni“ 

odejít. V pasu jsem měl razítko – výjezd do všech států světa. Takové razítko jsme mohli mít celý rok 

všichni.  

MS: Nad tímto tématem jsme se zamýšleli s profesorem Vilémem Prečanem. On konstatoval: „Když 

jste v cizině, najednou cítíte, že jste pro ostatní nepotřebný, že svou existenci si musíte vybudovat 

zpět.“  

PP: To samozřejmě. Nejen existenci vztahově, ale i existenci v hmotném světě. Neumíte jazyk. Byli 

lidé, kteří seděli v prázdném bytě a koupili si televizi, aby se naučili jazyk. Seděli na bedýnkách a každý 

den se dívali, aby porozuměli.  

MS: Opět se dostáváme k poznání, že člověk byl nucen ze sebe vydat to dobré, aby se uplatnil. 

Lemplové ... 

PP: ... neutíkali, a když tak se brzy vrátili. Z naší země utíkali schopní, ale nepoužiji výraz „výkvět 

národa“.  
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MS: Profesor Jan Pirk říkal: „Emigrace se logicky musela podepsat do genofondu českého národa.“  

PP: Mohli bychom být dál, kdyby zde zůstali ti, kteří odešli? Tak bych to nedramatizoval.  

MS: On to vztáhl k Bílé hoře, poněvadž utekla šlechta, a kdo neutekl, byl dekapitován.   

PP: 27 pánů? Všichni jsme nahraditelní. Někteří o sobě myslíme, že ne, myslíme si, že pouze my 

posunujeme svět kupředu...  

... Disent, demokratická opozice a slova ...  

MS: Jak se díváte na otázku demokratické opozice, respektive projektu Charty 77, undergroundu jako 

zvláštního kulturního projevu? Jelikož jste zde zůstal, neuvažoval jste o svém začlenění do struktur 

uvažujících alternativně?   

PP: Za prvé jsem nedostal žádnou takovou nabídku. Dnes zpětně musím říci, že bych k tomu neměl 

velmi pravděpodobně odvahu.  

MS: Nepřímo říkáte: je to pro vybrané.  

PP: Možná bych neměl odvahu. Měl jsem dvě děti. Budu zcela upřímný. Můj otec musel vstoupit do 

komunistické strany, divil jsem se, když jsem se tu zprávu dozvěděl – a to jsem byl na vysoké škole – 

říkal jsem: „Táto, proč?“ Odpověděl: „Chtěl jsem, abys studoval.“ Když přišel rok 1968, tatínek byl 

stár, sdělili mu: „Gejzo, my bychom tě vyškrtli ze strany, protože potřebujeme vyloučit pár lidí.“ On 

reagoval: „Vyškrtněte mě, ale dejte mi na papíře, že dětem nebudete ubližovat.“ Na těchto slovech je 

mnohé pochopitelné. Možná jsem neměl takovou odvahu, ale opakuji ještě jednou: chirurgií jsem žil 

celý život. Medicína je apolitická. Kdyby dnes komunisté přišli k moci, řekli by: „Jsi nepřijatelný, 

protože si operoval Václava Havla ...“ 

MS: Jsem přesvědčen, že by si to nedovolili.  

PP: V myšlenkách si to dokážu představit. „Byl jsi spojen se starým režimem“ a jiné. I v nacistickém 

lágru bylo třeba operovat. A ti, co operovali, nemuseli s režimem souhlasit. Ano, nebojovali proti 

němu. Pomohli by tím víc svému okolí? Ale zpět - ani jsem o změnách neuvažoval. Dělal jsem svou 

práci. Vím, že z vaší strany je to málo angažované, ale říkám vám pravdu. Vím, že pro mnohé má 

aktivita byla zlem. Ve straně jsem nebyl, ale svým operováním jsem vlastně systému pomáhal. Mohu 

konstatovat: nesypal jsem písek do ložisek.  

MS: Zde by asi mělo zaznít: I slovo je čin. Proti slovu se režim „postavil“. Vzniklo kýžené napětí, lidé 

z disidentských kruhů měli ohlas v zahraničí.  

PP: Říkáte: slovo je čin, díky slovu - co díky slovu? Kdyby v roce 1948 nenastoupily milice! Žádné slovo 

nerozhodovalo, jednalo se o násilí. Vždy je to do jisté míry násilí.  

MS: Jen si vzpomeňme na vystoupení Martina Luthera Kinga ve Washingtonu. Pronesl tam památná 

slova: „I have a dream ...“ On cosi řekl, deklaroval a také to žil. Byl proto také odstraněn.  

PP: Opět mi potvrzujete, že slovo v té době nemělo světoborný význam. Snad později, ale to už se 

měnily podmínky.   
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MS: Ex post ... 

PP: … tím odvozujeme vývoj společnosti.  

MS: Když někomu něco sdělíte, musíte též vyčkat na odezvu, ten proces přeměny slova v realitu.  

PP: Vůbec vaše slova neneguji, vždyť celý vývoj společnosti je dán myšlenkami. Když si mnohé 

domyslíte v rámci české reality, jak jsme začali. Zde mohlo být hlásáno jakékoli slovo, v roce 1968 

žádné nepomohlo, protože Rusové měli své tanky. V roce 1989 by nepomohlo zase žádné slovo, zase 

pomohla ta plná náměstí a Letná. Impuls též vydal Gorbačov a procesy začaly později. Na podzim 

roku 1989 byla Malá Strana plná trabantů a wartburgů. Podívejte se dnes na Ukrajinu, jaká slova 

pomáhají. Všichni se Rusů bojí. My si myslíme, že víme, kde je pravda, a tak slova pouštíme do světa, 

ale ona jsou velmi opatrná. Měli bychom usilovat o mír, ale mnoho se řeční. Slovo někdy musí jít na 

bodáku.  

... Konec ideologie? ...  

MS: Pokročme dále ... Režim padl, ale ideologie, na níž byl založen, stále působí. Máme zde 

Komunistickou stranu Čech a Moravy, která se přihlásila k dědictví své předchůdkyně. Soudíte, že zde 

vždy budou lidé, jejichž cílem bude paternalismus?  

PP: Odpovím vám na to otázkou: existují komunistické strany za západ od nás?  

MS: Ano, ve Francii, v Itálii. Máme Gaussovu křivku.  

PP: Neustále zde budou lidé, kteří rádi svěří svůj osud do rukou někoho jiného a chtějí být řízeni. Jsou 

lidé, kteří nikdy nebudou chtít být řízeni a budou usilovat se sami prosadit. 

... Demokracie ...  

MS: Dobrá, pojďme k obnově společenského řádu – demokracie. Máte svou „lékařskou“ definici, nebo 

se spokojíte s tradiční definicí: vláda lidu, lidem, pro lid?  

PP: Když si přeložíte slovo demokracie, jedná se o vládu lidu. Jde o to, jakou definici postavíte, a já 

vám pak řeknu svůj postoj. Vláda lidu?  

MS: Může nastat i vláda lůzy.  

PP: Slovo lůza neužívám, protože užiju-li slovo lůza, automaticky se povyšuji. Inteligentní člověk by o 

lůze neměl mluvit. Možná toho, s kým jednáme, bychom přiřadili k lůze, ovšem možná, že má 

schopnosti v nějakém oboru, o němž se nám ani nezdá. Nevím, zda lůzu spojujete s nemorálností a 

nevzdělaností.  

MS: Zdůrazňujete, abychom vůči neznámým lidem vždy cítili pokoru?  

PP: Přesně, měli bychom být skromní a pokorní, neměli bychom lidi, se kterými nesouhlasíme, 

dehonestovat. Jako intelektuál říkáte: selhaly intelektuální špičky národa a Zeman byl zvolen 

prezidentem. To je demokracie.   

MS: Implicitně říkáte: demokracie je cestou, kudy se populisté dostávají k moci.  
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PP: Samozřejmě. Podívejte se na samotné slovo populismus. 

MS: Jedná se o podbízivé vládnutí.  

PP: Co myslíte slovem podbízivý? Neznám při volbách člověka ani seskupení lidí, který bude jen 

slibovat krev, pot a slzy. Mohl si to dovolit Churchill, ale pouze v době, kdy zde bylo ještě horší 

nebezpečí než slzy, pot a krev. Dnes by s tím v Anglii neuspěl. V normální společnosti se politici 

podbízejí. Každá strana, každý jednotlivec se podbízí.  

MS: Skutečně?  

... Slova, slova, slova ...  

PP: Již v Hamletovi je obrat - slova, slova, slova. Když přemýšlím nad vámi užitým slovem podbízení, 

soudím – a to podle vás - že znamená slibovat něco, o čem vím, že to nesplním.  

MS: Přesně tak!  

PP: Populismus z vaší strany je to, že slíbím něco, co nesplním. Jak mohou jiní vědět, když něco slibuji, 

jestli sliby budou, či nebudou splněny? Nyní dojdeme k Immanuelovi Kantovi. Řeknu-li, že něco 

slibuji, buď si myslím, že to je nereálné, nebo si myslím, že slib dokážu splnit. Jaké jsou mé pravé 

záměry? Nikdo z pozorujících v mém okolí je nezná.  

MS: Vše je ve hvězdách.  

PP: Do člověka nevidíte. Jsem zcela přesvědčen, že se dotýkáme otázek, jimiž se zabýval Immanuel 

Kant. Osobně bych slovo populismus neužíval, poněvadž zpochybňuje sliby člověka. Člověk, který se 

uchází o veřejný post, se může snažit naplnit své sliby a obhájit obsahy slov.  

MS: Pozor, u člověka by též měl fungovat kritický, selský rozum, který řekne: vážený pane, co říkáte, 

nesouvisí se sociální a hospodářskou realitou. 

PP: Omlouvám se, že vás zastavuji, ale inteligentní člověk, když bude slibovat inteligentům, si to 

rozmyslí. Bude-li slibovat neinformovaným lidem, může slibovat cokoliv, protože je ani nenapadne, že 

by to bylo nereálné. Vstoupím-li mezi informovanou společnost, musím jednotlivé sliby zvážit.  

MS: Zmínil jste Immanuela Kanta. Slušný člověk zná meze, protože se snaží jednat v Kantově diktu: 

„Jednej tak, aby tvé jednání bylo obecným zákonem.“ Kdo takto jedná, život bude mít obtížný, ale 

bude ctnostný, bude mít blažený pocit v duši. Vraťme se zpět. Demokracie je prostor pro populisty. 

Měli bychom zmínit, že v antickém světě byla demokracie předpolím tyranie. Vám se demokratické 

uspořádání zamlouvá, nebo byste přijal aristokracii? Od roku 1992 jste přednostou kliniky, a vedení 

kliniky je něco jiného než demokratická správa. Jsem přesvědčen, že v demokracii musí být vnitřní 

respekt k řádu. 

PP: Ten je i v každém království a možná ještě přísnější. Dále záleží, co si člověk myslí, jak to cítí, jak to 

hraje! Za komunistů se říkalo: je jako ředkvička. To znamená uvnitř bílý a navrch červený, a do 

ředkvičky nevidíte.  

MS: Totéž užil Karel Schwarzenberg o části zelených – jsou jako meloun, navrch zelení a uvnitř rudí.   
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PP: Demokracie je široký pojem. Máme zde prezidenta demokraticky zvoleného většinou národa. 

Jakou máme jinou možnost? Téměř polovina národa je z něj nešťastná a nevěří mu.   

MS: Máme demokratické struktury, ale uniká nám demokratický obsah.  

PP: Jak dobře víme, struktury si obsah přizpůsobují. Pochopitelně! Když demokraticky zvolený 

parlament rozhoduje o tom, jaké platy si bude dávat - je to demokracie? Kde u toho jsou občané? Ti 

na to mají jistě jiné náhledy.  

MS: Měli bychom se přiznat, že je to i naše vina, když jsme si své zástupce zvolili.  

PP: Nemůžeme se pak divit, co za čtyři roky udělají.  

... Potřeby demokracie ...  

MS: Zde jsme u toho, že demokracie potřebuje vzdělaného, selsky uvažujícího člověka.  

PP: Museli bychom změnit ústavu. Platón říkal: stát by měli řídit lidé kolem padesáti, aby měli 

filozofické vzdělání, životní zkušenosti. Ústava nám říká: poslancem může být každý, kdo se dožije 21 

let. Není už toto chybná podmínka?  

MS: Pane profesore, Platón akcentoval aristokracii.  

PP: Zdůraznil, že to budou vzdělaní, životem zkušení lidé. Odhlasovali jsme si – v rámci naší 

demokracie – že vzdělaný a životem zkušený je člověk, který ani neabsolvoval vysokou školu. Nemá 

žádnou zkušenost s prací s lidmi či právě skončil školu. Mluvím ze své životní praxe. 18 let jsem byl 

přednostou kliniky, vím, jak jsem emocionálně řešil věci, když jsem nastoupil, a vím, jak bych stejný 

problém řešil dnes. Z mého pohledu jsem byl mladý, hloupý, emocionální. V tom se objevuje 

fyziologie. Mladý člověk je plný emocí, jak stárne, ustupují, na tom není nic zajímavého a 

pozoruhodného, tak to na světě chodí. Zase nám zde ale vystupuje Gaussova křivka, na níž máte jak 

mladé, racionálně uvažující jedince, tak i staré, kteří již mají málo emocí, někdy však i méně 

racionálního uvažování.  

... Dialog jako atribut demokracie ...  

MS: Součástí demokracie je dialog. Jak o něm uvažujete?  

PP: Dialektická metoda je jediná správná, jak dospět k nějakému výsledku. O dialogu není žádných 

pochyb. Pak je otázka formy dialogu ...  

MS: ... a jeho výstupu.  

PP: Pozor, ještě se vrátím k formě. Vzpomínám si na Albertov roku 2014. Je důstojné po někom házet 

vajíčko?  

MS: Můžeme v tom vidět zmar.  

PP: Byl jsem nešťasten, že se lidé proti rektorovi ozvali a byli mezi nimi i univerzitní učitelé. 

Samotného rektora – profesora Zimu - dobře osobně znám, bylo mi ho líto, když jsem se na přenos 

díval. Nevěděl, co má říci, dav uklidňoval. Když pak začnou „lítat“ vejce, je to pro mne 
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odsouzeníhodná a nedůstojná forma dialogu. Jestli jde o výsledek dialogu? Příliš vaší námitce 

nerozumím. Dialog je dialog.  

MS: Hovoříme-li spolu, máme zájem o konvergenci. Když se jen tak hovoří, užíváme mnoho slov, 

jejichž obsah je vyprazdňován. Zkrátka – každý dialog by měl mít nějaký stanovený cíl, ne?  

PP: Pochopitelně.  

MS: Soudíte, že dialogy ve veřejném prostoru mají v Čechách cíl? Kdyby vaše hovory s kolegy neměly 

jasný cíl, nebudete 18 let přednostou kliniky. Sám asi usilujete o to, aby každé slovo mělo svůj vektor, 

orientaci?  

PP: V jakémkoliv dialogu je jedna strana dominantní a druhá recesivní. Je dobré uvést příklad. Když 

přednosta má dialog s kolektivem, má jej proto, aby se seznámil s názorem kolektivu, aby provedl 

syntézu obou stran dialogů. On však vynese soud, jak věci budou probíhat. Může se nakonec 

rozhodnout špatně, ale stejně někdo vždy rozhodnout musí. Dva moji náměstci mi řeknou svůj názor 

a já se vyslovím pro další směřování. Z mého hlediska má dialog vždy nějaký výstup, jenž vyplyne 

z dialogu těch, kteří jej vedou, nebo rozhodne ten třetí. Cílem dialogu je vždy něco zlepšit. Co je však 

lepší? Pro jednu stranu je jedno rozhodnutí lepší, pro druhou to stejné horší. Jak říká Kant – dobrý je 

pouze úmysl.  

MS: Jsme-li opětovně u Kanta, měli bychom též říci, že člověk by v dialogu neměl nikdy být 

prostředkem, ale vždy cílem; člověk by měl mít vždy nějaký vnitřní či vnější cíl. Má jej cítit, má jej jasně 

deklarovat, aby věci šly kupředu.  

PP: Tak tomu je. Ti, kteří vedou dialog, si sdělují argumenty a syntézou z toho vznikne něco, co oba 

odsouhlasí. Pouze, když se nedohodnou, rozhodne názor třetího, je-li tato možnost.  

... Demokracie a občanská společnost ...  

MS: Dobrá, jak se díváte na význam síly občanské společnosti? Když jsem přicházel k vám, všiml jsem 

si, že existuje Nadační fond profesora Pavla Pafka. Také jste součástí rozsáhlé občanské společnosti.  

PP: Jsem zastáncem pohledu prezidenta Václava Havla. Význam občanské společnosti je enormní. 

Politické strany v podstatě nemohou obsáhnout celou problematiku společnosti. Uvědomme si jen 

kvantitativně, že strany mají kolem dvaceti tisíc lidí, a nás je kolem deseti milionů. Když si vše 

sečteme, vyjde nám, že všechny strany mají dohromady 100 tisíc lidí. Také si myslím, že komunální 

politika se v mých očích blíží občanské společnosti, její význam vidím jako velký.  

MS: Ano, kandidují tam malá sdružení, která jsou zaměřena čistě lokálně, nemají celostátní ambice. 

PP: Mám tuto zkušenost: komunální politika je infiltrována velkou politikou. Pevně věřím, že po 

těchto volbách si komunální politici nedají do svých rozhodnutí tolik hovořit politikou vysokou. Jen si 

vezměte, cokoliv starosta udělal, vždy tam bylo „jméno“, které bylo spojeno se stranou působící na 

celostátní úrovni. Přál bych si, aby tam jednotlivé strany nebyly uváděny, pouze jednotlivci. Během 

své praxe jsem ošetřoval několik starostů a tázal jsem se jich, jak je infiltruje vysoká politika. 

Odpověděli: bohužel čím dál víc. 

MS: Mělo by to probíhat tak, že lidé z regionů půjdou do nejvyšší politiky.  
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PP: Jakmile přijdete na Hrad, už nedohlédnete do obce. Co potřebuje, obec ví nejlépe. K tomu slouží 

občanská společnost, poněvadž na Hradě by museli mít velké dalekohledy, aby viděli, co potřebují 

lidé v Žatci. Je vhodné, aby vysoká politika řídila věci tomuto státu společné: obranu, školství, 

zahraniční politiku a podobně. Občanská společnost se nestará o zahraniční politiku, o obranu státu, 

ale stará se o jiné věci.  

MS: O chodníky, které někde zarůstají plevelem. Také dává intelektuální impulsy.  

... Ohlasy první republiky ...  

MS: Jelikož jste praktik a přemýšlivý člověk, jak jste vnímal otázku obnovení demokratického 

společenského řádu? V naší časové přímce jsme měli dvacetiletí, které můžeme označit za 

demokratické, a lidé z celé Evropy tuto epochu oceňovali, třeba Karel R. Popper.  

PP: Rád bych vás zastavil. Nejsem vzděláním historik, ale vím, že to nebylo tak růžové, jak si všichni 

myslí. Předně třicátá léta byla léty krize, a co se stalo v roce 1939, víme. Vlastně se jedná o 20 let. 

Nejsem si jist, jak to tehdy bylo s demokracií, jestli tak, jak se traduje. Na základě mých znalostí není 

možné říci: dříve to bylo lepší než nyní.  

MS: Právě již zmíněný Václav Bělohradský je silným kritikem demokracie první republiky. Demokracie 

– podle něj – byla částečná. Důležitou roli hrál Tomáš Masaryk. Měl schopnost vidět do částí české 

společnosti – ne nadarmo napsal dílo Česká otázka. Ostatně, v minulosti byla cenzura, ale česká 

společnost měla elity, k nimž se vracíme, které připomínáme. Co by naše kultura byla bez lidí jako 

Karel Čapek?  

... Demokracie a elity ...  

PP: Každá doba má své elity. Ale i dnes jsou zde význační lidé, nemůžeme říci, že jsme dekapitovaní. 

Máme své elity, jako je měli oni.  

MS: Pozor, je otázka, kde se elity uplatní. Měl jsem možnost hovořit s profesorem Petrem Fialou, který 

konstatoval, že se elity neúčastní běžného politického života. Odešly, kapitulovaly.  

PP: Musíme se tázat, jestli v první republice byly elity. Nemluvme pořád o Masarykovi. Ostatně kdo je 

elita? Jedná se o lidi, kteří rozhodují o vývoji společnosti? Je to snad parlament?  

MS: To otázka. Dobrá, podívejme se na Masarykova spolupracovníka – Edvarda Beneše, byl 

profesorem sociologie. Jednu ze svých významných prací věnoval fenoménu stranictví.  

PP: Takový Antonín Švehla byl sedlák.  

MS: Měl selský rozum a byl navrhován Masarykem na prezidenta. Kdybychom to měli shrnout, 

přežijeme?   

PP: Jistě! Někdy se ovšem zdá, že národ je dekapitován, zejména když se člověk dívá na projevy 

v Parlamentu, ale nejsem skeptický.  

MS: Zatím tam nepadají facky jako v první republice.  
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PP: Intelektuální špičky máme. Tito lidé však – jak říkáte – neparticipují v politice. Zřejmě to má své 

příčiny. 

MS: Asi si dokážou srovnat přínos práce v politice a ve stávajícím zaměstnání.  

PP: Při vší skromnosti: mně též nabízeli, abych šel do Parlamentu, do Senátu. Dokonce jsem dostal 

nabídku, abych se účastnil voleb na některé z míst v Bruselu a že by mne to nic nestálo, avšak myslím 

si, že jsem pro své spoluobčany platnější u operačního stolu. Říkali mi: „Pane profesore, měl byste 

peníze a nic moc byste nemusel dělat.“ Víte, takový život bych si nevybral, něco jsem se naučil a tím 

jsem prospěšný svému okolí.  

MS: Vidíte, vy politiku chápete jako službu prostoru, v němž žijete, avšak nemocní jsou pro vás 

důležitější.  

PP: Ano, politika je služba, ale musíme si domyslet, že chceme sloužit, ovšem zároveň usilujeme o libé 

pocity. To je smysl života většiny lidí v Gaussově křivce. Lidé mohou pocity prožívat, když nebudou 

myslet na hmotné statky, pak budou moci dělat službu okolí. Dnes do politiky jdou ti, kteří hmotné 

statky nemají a přes politiku se snaží si je opatřit. My jim to vyčítáme. Když o tom ale přemýšlím, příliš 

jim to nevyčítám, jelikož jsou tam čtyři roky, i když dělají nějakou službu, potřebují se zajistit, opustili 

své povolání a nejsou si jistí, že za čtyři roky budou znovu zvoleni. Též mají své děti, rodiny. Do 

politiky by měli jít lidé, kterým vůbec nezáleží na hmotných statcích, a budou myslet na okolí. Je 

pravda, že mezi námi jsou lidé, kteří nikdy nemají dost, ale v Gaussově křivce jich bude menšina. 

Mám-li mnoho milionů na kontě, jsem zajištěn já i mé děti. Osobně na rozdíl od mnohých jiných si 

myslím, že například pan Babiš je v situaci, kdy se tomu obětoval. Jemu již vůbec nejde o peníze. 

Kdyby chtěl, může na Kanárských ostrovech proležet se svou rodinou i se svými dětmi zbytek života.  

MS: To by asi pro něj byla úplná sebevražda.  

PP: Pouze jsem se zmínil o libých pocitech z ekonomického hlediska. Opravdu jsem přesvědčen, že 

chce pomoci společnosti, osobně jej neznám.  

MS: Říkáte to upřímně.  

PP: Postupoval bych stejně, ale jsem dva suterény pod ním, zatímco on je v desátém patře. Své 

životní požadavky ale mám zajištěny.  

MS: Ke svému životu potřebujete skalpel, a co potřebuje on?  

PP: Hegel říkal: lidé, kteří mají hodně, již mezi sebou nezávodí v počtu nul na svém kontě, ale 

v prestiži. Tuto myšlenku jsem si uvědomil, když někteří na plzeňské univerzitě získávali tituly, část 

z nich je získávala proto, že je získat musela, poněvadž byli na postech, kde bylo potřeba 

vysokoškolské vzdělání. Část je získávala pro to, aby se jim říkalo: pane doktore.     

MS: Jen si vzpomeňme na Stanislava Grosse.  

... Vize pro společnost a kontexty ...  

MS: Pokročme dál. Soudíte, že společnost pro svůj vývoj potřebuje jednotící vizi? Jednotlivé strany ji 

přece nabízejí v programech, ale dnes má podobu marketingové strategie. Má podobu slohového 

cvičení, které v realitě nenachází uplatnění. 
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PP: Vskutku složitá otázka – vize společnosti. Podíváte-li se na tento problém z hospodářského 

hlediska, lidé řeknou: vize společnosti je mít se dobře.  

MS: Ano, ale musíte udělat kroky, které ...  

PP: ... povedou k tomuto cíli.  

MS: Pozor, z krátkodobého hlediska to může znamenat sebeobětování, utažení opasků, ale 

z dlouhodobého hlediska k nám přijde prosperita.  

PP: Měli bychom si uvědomit, že člověk je egoista. Myslí na sebe a na své potomstvo, ale hlavně myslí 

na to, co je nyní, protože na světě, jak bylo řečeno, žijeme přibližně 75 let.  

MS: Ano, ale měli bychom říci, že lidé nejsou děti. Pokud dítě chce něco hned, a nedostane to, rozbrečí 

se.  

PP: Musíme si ujasnit, jakou vizi máte na mysli? Pamatuji si hodiny politické ekonomie, kdy nám 

říkali, že v komunismu se budeme mít dle svých potřeb. To byla vize!  

MS: Jistě znáte profesora Martina Potůčka, jenž se dlouhodobě zabývá prognózováním. Jeho Centrum 

pro sociální a ekonomické strategie v roce 2001 vydalo knihu VIZE 2015. Jsem přesvědčen, že mít vizi 

znamená existovat. Díky ní víme, kam budou směřovat naše kroky. Člověk, který neví, co chce, bude 

jistotně tápat.  

PP: Pohybujete se v oblacích. Dívejte se na většinu národa, a ne na pár intelektuálů. Většina lidí 

usiluje o to, spokojeně strávit svůj život. Bezpečný, v ekonomickém dostatku. Co více chce 

společnost?  

MS: Pane profesore, ale někdy ekonomický dostatek člověka ukolébává. Když někdo má dostatek, 

jeho receptory jsou ochromeny.  

PP: Vyměnili by Američané svůj stát za Sibiř, nebo si myslíte, že by jejich občané chtěli znovu prožít 

své dějiny?  

MS: Musím říci, že je mi toto přirovnání cizí. Ekonom von Hayek jezdil do Alp a bylo mu dobře, třebaže 

ke stáru trpěl depresemi. To znamená, že by člověk měl stále překonávat další vrcholy, to mu pomůže.  

PP: Jedná se o individuální pohled. Dovolil bych si vrátit se k příkladu, který jsem vám již uváděl. Když 

100 lidí postavíte do řady a řeknete: kdo chce, může si sednout, většina si sedne, nepoleze do Alp.  

Když sedícím lidem řeknete: máte zde lůžka, můžete se natáhnout, většina to udělá. Jsem 

přesvědčen, že bychom měli argumentovat průměrem Gaussovy křivky. Lidé podle ní chtějí prožít 

život v bezpečí, ve zdraví a v ekonomickém dostatku. Nemyslím tím, že to tak chtějí všichni! 

MS: Právě ekonomický dostatek nám slibují komunisté.  

... Slibují všichni ...  

PP: Všichni jej slibují, tento postup užívá i pravice.  

MS: Má jiné akcenty, recepty.  
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PP: Ve slibech jsou úplně stejní. Nyní jsem se zamýšlel nad tím, že se budou soudit lidi, kteří si 

kupovali hlasy při volbách. Tázal jsem se, proč je soudí? Vždyť se jedná o svobodnou volbu člověka. 

Někdo dává koblihy, někdo dává peníze. Stanovíme, že 10 koblih si vzít můžete, ale 15 koblih již ne? 

Co je to za hloupost? Viděl jsem, jak sociální demokracie ve Slavonicích rozdávala květiny.  

MS: Vskutku úděsné.  

PP: Viděl jsem to. Za první republiky se nedělal před volbami guláš? Vše je pak otázka kvantity, 

principiálně je to stejné. Lidi podplácím, podlézám jim, něco jim dám - koblihu, guláš. Já osobně bych 

to vůbec netrestal a ani bych se nad tím nepozastavil. Jsme snad všichni svobodní, a kam nakonec 

hodím svůj hlas, je mojí věcí. Kdyby nás někdo pod hrozbou nutil, je to něco jiného.     

MS: Demokrat si uvědomí meze počínání, co etické je, co etické není?  

PP: To je složitá otázka.  

MS: Jsem přesvědčen, že politici nás korumpují. Problém je ten, že nás korumpují za naše peníze.    

PP: Můžeme se od toho oddělit velmi lehce tím, že se zveřejní financování stran. 

MS: Víme, jaké bylo financování stran.  

PP: Jakmile se však politici dostanou nahoru, odhlasují si cokoliv a nestačíme se divit. Po volbách 

řeknou: strana, která získala tolik procent, dostane tolik peněz. Můžeme to ovlivnit? Nemůžeme. My 

si tam zvolíme jednotlivé lidi, ale oni sami si to pak rozhodnou. O dělení peněz pro strany zase 

rozhodují jen strany.  

MS: Soudím, že zde musí člověk dělat, na co má sílu. Pokud bude dostatečně využívat svůj prostor, 

pozitivní energie se bude rozšiřovat. Jde přece o to, aby se lidé dobrého srdce spojovali. Na tomto poli 

se dají dělat zázraky – a tím se můžete postavit proti nekalému směřování. 

PP: Souhlasím s vámi. Vaše slova vůbec nerozporuji.  

... Zpět k vizi ...  

MS: Abychom se dostali k vizi. Myslíte si, že nám chybí? Například Václav Klaus, když slyší slovo vize, 

je znejistěn. Ostatně ukazoval na otázce hospodářské politiky devadesátých let, že vizi 

nepotřebujeme.  

PP: Víte, v mnoha ohledech s panem prezidentem nesouhlasím, ale slovo vize je velké slovo. Když 

samotné slovo rozklíčujete, co je smyslem života? Bez velkých obtíží prožití svých minimálně 75 let. 

Taková je má vize. Snahou mladého člověka je dožít se penze, abych si „užil“, abych se někam 

podíval. Vím, že to je pro vás málo, ale tak tomu v životě je, kdybych se zeptal na vaši osobní vizi. I má 

vize je podmíněna pravdou a láskou, pomocí lidem, ostatně, celý život to dělám. Ale vize celé 

společnosti? Každá skupina ve společnosti má jiné vize.  

MS: Ano, tím říkáte, že jednotlivé části společnosti si konkurují. Tím vzniká společenská dynamika, jež 

je kýžená.  
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PP: Hlavně opatrně. V prosinci 2014 jsme měli mít konferenci Etika zdravotnictví v 21. století. 

Pořadatelům jsem napsal příspěvek, že se jedná o dříve zpochybňovanou vizi. Vysvětlil jsem, že když 

si vezmete pouze polovinu dvacátého století, kdo věděl v roce 1946 o tom, že přijde rok 1948? Kdo 

věděl v šedesátých letech, že přijde rok 1968? Kdo věděl v sedmdesátých či osmdesátých letech, že 

přijde rok 1989? Hovoříme pouze o polovině století. Všechny tyto změny ve vývoji společnosti měly 

svůj dopad na její etiku. Jak máme vědět, o co bude zájem během století? Ty vize a jiná hesla se tak 

mění! Ukázal jsem to na příkladu doby, kterou jsem sám prožil. Měli bychom mít pokoru před 

úvahami, kam se posuneme během století a kam půjdeme? Dívám-li se opět na kopec Gaussovy 

křivky, tvrdím: společnost se chce najíst, mít se dobře. Musíme jej mít na paměti, kdykoliv něco 

budeme posuzovat.  

MS: Pro vás jako pro cyklistu je dobré, když můžete sjet dolů, alespoň si odpočinete, pokud byste 

dlouho a namáhavě šlapal nahoru.  

... Kapitalismus ...  

MS: Dobrá, ještě se zastavme u otázky obnovy kapitalismu. Přivítal jste, že se uvažuje o obnově toho, 

k čemu je do jisté míry člověk určen – ke směně, k trhu, směňujeme myšlenky, hodnoty. To znamená, 

že tržní ekonomika je čímsi přirozeným. Je logické, že to, co nefungovalo, bude nahrazeno tím, co je 

funkční, co mají osvojeno západní země.  

PP: Bylo jasné, že trh bude. I v pravěku naši předkové vyměňovali věci napříč obydlenými územími 

světadílů.  

MS: To znamená, že kapitalismus je pro člověka čímsi přirozeným?  

PP: Nepochybně, ale musí mít mantinely. Ty však musí nastavit někdo schopný, kdo pochopí, že 

člověk má zájem se rozvíjet i v mantinelech. Pokud mu z mantinelů uděláte klec, ochabne. Musíte 

znát limity. V každé lidské činnosti jsou specialisté, kteří ukážou, jak to udělat, aby člověk měl zájem 

se angažovat, ale přitom myslel na okolí. Z mého pohledu kapitalismus, socialismus jsou tvrdými 

slovy, jedná se v jistém smyslu o extrémy. Vůbec nerozumím komunistům. Až nějakého uvidím, rád 

bych se jej zeptal, jak je to s vlastnictvím výrobních prostředků, protože vím, že i lidé, kteří jsou ve 

vedení strany, mají své podniky. Potřeboval bych od vás slyšet definici. Na škole nás učili, že základ 

komunismu je toto: výrobní prostředky budou v rukou pracujících. Jednalo se o základní postulát 

celého hospodářství. Od té doby jsem politickou ekonomii nestudoval.  

MS: Chcete-li definici kapitalismu, řeknu vám ji, ale je atypická. Kapitalismus je systém, kde neurony 

jsou alfou a omegou, kde člověk má možnost realizovat potenciál, který v něm je.  

PP: Vaše definice je vyčerpávající a osobní postoj je správný. Vždyť socialismus chtěl také pozvednutí 

člověka – ukaž, co umíš, ale v kolektivu. V kapitalismu je to mírně odlišné: ukaž, co umíš, ale sám. 

Jsem přesvědčen, že musíme udělat syntézu. Ukaž, co umíš sám, ale s „přidanou hodnotou pro 

společnost“. Zkrátka ti kousek „sebereme“ ve prospěch celku.  

MS: Užil jste spojení: „sebereme ti“. Je snad lepší, pokud se člověk solidarizuje sám. 
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PP: Část lidí se solidarizuje a dá svůj kousek na oltář vlasti. Pamatuji si, jak v roce 1968 lidé svlékali 

prstýnky a dávali je ve prospěch státu. Takových lidí bylo pár. Buduji-li společnost, musím počítat 

s tím, že tam budou i negativní jevy. Musím to však umět „ošetřit“. 

MS: Stát jako garant řádu? 

PP: Stát jako násilí organizované skupiny lidí proti jiné skupině.  

MS: Vycházíte z marxistického pojetí?  

PP: Jaké je kapitalistické pojetí státu? Stát je vždy násilí. Stát přece vydává zákony, znásilňuje část lidi, 

kteří je nechtějí dodržovat.  

MS: Máte asi pravdu. Jeden liberální ekonom, Frédéric Bastiat, říkal, že stát je fikce, v níž jedni žijí na 

úkor druhých.  

PP: Pochopitelně! Jinak to však nejde. Ještě jednou bych zopakoval myšlenku: Člověk si dělá, co chce, 

a já jej ořežu. Lidé získávají z toho, co se jiným „sebralo“.  

... Dobří kapitalisté a stát ...  

MS: Myslím si, že bychom měli usilovat o to, aby zde byli dobří kapitalisté. Zmínili jsme Tomáše Baťu, 

který ve svých úvahách říkal: „Mým úkolem je převýchova lidí.“ Mně jde o to, že jsou mezi námi 

kapitalisté, kteří mají zájem formovat lidi i svět.  

PP: Jsou takoví dobrodinci, ale je jich málo. Nemůžete zakládat systém na malé skupině filantropů. To 

nejde. Ještě jednou bych rád zopakoval myšlenku Německa. Co byl schopen člověk vykonat ve 

dvacátém století? Sebral majetek Židům, aby se měl dobře. Šel do Ruska, protože si myslel, že bude 

mít Evropu. Proč to dělal? Aby se měl dobře! Německému národu se slibovalo mnohé. Byla to vize, 

ale chvála Bohu nevyšla. Na tom vidíte, jaký je člověk ve své podstatě. Může se zbláznit, ...  

MS: … je vlastně zvířetem.  

PP: Stát je násilí, které mi pomůže dostat „zvířata“ do ohrady, ale někdy „ohradu“ otevře špatným 

směrem.  

MS: Rozumím, ale pak zde máme křesťanství, které pozvedává člověka z prachu k jeho lidskosti. Snaží 

se ... 

PP: Člověk je úplně jiný jako individuum a jako součást společnosti. Komunisté se snažili ho ovlivnit 

jako součást společnosti, a pořád se jim to nevedlo. Když se podíváte na křesťanství v Evropě, není to 

taková sláva. Ale získává stoupence v Asii, Africe, v Jižní Americe, a proto jsou jich miliony.  

MS: U nás v Evropě to odumírá. Papež František řekl v Evropském parlamentu své teze o vymírající 

Evropě. Asi vám také vadí, že v rámci státu se nedbalo na význam právního rámce?  

PP: Rozhodně. Dokonce vím, že zde ze zahraničí byly určité nabídky, a nebyly využity. Já jsem jen 

chirurg a vnímám pouze celek.  
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MS: Pozor, když uděláte během operace některé kroky, pacienta mohou poznamenat na celý život. 

Narážím tím na skutečnost, že někteří politici vypouštěli věty o neexistenci špinavých penězích, o tom, 

že se musí zhasnout, aby se majetek distribuoval.  

PP: Celá transformace naší společnosti mi připadala  jako bál ve filmu Hoří, má panenko. Byla pravda, 

že když se zhaslo, všichni měli stejnou šanci. Není pravda, že neměli, protože byla tma a každý si mohl 

něco „přivlastnit“. Také jsem měl reálnou možnost vlézt pod stůl. Operoval jsem vysoce postaveného 

člověka z Fondu národního majetku ...    

MS: Romana Češku?  

PP: Jeho ne. Po operaci mi říkal: „Nechtěl byste, abychom vám ke klinice přiřadili nějaké rehabilitační 

zařízení na Slapech?“ Odpověděl jsem: „V žádném případě!“ Ještě k operování se starat o hotel na 

Slapech. Opravdu – dnes jsem mohl být majitelem hotelu na Slapech.  

MS: Jen si vzpomeňme na Petra Pitharta. Také mohl být milionářem.  

PP: Cením si pana Pitharta, poněvadž zůstal svůj.  

.... Spokojenost s transformací ...  

MS: Soudíte, že za 25 let lidé zbohatli a mohou být spokojeni?  

PP: Když se tážeme, jestli se něco povedlo, nebo nepovedlo, jestli je to dobré, či špatné, vše je to 

relativní. Nyní si musíme položit otázku, k čemu vše vztahujete? Byl jsem na ekonomickém fóru, kde 

mluvil Miloš Zeman a Václava Klaus. Pan Klaus začal tím: „Náš dnešní stav je s obdobím před rokem 

1989 nesrovnatelný.“ Dost dlouho mluvil o dobrém vývoji. Vzpomněl jsem si na to, když komunisté 

říkali: „České aerolinie mají mnoho letadel, v roce 1928 měli pouze dva dvouplošníky.“ Pamatuji si na 

to, když jedna paní měla kdysi jako jediná v činžáku ledničku, a dnes má ledničku každý.  

MS: Snad je to správné, když lidé nestrádají a rozhojňují bohatství.  

PP: Když však chci srovnávat, musím srovnávat srovnatelné. Musím si říci, kolik ledniček má 

v současné době německá domácnost, kolik máme my. Nemohu se tázat, jaké kroky jsme za 25 let 

udělali, protože bych musel vidět jiný stát, jenž 25 let kráčel stejnou cestou, ale hlavně vycházel ze 

stejného bodu.  

MS: Váš pohled je relativistický, víme ale, že relativismus může něco vypovědět, ale také kulhá.  

PP: Samozřejmě, že se máme lépe než v roce 1989. Celá planeta se takto má – i Afričani. 

MS: Nesmíme zapomínat, že planeta žije na úkor budoucích generací.  

PP: Ale to už by šlo o jinou debatu.  

MS: Budeme-li se na věci dívat velmi jednoduše, řekneme si: máme se dobře.  

PP: Jestli bychom se mohli mít lépe, nebo hůře, nemohu říci, poněvadž to nemám podle čeho 

posoudit. Vývoj reflektuji. Když byly mé děti malé, stáli jsme frontu v hračkářství. Když žena přinesla 

banány, jednalo se o cosi mimořádného. Nevím však, zda zlepšení ekonomické situace reflektuje i 

vývoj morálky.  
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... Hodnoty ...  

MS: Ve své předchozí odpovědi jste se dotkl morálky. Navrhoval bych, abychom se dotkli hodnot. Jaká 

hodnota je – podle vás – zásadní? Být svobodný a díky tomu pak realizovat svůj životní plán? 

PP: Pro mne je svoboda jednotlivce absolutní základ.   

MS: Neumocňuje to právě vztah k realitě v tom kontextu, že jste-li svobodný, poznal jste též pravdu? 

Sám říkáte: jako lékař musím být ukotven v realitě.  

PP: Všichni si pamatujeme marxistickou tezi o základně a nadstavbě.  

MS: Jsou lidé, kteří řeknou, že právě transformace byla realizována v Marxově přístupu. Nejprve přišla 

základna. 

PP: Všichni bychom očekávali, že se změnou základny by došlo ke změně nadstavby. Došlo k takové 

proměně, ale ne směrem, který osobně akceptuji. Každý na to máme jiný pohled, ale myslel jsem si, 

že nadstavba bude jinde. Jsou-li banány v obchodech, morálka bude též vylepšena? Zdá se mi, že 

nikoli. Pro to však mám jasné vysvětlení: systém je postaven na jednotlivci a ten se neohlíží, jde za 

svým cílem – a to ani doleva, ani doprava, s tím se moc dělat nedá.  

MS: Díky vašim slovům mi na mysl přichází slovo kultivace.  

PP: Ano, ale na ni je 25 let málo. Mojí známí mi říkali: „Vy jste zde jako v Chicagu ve 20. letech 20. 

století. Byla tam mafie, vraždy, loupení.“  

MS: Jak nemilé konstatování! Uvádíte, že obnova bude trvat generace. To znamená: až všichni lidé, 

kteří si pamatují rok 1989, zemřou, tato společnost bude ... 

PP: ... jinde. Kde bude, sám nevím, ale bude jinde, poněvadž naše společnost komunikuje se světem.  

MS: Otázka je jak. 

PP: Mladá generace umí například cizí jazyky - anglicky.  

MS: Domluví se, ale Cambridge English to není.  

PP: Stejné je to ve Švédsku. Lidé cestují, vzájemně komunikují. Nevidím důvod, proč bychom se 

nemohli srovnat s okolním světem. Tím pádem se i morálka přiblíží morálce těch, s nimiž 

komunikujeme.  

... Zdravotnictví a jeho proměny ...  

MS: Dobrá, jelikož jste člověk, který svůj život strávil ve zdravotnictví, bylo by chybou opomenout 

tento obor. Čím podle vás bylo charakteristické zdravotnictví před rokem 1989?  

PP: Charakteristické bylo tím, že jsme byli všichni zaměstnanci a že pacient nebyl zdrojem zisku, 

protože všichni jsme měli svůj plat. Jestli jste „ošetřil“ pět pacientů, či deset, na vaší odměně se to 

neodrazilo. Dnes, obrazně řečeno, se pacient stal klientem. Jsme závislí na množství práce. Když jsem 

byl mladý, nikdo se nás neptal, kolik případů jsme operovali za rok.  
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MS: Statistiky se vedly. 

PP: Ano, byly zajímavé, ale ne z pohledu zdravotníků, zatímco dnes rozhoduje ekonomika. Sice i 

tenkrát rozhodovala, ale byla skrytá.  

MS: Vždyť se má dbát na efektivitu. Pokud člověk počítá, co dělá, je logické, že hospodářská část musí 

být brána v potaz.  

PP: Vysvětlím vám to: v systému, v němž pacient není zdrojem zisku, pošle lékař v případě paušální 

platby komplikovaného a náročného pacienta raději jinam. Toto uvádím jako příklad. Systém, v němž 

pacient je zdrojem zisku, podporuje péči o pacienta, protože z něj získáváme peníze. Zde 

v socialistickém systému jsme se tázali: proč dělat mnoho operací, vždyť je to jedno. V jakémkoliv 

výrobním procesu hledím také na sebe, co z toho budu mít. Vždy bude záležet na morálce 

zdravotníků, jestli nebudou vidět pacienta jako zdroj zisku, nebo jim bude lhostejný, protože z něj nic 

není. Opakuji, o tom rozhodují morální kategorie.  

... Pasivita člověka ...  

MS: Co pacient? Nebyl náhodou pasivní?  

PP: Ano ... 

MS: Pane doktore, prosím vás, udělejte se mnou něco ... 

PP: Člověk byl v submisivním postavení. Dnes je aktivnější, ale i to má své meze. Opět se vrací otázka 

k „torpédu“. Vezměte si očkování. Bylo nařízeno, a proto všechny děti byly očkovány. Dnes se řekne: 

kdo chce? My jsme individuum, já své děti očkovat nedám. Ano, ale děti jdou do školy a mohou 

ohrozit druhé děti. Zde se dostáváme k otázce svobody, ta končí tam, kde začíná svoboda druhých 

lidí. Nic není bílé a černé.  

MS: Kdybyste měl říci pár slov o uspořádání zdravotního systému. Byl zde OÚNZ ...  

PP: Byly přístupy, které nám vyspělá Evropa záviděla – a to zejména v péči o děti. Na ni se sem ze 

zahraničí chodili dívat. Rozbourali jsme ji, protože každý jsme svobodný a každý si bude dělat, co 

chce. Byli okresní a krajští odborníci, ti dnes nejsou.  

MS: Sluší se konstatovat, že jsme byli na světové špičce, měli jsme nejnižší dětskou úmrtnost.  

PP: Bylo to dáno tím, že zde byl jednotný systém péče. Dnes máme městské, krajské, církevní, 

fakultní, privátní nemocnice.  

MS: Na druhou stranu jsme byli šampiony v kardiovaskulárních nemocích. Strava zde hrála důležitou 

roli.  

PP: V současnosti jsme na čelním místě v ošetřování kardiovaskulárních chorob, protože jich děláme 

daleko víc, než jich dělají vyspělé země. Zase je to spojeno s obchodem. Vstupují tam společnosti, ...  

MS: Jedná se o boj firem. Zdravotnictví je ...  

PP: ... byznys. Opět se blížíme k tomu, že pacient je zdrojem byznysu. Jakmile se jedná o byznys, 

morálka klesá.  



 
 

27 
 

MS: Odvíjí se to od jednotlivce. 

PP: Majákem všeho je morálka pracovníka. Máte dva systémy, ale uprostřed stojí člověk.  

MS: Zdravotnictví je bytostně o člověku.  

PP: I ostatní hraje svou roli. Kvalita byznysu je ovlivňována morálkou. Je otázka, jestli preferuji osobní 

profit z byznysu, nebo myslím na korporaci, pro kterou kupuji přístroj.  

... Pomoc zdravotnictví? ...  

MS: Pokud diskutujeme otázku zdravotnictví, je vhodné se zeptat, z kolika procent ovlivňuje 

zdravotnictví náš zdravotní stav. Uvádí se, že pouze z patnácti procent, zbytek je na člověku.  

PP: Je pravda, co říkáte. Lidé mnohé ovlivní například životosprávou. Pamatuji si dobu před rokem 

1989, kdy právě díky tomu, že vše bylo „zajištěno“, byť ne dobře, ale jistě, lidé přistupovali ke svému 

zdraví jako člověk, když se mu umaže zimník. Člověk ví, že jej odnese do čistírny a oni mu jej opraví. 

Člověk byl stále chráněný, i kdyby byl neschopný, dostal skoro totéž. V dnešní době si lidé velmi 

dobře uvědomují individualitu, vědí, že jakmile onemocní, v konkurenčním prostředí neobstojí. 

Dnešní člověk ví, že pokud bude na mnohé „kašlat“, bude převálcován, skončí v bídě. Lidé pak 

teoreticky mohou skončit jako bezdomovci. Takový vývoj si člověk tehdy ani nemohl představit. 

Uvedu příklad: chodím běhat kolem Vltavy, kde dva bezdomovci spí pod Barrandovským mostem.     

MS: Tato palčivá otázka dříve neexistovala.  

PP: V minulosti lidé věděli, že když se jim něco stane, bude zde vždy pomocná ruka, ale nyní nemají 

jistotu.  

MS: Rád bych se ještě zeptal na jednu skutečnost. Co říkáte tomu, že Češi ve srovnání s jinými často 

navštěvují své lékaře? Využívají jejich služeb víc, než je jinde obvyklé. 

PP: Jedná se o tradici a lidi to nic nestojí. Teď se to ukázalo po zrušení poplatků. Klientela stoupla.  

... Zdravotnictví a finance ...  

MS: Zde platí poučka, že co je zdarma, nemá cenu?  

PP: Platí to obecně.  

MS: A to je špatně! Přitom z dlouhodobého hlediska je to neúnosné.  

PP: Podívejte se, když od zaměstnavatele dostanete lístky do divadla, buď tam jdete, či ne. Když 

vystojíte frontu a za každý lístek dáte 300 korun, těžko si řeknete: venku prší, nepůjdu tam. Zkrátka – 

to, co si člověk zaplatil, bude chtít minimálně zpět. Když je dostane zdarma, řekne si: je mi to jedno ...  

MS: Když přemýšlím nad vašimi slovy, pan Bakala by to neřekl.  

PP: Ano, ale ve většině případů si toho člověk opravdu neváží. I ve zdravotnictví jsem přítomen 

„divadlu“. Za stejnou věc zaplatíte v soukromí a máte pocit, že je to lepší než ve státním zařízení, i 

když zákrok dělají obdobně. A často stejní lidé.  
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MS: Vlastně po roce 1989 byla snaha o zavedení nového přístupu do systému. Měl jsem možnost 

hovořit s profesorem Pavlem Klenerem, ale i s docentem Martinem Bojarem. Oba prosazovali 

zavedení poplatků, protože budou mít motivační, regulační efekt.  

PP: Omezí to „spotřebu“ zdravotnických výkonů. Z mého hlediska se to nepotvrdilo. Moje praxe to 

nepotvrdila, ale jde-li člověk na chirurgii, 30 korun není to, co by rozhodovalo.     

MS: Jejich návrhy nebyly prosazeny, ale teprve během Topolánkovy vlády byl panem ministrem 

Julínkem prosazen třicetikorunový poplatek. Čím to, že si Češi nechtějí připlácet na své zdraví? Léky se 

sice platí, ovšem politika zdravotnictví bez účasti pacientů vede k plýtvání.  

PP: Z mého pohledu jsou poplatky složitou věcí. Myslím si: mám-li si vybrat, zda za něco platit, či 

nikoli, budu vždy za to, abych neplatil. Podívejte se na Slováky. Ti si vybrali „vlaky zdarma“. Nyní jsou 

rádi, že někteří mohou jezdit zdarma. Kdo by nebyl rád, když je něco zdarma. Vnitřně tomu rozumím.  

MS: Ekonomická teorie nám říká, že cena má tyto funkce: motivační, alokační, informační.  

PP: Jen si uvědomte, že po třicetikorunovém poplatku ...  

MS: ... bylo velké haló.  

PP: Po komunálních volbách, které následovaly, občanští demokraté a jejich koaliční partneři 

prohráli.   

MS: Ano, psal se rok 2008.  

PP: Přitom ovšem byla oranžová celá republika kromě Prahy. Vlastně se tomu vůbec nedivím. Proč se 

tomu divíme? Když vám někdo řekne, že máte dát korunu za lístek na tramvaj, přičemž v minulosti 

byla zdarma, řeknete si: tebe volit nebudu, poněvadž dosud jsem jezdil zdarma.  

MS: V Praze se vyplatí i chodit pěšky. 

PP: Uvádím pouze příklady. Jakmile někdo řekne, že pouze korunu, řeknu: je to špatně, poněvadž 

doposud jsem jezdil zdarma.  

MS: Člověk není motivován. Dobrá, problém českého zdravotnictví je, že se v něm rozděluje velké 

množství prostředků. Tuším přes 280 miliard.  

PP: Skutečně velké? Nejsou to velké peníze.  

MS: Pokud máte srovnávací základnu v Německu nebo ve Spojených státech, tak ne.  

PP: Český občan usiluje mít stejnou péči jako Němec či Rakušan, ale v daňovém systému odvedeme 

230 – 240 miliard. Není to hodně a suma nedosahuje 7 procent HDP. Je toho poměrně málo, tedy na 

péči, kterou chce jako německý či rakouský občan.  

MS: Farmaceutické společnosti, a nejen ony, o finance v tomto sektoru soupeří. Prosazují své zájmy 

na ministerstvu.  

PP: Proč ne, když je to byznys, a proto se snažit „vytlouci“ z protivníka co nejvíc. Tak já pojímám 

princip byznysu.  
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... Kdo ve zdravotnictví doplácí na koho ...  

MS: Říkáte, že pak těch peněz tolik není, ale doplácí na to lékaři, sestry? 

PP: Ano, neboť každý výrobní proces má vstup materiální a personální. Materiální vstupy kupujete za 

evropské ceny. Sanitka stojí v Rakousku jako v Praze. Když však chcete udržet úroveň, musíte sáhnout 

na personální vstupy. Jinak to nejde, a proto lékaři odcházejí. Je mi to jasné. Lékaři odcházejí do 

ciziny, poněvadž u nás jsou špatně placeni. A sem přicházejí z těch zemí, kde jsou placeni ještě méně.  

MS: Souhlasíte s akcí, která byla za Leoše Hegera: „Děkujeme, odcházíme“?  

PP: Samozřejmě, podpořil jsem je. Vím, že to vypadá nemorálně, ale je to tak. Lidé odejdou – a bude 

to mít dva pozitivní výsledky. První bude ten, že část z nich se vrátí, přinese know – how ze světa. 

Druhý pozitivní výsledek bude, že si konečně společnost uvědomí, že je třeba s tímto problémem 

něco dělat. Dokud jsou nespokojeni jen zdravotníci, nic se nezmění. Stav se změní pouze tehdy, když 

budou nespojeni i pacienti.  

MS: Sílu mají lékaři, ne sestry, kterých je však početně víc.  

PP: Bylo nešťastné, jak se ozvali lékaři, ale principiálně šlo o financování zdravotnictví. Bez tlaku, 

nikdo nebude mít zájem něco s tím dělat. Že se ve zdravotnictví krade, jsou černé díry, vše je pravda. 

Stejně tak se to děje v armádě, ve státní správě, v policii, všude se krade, všude jsou černé díry. 

Našich 7 procent výstupu hospodářství, které vydáváme na zdravotnictví, je málo. Lidem, kteří říkají, 

že peněz je dostatek, radím – ať si vezmou černý oblek, jdou radit do Německa, jak s polovinou peněz 

mohou dát svým spoluobčanům stejnou péči. V Německu je budou nosit na rukou, protože ušetří 

velmi mnoho. Poněvadž je zde málo peněz, žádný manažer odsud tam vycestovat nemůže, jelikož 

s těmi penězi tam nic neudělá.  

... Zdravotnictví a korporativismus ...  

MS: Ještě bych se zeptal, jak se díváte na institucionální uspořádání v našem zdravotnictví? Po roce 

1989 vznikly komory – tím myslím Česká lékařská komora, stomatologové jsou sdruženi, dále vznikl 

Rathův Lékařský odborový klub. Jedná se o instituce, proti kterým bojoval i Václav Klaus.  

PP: Byl si vědom toho, že ze zákona se jedná o „protivníka“ vlády. Kdo by přece nebojoval proti 

protivníkovi? Naprosto jsem mu rozuměl, ale na druhé straně jsem si uvědomil, že komora je jediná 

instituce, která se může bránit, jelikož odborné společnosti jsou něco jako baráčníci, jako spolek 

Vltavan. Nikdo jej nemůže brát vážně. Ze zákona mohou pouze připomínkovat – a to je tak vše. 

Komora je organizace, jež vychází ze zákona, má svůj hlas a sdružuje všechny.  

MS: Dobrá, dotkněme se ještě pojišťoven. Soudíte, že nakonec vznikne jedna pojišťovna, jak to 

navrhoval Andrej Babiš?  

PP: Ne, nevznikne, alespoň ne brzy. Mnozí se tomu budou bránit. Jakmile máte 7 škol, a měl byste 

udělat jednu, 7 ředitelství každé školy se bude bránit, poněvadž přijdou o „chleba“. Zároveň ale 

soudím, že by to mělo tak být, protože v našem státě není pojištění. Jedná se o zdravotní daň. Odvádí 

se 13 procent, přičemž programy pojišťoven se liší marginálně - zaplatíte daň a dostanete péči. Na 

obsluhu systému by stačila jedna instituce.  
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MS: Efektivita nadevše. Jsou lidé, kteří rádi slyší, že jsou pojištěni, přičemž si neuvědomují, že skrytě 

platí daň. Ve světě je to jinak. S pojišťovnou si dohodnete peníze.  

PP: Můžete se pojistit, na co chcete. Když jste fotbalista, pojistíte si nohy, když jste zpěvák, pojistíte si 

hlas.    

... Hodnocení a výhledy ...  

MS: Pojďme ke konci - jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

PP: Korupci, kterou nechceme, nebo nemůže potlačit.   

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

PP: Pevně věřím, že se nám podaří z větší části vyřešit předchozí problémy a budeme brzy tam, kde je 

Rakousko. V monarchii jsme byli před ním.   

MS: Děkuji vám za podnětná slova …    

P.S.: 

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

PP: Ničím jiným než prací.  

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

PP: Koupil jsem si kuponovou knížku Třineckých železáren a získal jsem asi 7 tisíc korun.   

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. 

 

PP: Můj otec byl Slovák, maminka Češka. Mám obě občanství a zůstanu Čechoslovákem.  

 

 

Dialog o transformaci s Michelem Fleischmannem3,4: 

MS: Vážený pane prezidente, čím je pro vás rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli, jak ovlivnil váš 

život? Jaké naděje jste s ním spojil a případně jak se naděje naplnily?  

MF: Velice těžká otázka, protože 25 let je krátká doba, aby si člověk udělal přesnější úsudek. 

Řekněme, že po pětadvaceti letech bychom měli umět něco formulovat. Nejsem si úplně jist, jestli 

jsem rok 1989 prožíval jako nějakou naději, nebo nějakou nutnost, či nějaké očekávání. Rok 1989 

přišel, ale naše očekávání, naděje byly mnohem dřív. Měli jsme je v období emigrace, kterou jsem 

                                                           
3
 Michel Fleischman *1952, český a francouzský novinář, prezident Lagardére Active ČR.  

4
 Dialog byl natočen v pátek 28. listopadu 2014 odpoledne v prostorách Vysoké školy ekonomické Praha, 

Churchillovo náměstí 4, Praha 3, Žižkov.    
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neprožíval jako nějaký akt žít lépe, jak je to interpretováno, ale jako danou věc. Jako syn svých rodičů 

jsem se dostal do exilu, poněvadž mí rodiče byli v nebezpečí. Sama emigrace nebyla nic radostného 

v tom smyslu, že člověk byl rozpolcen, ale ne oddělen, do dvou sfér. Jedna – žít ve Francii a 

s Francouzi a být Francouzem - a druhá: zůstávám Čechem a jsem Čech. Vím, odkud pocházím, 

dovedu se definovat v rámci multikulturní francouzské společnosti, abych byl vyslyšen. V jistém 

ohledu se jedná o naivitu, ale je to fakt. S bratrem jsme prožívali emigraci jako lidé žijící ve Francii, 

kteří se zabývají československou problematikou.      

MS: Vždy jste byli obráceni k Československu, nikdy jste nepřetnuli vazby? 

MF: Každý jinak. Osobně jsem ve Francii žil nějakou dobu, francouzsky mluvím jako Francouz, sžil 

jsem se s francouzskou realitou, nikdo mne nepodezíral, že bych nebyl Francouz. Vnitřně a svou 

činností jsem dělal něco jiného – otravoval jsem Francouze s československou otázkou. Pracoval jsem 

ve veřejnoprávním rozhlase.  

MS: Je asi vhodné uvést, že téměř 10 let.  

MF: Tam se mne vedoucí představitelé vyhýbali, protože když jsem se s nimi setkal, řekl jsem jim, že 

se musí dělat to a to, pokud se témata týkala Československa. Mám na mysli kinematografii, divadlo. 

Příchod roku 1989 byl pro nás vysvobození v pravém slova smyslu, protože Československo byla 

poslední země, která přistoupila na revoltu proti komunistickému režimu. Vlastně jsme se probudili. 

Češi nejsou ti, kteří oproti Francouzům chodí do ulic. Mně bylo velmi nepříjemné, že to tak dlouho 

trvalo. Pro mne to nebyla ani nutnost, ani očekávání, ani zvláštní naděje, ale „konečně“. 

MS: Ano, Češi se konečně rozhoupali.  

MF: Přijel jsem do republiky jako vyslanec francouzského veřejnoprávního rozhlasu a natočil jsem 

pořad Návrat domů.    

MS: Jak příznačný název, že? Neměli bychom opomenout skutečnost – nástup Michaila Gorbačova? 

Byl to člověk, který šel v duchu toho, co jsme zde prožívali v roce 1968. Zkrátka – měl zájem 

reformovat něco, co se ukázalo jako nereformovatelné. Lidé, kteří nám vládli, tuto výzvu dostatečně 

vstřícně nepřijali.  

MF: Nakonec k tomu byli donuceni. Nástup Gorbačova nahlížím bez velkých iluzí. Byl jsem příliš 

mladý, když byl rok 1968, bylo mi 16 let. Rok 1968 jsem prožíval jako krásný moment. Byl jsem však 

ve Francii. Jednalo se o dohánění něčeho, co jsem znal z každodenního života, ne pomocí 

intelektuální reflexe.  

MS: Jednoduše - citem.   

MF: Rok 1968 se týkal vojáků, intervencí, rozpadu reformního pohybu a prohry proreformních 

komunistů. S touto zkušeností jsem Gorbačovovy snahy velice bedlivě sledoval, byť ne s iluzemi, 

jelikož jsem byl starší a intelektuálně zdatnější. Pak zde byly momenty, u nichž jsem si říkal: svět se 

zbláznil, že mu jde na ruku.  

MS: Můžete asi zmínit Ronalda Reagana, Margaret Thatcherovu?  

MF: Příkladem může být dohoda v Reykjavíku.  
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MS: Ano, jednalo o důležitý moment – podání rukou pana Gorbačova a pana Reagana.  

MF: Z toho jsem byl docela nervózní, poněvadž jsem to necítil jako něco, co by napomohlo 

Čechoslovákům dostat se ven z pasti komunistického režimu. Z mého pohledu to nebylo dostatečné, 

byť se říká, že šlo o zásadní politický krok k uvolnění. Asi ano, ale ne v míře, které jsme v exilu 

očekávali. Šlo o smíření, na druhé straně to neměnilo nic na tom, že komunistický režim pokračoval 

ve vládnutí, ať už s Gorbačovem, či bez něj. Pochopili to také tehdejší šéfové Komunistické strany 

Československa a dlouhá léta pokračovali ve stejném systému.  

MS: Můžeme říci, že Gorbačova nepochopili. Lidé, kteří u nás vládli, se zesměšnili. Projev pana 

Milouše Jakeše je ukázkovým příkladem. Svými slovy dokázal zhodnotit stav: „Jsme jako kůl v plotě.“ 

MF: Určitě máte pravdu. Vzpomínám si na jeden článek mého bratra do Svědectví, kde psal o 

nějakém projevu pana Biľaka. Uvedl hezký vtip, kde jej nazval, tím že ho vyhoupl do hodnosti 

nějakého rytíře, a proto můžeme panu Biľakovi říkat De Biľak (z Biľákova) – debiľak.  

MS: Pokud je mi známo, byl vyučený krejčí.  

MF: I ten se může stát intelektuálem.  

MS: Nic nenamítám. Mně šlo o to, že lidé pro to, aby se dostali do nějaké pozice, udělají cokoliv – 

neznají své limity. Můžeme říci: občané, kteří usilovali o moc, neměli dostatečnou sebereflexi, aby si 

uvědomili, kam mohou.     

MF: Měli pouze jednu – jít dopředu, abych nebyl zavřen nebo popraven.  

... Ideologie ...  

MS: Otevřme, prosím vás, otázku komunistické ideologie, režimu. Můžeme říci, že jste před ní s rodiči 

unikl? 

MF: Neunikl jsem ideologii. Moji rodiče odešli do exilu z donucení, aby se tam nějakým způsobem 

snažili nést to, co dělali celý život - nést české kulturní zásady. Můj otec nebyl nikdy politickým 

člověkem, neúčastnil se vrcholové politiky, ale byl kulturní člověk, který ve veřejném prostoru 

pracoval v kultuře. Ve Francii po celý exil každý rok publikoval články a knihy na téma česká cesta 

kultury. Zabýval se pouze tím. Politikou se zabýval jako člověk, který čte denně noviny a přemýšlí nad 

tím, ale opakuji, nebyl nikdy politicky aktivní. Když však hovoříte o tom, že jsem unikl ideologii, ...  

MS: … či spíše režimu, ...  

MF: … nemusel jsem být v režimu a tedy pod nátlakem, který byl přijat ostatní populací. Nevím, jak 

bych se choval, pokud bych zde zůstal. Je naivní si myslet, že jsem byl nějak geniální, fantastický a 

bojoval jsem proti tomu.  

MS: Exil vám byl nabídnut díky rodičům  

MF: Podle právního slangu jsem byl „zavlečenec“, což mi je trochu k smíchu, poněvadž se člověk 

nenechá „zavléci“ svou rodinou, když s rodinou žije a rozumí si s ní. Rád bych došel k jedné 

skutečnosti – a týká se to ideologie. Komunistická ideologie byla rozšířená a silná. V roce 1969 – 

1970, kdy jsem se stal dospělým, jsem začal volit, tenkrát komunistická strana ve volbách dostávala 
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20 procent. Okolo mě na fakultě bylo mnoho mladých lidí, kteří jako správní studenti a budoucí 

intelektuálové byli levicově orientovaní. Jsem toho názoru, že celá Evropa je levicově smýšlející, 

protože si dává sociální zásadu. Narážel jsem tam na komunistickou ideologii jinak, ale mnohem víc 

po stránce debat a diskusí, než tomu mohlo být u nás.  

MS: Ideologie se u nás prosazovala násilím, tam slovem. Mohl jste získat daleko větší recepci 

duchovního zázemí samotné ideologie než zde. 

MF: Někdy jsem možná dostal přes ústa za to, co jsem říkal, co jsem si myslel, ale nešlo mi o „kejhák“, 

nebo nehrozilo být zavřený. Na fakultě jsem chodil na literaturu, četl jsem deník Figaro, což je 

pravicový plátek. Když jsem vcházel do Sorbonny, byli tam hoši, kteří na mě byli nepříjemní, 

pokřikovali na mě, že čtu hnusné kapitalistické noviny. Vždy se tam objevil nějaký hoch, který měl 

zvláštní, zajímavou větu, která mě chránila – a to bylo: nechte jej být, je Čech.  

MS: Jak milé, že jste získal spojence. Zřejmě si onen hoch uvědomil rozdílnost zemí ...  

... Ideologie a intelektuál ...  

MS: Když hovoříte o Sorbonně, měl jste šanci se setkat s Jeanem - Paulem Sartrem?  

MF: Sartra jsem viděl pouze jednou v životě – a to bylo na manifestaci, kde jsem se rozčiloval, že tam 

vůbec chodí. Jednalo se o maoistickou demonstraci na St. Michel a on šel v čele. Pamatuji si, že jsem 

šel za svým otcem a říkal jsem mu: „Tati, ty jsi jej osobně znal.“ Se Sartrem se znal, diskutoval, a ne 

vždy spolu souhlasili, poněvadž on byl buržoazní levicový chlapeček, zatímco otec zažil skutečný 

komunismus, byť též je z buržoazní rodiny, ale jiné. Tázal jsem se jej: „Jak se může tento inteligentní 

člověk postavit do čela takové manifestace?“ Otec mi odpověděl: „Podívej se, můžeš si o něm myslet, 

co chceš, ale on, když si myslí, že má pravdu, jde za svou pravdou. Nebo pouze brání právo na pravdu 

jako takovou ve jménu svobody vyjadřování“.  

MS: Je vidět, že tento intelektuál nemá patřičnou sebereflexi, což je znakem demokrata.  

MF: Pak zase ze svého názoru ustoupil. Jsem přesvědčen, že Sartrovy myšlenky jsou velmi zajímavé, 

dokonce zásadní. Zde jde o jednu: do jaké míry je intelektuál odpovídný za svou společnost? Jsem 

přesvědčen, že intelektuál je odpovědný za svou společnost. Ve Francii celá intelektuální obec byla 

pouze zaměřena na „intelektuálno“ a intelektuálové konstatovali, že nemají vliv. 

MS: Snad se jedná o hloupost, že?  

MF: Sdílím váš postoj. Kvůli tomu jsem nedokončil svůj doktorát ze sociologie literatury, který jsem 

dělal u jednoho významného francouzského sociologa, který se jmenoval Roland Barthes.  

MS: Sémiotik, antropolog, jeden z ikon strukturalismu, jehož práce jsou známy i v Čechách.  

MF: Byl velmi zajímavý člověk. Měl jsem jej moc rád a se zájmem jsem jej poslouchal. Dělal jsem u něj 

svůj doktorát. Když jsem dělal doktorát třetí rok, měl nehodu a zemřel. Místo něho přišel profesor, 

který byl také spisovatel. Ten vzal to, co jsem měl napsané, a konstatoval: „Myslíte si, že spisovatelé, 

básníci, malíři formují společnost a jsou za ni odpovědni. Toto si nemyslím.“ Byl jsem mladý, 

nezkušený a velice tvrdě jsem mu řekl: „Vy jste víkendový spisovatel,“ jelikož přes týden učil a o 
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víkendu psal své romány. Pohádali jsme se a já jsem odešel. Do dnešních dnů mě mrzí, že jsem 

doktorát neudělal.   

MS: Proč si stěžovat? Zase jste zažil jiné. Jsou však lidé jako Marx a jemu podobní, kteří měli zájem 

svět nejen popisovat, ale také formovat společnost. V tom můžeme vidět domýšlivost.  

MF: Domýšlivost jistě, na druhé straně - vše se má dávat do svého kontextu, což levicoví 

intelektuálové často opomíjejí, zjednodušují si život, a tím pádem své „intelektuálno“ ponechávají jen 

tak a nezačleňují je do historičnosti doby. Marx, když psal své práce, formuloval teze proti něčemu. 

Že se z jeho postojů stane ideologie, která vyvraždí miliony lidí, jej v životě nenapadlo.  

MS: Vůbec ne. Když jsem mohl hovořit s profesorem Jacquesem Rupnikem, jasně mi říkal: „Není 

možné spojovat Marxe s gulagy. Mezi nimi a Marxovým učením je časový odstup.“ 

MF: Má pravdu. Souhlasím s ním. Zjednodušujeme si problémy, když to propojujeme. Tam, kde bych 

byl „tvrdý“, je mnou velice odmítaný leninismus. Ve svém řízení státu měl vraždění a tento přístup 

odmítám, nicméně Marx jej nikdy neměl. Berme Marxe jako dobového myslitele a inspirátora, který 

měl vliv na společnost, v níž žijeme, pojmenoval „sociálno“, které se stalo stěžejní myšlenkou levice.  

MS: Snaha zlepšit postavení dělníka, pracujícího, jenž „vznikl“ díky přechodu z feudalismu na 

kapitalismus. V tamním systému poddaní byli zaopatření lidé, a nyní byli „vyvrženi“ do světa bez 

zaopatření. 

MF: Jednalo se o podobnou revoluci jako u Emmanuela Kanta, který nám řekl, že můžeme svobodně 

myslet a přitom být zbožní. V kapitalismu bylo řečeno: můžete se starat sami o sebe, ...  

MS: … pociťovat bídu, existenciální odcizení, tyto teze formovaly myšlení 19. století.  

MF: Nejsem marxista, ale neodsuzoval bych Marxe, ale dával bych jej do kontextu jeho doby, v níž byl 

pokrokový a velmi zajímavý filozof. 

MS: Je milé, že říkáte tato slova o panu Marxovi ... 

MF: Což však neopravňuje komunismus.  

MS: Jsou lidé, kteří jej odmítají, poněvadž si myslí, že je odpovědný za to, co se nakonec stalo s jeho 

učením.  

MF: V květnu 1968, když mi bylo 16 let, byly celosvětově, a obzvlášť v Paříži bouře. Pro vaše 

zkoumání by byl zajímavý můj bratr, který chodil na barikády. Já tam byl dvakrát, třikrát, ale on tam 

byl denně. Jednou jsme byli v divadle ODEON, kde Cohn Bendit a jiní revolucionáři května 1968 

v Paříži hlásali slogany, že se musíme vzbouřit proti této „zaprděné“ společnosti. Řešení, které 

nabízeli, bylo špatné. Nad nimi byly ohromní portréty Marxe, Engelse, Lenina, Maa. S mým bratrem 

Petrem jsme se vzbouřili a řekli, že se s tím nemůžeme spojovat, protože pod hlavičkou těchto vrahů 

se dělají zvěrstva. Lidé nás však z divadla manu military vyhodili.  

MS: Je nemilé zakoušet nepřátelství. Je to též způsobeno tím, že lidé neznali situaci u nás.  

MF: Žili s představou, že to, co se stalo v Československu, co se předtím stalo v Sovětském svazu, jaké 

byly gulagy, že se nejednalo o chybu Marxe, Engelse, Lenina, ale že to bylo zprofanováno a zneužito 
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Stalinem. Vysvětlovat jim, že kořeny toho celého jsou u Lenina a u jeho bandy, bylo téměř nemožné. 

Musím říci, že československá aféra v roce 1968 hodně napomohla tomu, že plno lidí začalo uvažovat 

jinak. Celá francouzská levice začala nějakým způsobem přistupovat na realitu, že reálný komunismus 

není něco pokřiveného, ale že existující stav nemohl jinak dopadnout.  

MS: Systém založený na komunistické ideologii vytváří distorze, které jsou mu vlastní.  

MF: V tomto odsuzuji leninismus. Osmašedesátníci, reformní komunisté, kteří byli před Gorbačovem, 

prohráli. Snažili se marxistickou myšlenku vrátit na správnou kolej, ale to nejde. Tím pádem „utrpěli 

vítězství“ zběsilci typu „Debilak“, Husák.  

MS: Husák byl slovenským komunistou se zvláštním příběhem.  

MF: Ano, velice dobře jsem znal Artura Londona, který si řádně s Husákem nevěděl rady, protože byl 

též zavřený.  

MS: Jedná se o období pestré a je nutné je připomínat.  

MF: Ano, je nutné mít historické povědomí, musíme jej dávat do historického kontextu doby a 

neodsuzovat úplně lidi, kteří sloužili, či se vyjadřovali k režimu. Nyní jsem stěhoval knihovnu mé 

matky a knihy po otci. Dnes vyzdvihovaní umělci či myšlenkoví lidí, o kterých se říká, jak jsou 

fantastičtí, jak byli fantastičtí ... Naleznu tam básně od Jiřího Koláře na oslavu Stalina a vedle toho čtu 

básně Jaroslava Seiferta, Vítězslava Nezvala. O nich se píše, že se jednalo o propagandisty 

komunismu. Zapomíná se, že Jiří Kolář psal též oslavné básně. Nejedná se výtku, ale o pojmenování 

období.  

MS: Jedná se o období zrání, ...  

MF: … které vycházelo z nějaké historické podstaty a intelektuálního pohledu.  

MS: Lidé byli „uhranuti“ pohledem na společnost, nevěděli si rady. Shodou okolností, když člověk 

hledá záchranné lano, mnohdy se chopí i toho, co je v podstatě destruktivní. 

MF: Byli zklamáni západními velmocemi a hledali řešení. Navíc sovětské počáteční umění bylo 

skvostné. Majakovski, Eisenstein, posléze Pasternak a mnoho dalších. 

... Skok do současnosti: intelektuálové - svoboda – Francie – Charlie Hebdo ...  

MF: Jsem velmi znepokojen tím, co se stalo v Paříži, jak bylo postříleno 12 lidí ...   

MS: ... v redakci satiristického časopisu Charlie Hebdo.  

MF: Ve Francii tato aktivita vyvolala velké manifestace, po světě byly též manifestace, ale v Čechách 

téměř nic.  

MS: U nás byly intelektuální manifestace – debaty, ... 

MF: ... která se rozvíjí špatným směrem, protože neříkají nic o definici ochrany našich svobod, ale 

mluví o tom, jestli na vině nebyla přemíra humoru těchto levicových kreslířů. Hodně jsem vyrostl na 

těchto „klucích“, často jsem se zlobil, jak jsou ultralevicoví, ale nikdy bych se nešel s nimi prát či jim 

dát facku, klidně bych s nimi o tom diskutoval, což se mimochodem dělo. S takovým bohémským 
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Wolinským jsem se několikrát „pohádal“ u rumu v café La Rhumerie na bulváru Saint – Germain, kde 

on chránil levicové, ale já mu vysvětloval, že jeho levicový postoj není správný, že život občana 

v Evropě nemusí být takový, jak si přeje. Jeho humor jsem absolutně respektoval. Vždy bych jej 

chránil.         

MS: Projevil jste úctu ke svobodě.  

MF: Zde je debata, jestli náhodou není vhodné si dát limity. Nevím, je to velmi těžké. Humor bez 

urážky není, to je jeho princip, jen urážená strana musí přijmout, že humor, byť urážlivý je humor a 

tím pádem vlídný. Humor nikoho nemůže zabít. 

MS: Hovořili jsme o odpovědnosti intelektuála. Snad každý člověk má být odpovědný za své slovo, ale 

i za to, když vytvoří karikaturu.  

MF: Že to vyjádřil, že to řekl, byť neuctivým způsobem, za to nemusí být zabit. Má s ním být vedena 

diskuse, nebo by měl být vytvořen protiklad, což by vedlo ke svobodnému, demokratickému a 

intelektuálnímu „souboji“. Tato diskuse by byla na místě, ovšem ne nyní, kdy nám jde o to, že máme 

bránit svobody. Všimněte si, že „limity“ pocházejí z křesťanských sfér, muslimové a křesťané si vždy 

rozuměli proti nám ateistům.  

MS: Limity, které nenaruší integritu druhého a úctu k jeho názoru ...  

MF: Největší vymožeností svobody je právě humor, je to jedno z největších vymožeností. Mě unavují 

a velmi rozčilují mnohá nepochopení. V českých zemích je přece humor znám. Když společnost byla 

pod nějakým politickým tlakem komunistické strany, vždy se bránila humorem. Dnes, když máme tak 

zvanou svobodu, humor není tak jednoznačně vyjádřen, není tak silný. Nesmíme zapomenout, že 

humor je vždy v nějakém protikladu a ten protiklad nějak popisuje naši realitu.  

MS: Pozor, může být humor inteligentní, a humor sprostý.  

MF: Jistěže máte pravdu, že může být humor sprostý. A proč ne. Nevím, co se skrývá pod pojmem 

„inteligentní humor“. Důležité je si uvědomit, že humor nemá roli kritiky, ale roli popisu něčeho 

směšného.  

MS: Dobrá, jedná se o takový humor, kdy druhého nedeklasuji, nezostuzuji.  

MF: Těžko si dovedu představit humor bez nějakého urážlivého elementu. Celý Švejk a obecně český 

humor je na tom založen. Dovedu si představit, co je to sprostý humor. Společnost popisuje, v jaké 

sféře je – v hospodách. Díky rodině jsem se dostával do prostředí největších světových intelektuálů, a 

i oni hovořili nevybíravě. Když mi bylo 12, 13 let máma mi dávala ruce na hlavu. Když u nás byl pan 

Werich, máma říkala: „Mluví sprostě, ale tak to nemyslí.“ Slavná byla věta Wericha: „Vždyť já nosím 

český národ jako pytel hoven na zádech.“ Jedná se o věty, které byly řečeny přede mnou, ale táta 

říkal: „Pane Werichu, vždyť musíte vědět, že jste u nás zde v bytě, jistě jsme odposlouchávaní.“ On 

reagoval: „Seru na ně!“   

MS: Možná jsme úzkoprsí.  

MF: Myslím si, že jsme úzkoprsí, že to může být pouze na škodu věci. Když není vulgarita pro 

vulgaritu, i ona je vypovídající.  
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MS: Konstatujete, že to může postrčit člověka k intelektuálním výkonům?  

MF: Vulgarita nepochází jen tak odněkud. Vulgaritu pro vulgaritu nemám rád, ale pokud se jedná o 

vulgaritu, která reflektuje to, co se děje ve společnosti, pardon ... Je to stejný popis společnosti jako 

krásná báseň o lesích, hájích ... 

MS: ... nebo o ženách.  

MF: Vulgaritu neobhajuji, ale pouze říkám: je to součást společnosti.  

MS: Křesťan ve mně říká: limity ...  

MF: Ateista ve mně říká: svoboda ...  

MS: Ke svobodě patří pochybnost, ...  

MF: ... sebekritika, sebereflexe ... Ve všem máte pravdu. Jsou momenty, kdy máme přemýšlet, 

analyzovat ... Vlastně jsme ve válce.    

MS: Spíše jsme ve válce sami v sobě. Když si někdy člověk neuleví tím vulgárním, neposune se. Energii 

v sobě by dusil jako Papinův hrnec.  

... Intelekt a pochybnost ...  

MF: Musíme se uvolňovat. Společnost na to má, podněty je schopna vstřebat. Největší síla Francie 

oproti Čechům je jejich sebestřednost: nepochybují o sobě.  

MS: Vždyť jsou národem Descarta.  

MF: Oni myslí, tedy jsou ... Čech si stále klade otázku, jestli má právo na existenci, nebo ne. Francouz 

si tuto otázku neklade.  

MS: Také to souvisí s tím, že Francie prošla revolucí, která dala 18. století triádu hodnot, díky kterým 

jsou Francouzi tím, čím jsou.  

MF: Ovlivnilo to celou Evropu, ne-li demokratický svět, byť je založen na teroru atd. Jedná se o 

historické, myšlenkové postupy, které jsou v nás zakotveny.  

... Zpět k intelektuálovi s kontexty ...  

MS: Navrhl bych, abychom se po odbočení vrátili k původnímu námětu. 

MF: Pořád jsme u stejného tématu – a to je odpovědnost. Rád bych řekl: Sartre, který jde s maoisty, 

s nimi nejde kvůli tomu, že by věřil v Maa, ale říká: i tito lidé mají ve Francii mít právo manifestovat. 

Tento přístup byl pro něj hlavní, to je síla Francie oproti menší síle českého národa. Francouzi jsou si 

jisti svou existencí, že tato existence, francouzské smýšlení má světovou sílu, působnost, což je někdy 

vede k tomu, že si myslí, že všichni za francouzskými hranicemi jsou šimpanzové na nějakých 

stromech. Má to i limity. Češi proti tomu mají jednu velmi špatnou charakteristiku, že si nevěří. 

Přitom se jedná o kulturnější národ než mnohé jiné národy po celém světě, ne-li v Evropě. Lidé pak 

říkají: nevědí o nás, neznají nás. Češi si myslí, že jim pořád svět něco dluží, ale nikdo jim nic nedluží. 

Francouzi si nekladou tuto otázku, ale žijí ve své velikosti, jistotě.  
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MS: O své existenci uvažují jako o existenci nesamozřejmého národa, ...  

MF: ... Češi žijí malicherností a komplexem malého národa, který by měl mít mnohem větší auru. Za 

tím si však člověk musí jít.  

MS: Shodou okolností Francouzi měli revoluci v roce 1789, která zásadně proměnila společenské 

prostředí nejen ve Francii. My jsme si své odbyli v devatenáctém století, vyvrcholením je vznik 

Československa 1918.  

... Východiska komunismu ...  

MS: Doporučil bych, abychom se vrátili po hovorech o intelektuálech, identitě národa k naší původní 

otázce – a to ke komunismu. Soudíte, že ideologie měla ve svých východiscích snahu po „lepším 

člověku“, „spravedlivém světě“, abo se jedná o pošetilost těch, kteří jsou kavárenskými povaleči a 

pouze mluví?  

MF: Svět se posunul, posouvá se nejen technologiemi, ale i myšlením. Samotné technologie pocházejí 

z myšlení. Vždy jdou nějakým směrem poznání jako například internet a jiné vymoženosti, které nás 

posunuly dále. Tím pádem jsme informovanější a lépe o věcech můžeme přemýšlet. Je těžké se 

v informacích vyznat, orientovat se.  

MS: Máme snad zájem usilovat o lepší? 

MF: To má snad každá společnost? Vždy je postavena na myšlence „budeme lepší“. Pak je to věc 

exekutivy, což je jiný problém. Myšlenka, že máme prožívat každý den kulturní revoluci, je správná, že 

si musíme klást otázky, které nás posouvají dál. Následně jsou to prostředky, ...  

MS: … které často zklamaly.  

MF: Ano, dnes je velmi zajímavý ideový moment, jestli v 19. a 20. století byli filozofové, kteří 

ovlivňovali myšlení celé škály generací – ať to byli filozofové, básníci, malíři, zkrátka kulturní svět. 

Dnes to nemáme. Nemáme pojmenování deseti lidí, o kterých bychom řekli: toto jsou strůjci myšlení 

21. století. Když je máme, je to ten, kdo vymyslel Facebook. 

MS: Máte na mysli mladíka Zuckerberga, ...  

MF: ... což je trochu něco jiného, než když hovoříme o Sartrovi, ... 

MS: ... a o Immanuelu Kantovi. Je to též díky tomu, že společnost je atomizovaná a dobré myšlení lidí 

nenachází odpovídající rezonanci. Nevzniká zde společný jmenovatel. Jsme svědky svobody, která je 

doprovázena pádem autorit.  

MF: Je ideologická otázka, zdali jsme zastánci individuální svobody, anebo jestli jsme zastánci 

řízeného skupinového procesu. Správně poukazujete na atomizaci společnosti. Důraz je kladen na 

individuum, ale politicky je to vždy uskupení – ať se jedná o sociální demokracii nebo tradiční 

pravicové strany, které fungují jako v devatenáctém či dvacátém století, příliš se nevyvíjejí. Pak jsme 

svědky vzniku hnutí, které nemají ideologickou bázi, ale mají jediný slogan: „Zařídíme to“ ... 

MS: ... „a bude líp“.  
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MF: Tuto myšlenku nesdílím, protože „ono se to nezařídí“. 

MS: Lidé k tomu přistupují podobně, jako ke komunistům přistupovali po II. světové válce.  

MF: A prohráli. Zakladatelé nového Československa po II. světové válce byli lidmi, kteří měli tuto 

myšlenku: „Uděláme lepší svět, zařídíme to.“ V Československu máme v 21. století velice obdobnou 

myšlenku. Zařídíme to za vás. Lepší svět nemohou zařídit, poněvadž to tak nefunguje.  

MS: Lidé by samozřejmě měli odpovědně říci, že člověk se musí sám přičinit.  

MF: Ne, říkají: Plaťte daně a my vám je přerozdělíme. Dostáváme se k zajímavé myšlence, že vznikají 

hnutí – ať je to v Čechách nebo na Slovensku či v jiných zemí, dokonce i západní Evropy - která mají 

podobné slogany a fungují na stejném principu, jako byl komunismus či fašismus. 

... Myslet „bolí“ ... 

MS: Stačí se podívat na Tomio Okamuru, demokrata s nedemokratickými způsoby.  

MF: Lidé je volí. To znamená, že kulturní revoluce nebyla udělána. Říkáme, že klademe důraz na 

individualitu, ta se nějakým způsobem nechá zatáhnout do podobného smýšlení a uvěří grálu.  

MS: Bohužel, člověk je rád sveden z cesty. Masaryk říkal: „Myslet bolí.“ Jsou mezi námi ti, kteří na 

myšlenky rezignují. Nechtějí dělat drobnou práci.  

MF: Měli by kolem nás být lidé, kteří by říkali: Myslet bolí, národe!  

MS: Opět jsme u posunu vpřed. Kdyby bylo snadné vše získat, život by byl plochý. Člověk oceňuje sebe 

sama i druhé, protože musí překonávat jednotlivé stupně. Jestli někdo chce dělat jednoduché kroky, 

nechť sportuje. Tím myslím, že sport není tak namáhavý jako myšlení. Když jsem mohl mluvit s jedním 

duchovním, říkal mi: „Modlete se hodinu a hodinu skládejte uhlí a uvidíte, že skládání uhlí bude pro 

vás méně vyčerpávající, poněvadž se tak nenamůžete jako při autentické modlitbě.“ 

MF: Je to možné ... po pravdě, mne bolí obojí. 

MS: Jste ateista.  

MF: Když na chalupě sekám dříví, musím říci, že si v hlavě vyprávím romány, přemýšlím, co mi jde 

hlavou. Je zajímavé, že při sekání člověk přemýšlí lehčeji než v kavárně. Snad po několika skleničkách 

se teprve dostáváme do stavu sekání dříví. 

MS: Jde pouze o nastavení slušného režimu práce, který člověku umožní zdravou existenci.       

... Exil ...  

MS: Mnohokrát jste v našem dialogu zmínil slovo exil. Jste přesvědčen, že díky exilům český národ do 

jisté míry „krvácel“, a ti, kteří odešli, představovali intelektuální elitu?  

MF: V nějaké míře ano. Jsem přesvědčen, že tím země trpěla. Zdali odešla elita, o tom nejsem 

přesvědčen, ale lidé se rozprchli, měli velké potíže se uživit a o to více komunikovat své myšlenky 

v zahraničí. V demokratickém světě je lidí z utlačovaných zemí mnoho. Není pouze jedna zem – 
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Československo, a prostoru, „míst na slunci“ k vyjádření je pak málo. Je to velmi těžké. Říkám, že můj 

otec konstatoval: Jsem doma tam, kde mám svou rodinu, kde mohu psát.  

MS: Je snad důležité sdílet prostor, užívat jazyk?  

MF: Jemu bylo úplně jedno, jestli je v Praze, na Aljašce či Paříži. Byl literát do morku kosti, ...  

MS: ... také diplomat.  

MF: Jím byl, protože měl myšlenku a chtěl prosadit to, co spojovalo před válkou Čechy, Francouze – 

sepětí moderní kultury, která vznikala mezi dvěma válkami. Chtěl se tomu věnovat, a proto šel do 

diplomacie, a ne z politických důvodů, aby byl diplomatem pro diplomacii. Usiloval o realizaci kulturní 

diplomacie. Usiloval propojit a najít prostředky, aby se mnohé obnovilo.  

MS: Inu, jít k esenci existence člověka – nalézt to, co dělá člověka člověkem.  

MF: Kladl si otázky: Jak to, že si Max Ernest rozuměl s panem Teigem? Snažil se na ně odpovídat a 

mnohé dávat dohromady. Je to možná naivita, ale dělal to. Že nebyly jiné možnosti, jak to dělat než 

být diplomatem, je druhá věc.  

MS: Dobrá, po roce 1989 přicházíte do Prahy. Jak vás jako exulanta přijali? Jsou lidé, kteří si mysleli, 

že lidé do exilu odešli za lepším. Ti, kteří zůstali doma, si neuvědomili skutečnost, že člověk musel v 

zahraničí začít znovu.  

MF: Ano, pochopitelně jsem tuto výtku často slyšel. Někteří lidé mi říkali, že jsem si žil jako „prase 

v žitě“, žral jsem ústřice. Tento přístup jsem odmítal a vytlačil jsem jej. Upjal jsem se ke své práci, 

kterou mám rád a kterou jsem chtěl dělat – média jako celek. Sám se nepovažuji čistě za novináře, 

byť zčásti ano. Najednou se zde vyskytla nová skutečnost. Upjal jsem se na tuto aktivitu a hovory o 

lidech z exilu jsem přecházel. Mělo to jednu negativní stránku, že někteří lidé mě neměli rádi, a 

někteří lidé naopak mé nasazení přivítali a šli se mnou, protože jsem se zapracoval. Je vhodné říci, že 

jsem lidi nepoučoval. Netvrdil jsem: umím to ... Pouze jsem řekl: „Něco znám, pokusme se to udělat, 

jestli to dáme dohromady.“ Mnohé jsem dělal v týmu. Že došlo k pojmenování a mě pojmenovali jako 

strůjce, jedná se pouze o marketingový postup. Někdy mě to překvapilo. Pochopitelně mnoho 

kamarádů sem přijelo a začali rozdávat své rozumy, nedělali to šikovně. Velmi špatně nesli, že je 

společnost nechce. Domácí konstatovali: uděláme si to po svém. Tito též neměli pravdu, poněvadž 

„po svém“ se to nedá nikdy úplně dělat.  

... Disent, demokratická opozice ...  

MS: Dobrá, ještě se dotkněme lidí, kteří byli v nemilosti režimu, jelikož mu vzdorovali. To jsou 

představitelé demokratické opozice, z níž hlavní byla Charta 77. Jak se na ně díváte? V době, kdy byla 

podepsána, vám bylo 25 let. Měli bychom připomenout, že lidé, kteří podepsali Chartu, našli odezvu u 

exulantů. Jedním z nich byl Pavel Tigrid.  

MF: Pavel Tigrid nebyl osmašedesátník, nebyl stejného myšlení jako chartisté, jako Havlové aj. 

Historicky je to nedotažená věc. Tigrid byl investigativní a provokativní novinář, který měl 

fantastickou schopnost shromažďovat podněty a dávat je do popředí. Mimochodem ještě před 

válkou koketoval s komunismem. Jednalo se o novináře a nedával bych mu „ideologickou“ roli. Když 

se stala událost v roce 1989, kulturní a intelektuální svět „prorazil“ a ujal se „vedení“ státu, chtěl 
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vypomoci a vypomohl. Jistě byl jedním z těch, kteří dokázali něco formulovat. Nebyl jsem příliš v 

souznění s jeho velice pravicovým viděním světa, ale sehrál důležitou roli. Čím jsme byli starší, naše 

nedorozumění se rozplývala. Je něco jiného dělat provokativního investigativního novináře, a něco 

jiného je být pojmem pro národ. Jednalo se o vtipného, zajímavého člověka a napsal zajímavé věci.  

MS: Když jste hovořil o panu Tigridovi, je vhodné říci, že kromě pomoci malé skupině – disidentům po 

roce 1989 sloužil.  

MF: S myšlenkou, že ministerstvo kultury by nemělo existovat. Jedná se o velmi zajímavé lidi.  

MS: Zaplať Bůh za ně.  

MF: Sledoval jsem jejich působení se znalostí francouzské demokracie. Počátky obnovy demokracie 

jsem sledoval zblízka, bedlivě a velmi mne to zajímalo. Díval jsem se na to s humorem, byť někdy se 

zděšením a „vykulen“ z naivity lidí. Byla tam parta lidí, která měla ohromný elán, že veškeré chyby, 

které dělali, byly podepřeny elánem a fantastickou chutí dát zemi perspektivu. Ať si říkáme, co si 

říkáme, jednalo se o cestu ven.    

MS: K tomu napomohli disidenti?  

MF: Ano. Jednoznačně. 

MS: Dobrá, obraťme se do Francie. Jak tam „rezonovala“ Charta 77?  

MF: Nijak. Neznal ji. Napsat něco o ní, dostat ji do novin bylo obtížné a muselo se bojovat.  

MS: Byla tam ignorance, ...  

MF: ... protože stejné věci byly v Chile, v Argentině, v Mexiku, ve Vietnamu, v Kambodži. To se vše 

hrnulo na francouzská média. Též jsou limitována, stránkami, časem. Nacházíme se v komerčním 

světě, kde také musíme prodávat a někdy se lépe prodává Chile než Česká republika. Jednalo se o 

velký boj, bylo těžké tyto kauzy prosazovat.  

... Disidenti a Francie ...  

MS: Vidíte, přijel Mitterrand. Sešel se s lidmi jako Václav Havel a jemu podobní.  

MF: Pár lidí českého exilu napomohlo k tomu, že se s nimi Mitterrand sešel. Jestli si myslíte, že jeho 

návštěva spadla shůry, uvažujete špatně. Tak tomu nebylo, byla na tom velká práce. Jedná se i o jiné 

kauzy. Dnes má Česká republika jednoho světového autora, který patří mezi 10 nejslavnějších vůbec. 

Mám na mysli Milana Kunderu.  

MS: Bohužel nepíše česky, ale francouzsky.  

MF: Pořád se jedná o českou tématiku. Ve všech knihách je zakotveno přemýšlení nad střední 

Evropou, nad tím, co se stalo s komunismem. V jeho poslední knize je uváděn Stalin. Jak se Kundera 

stal světovým? Že „nějaký“ Ivo Fleischmann, kulturní exulant, donutil nějakého Aragona, aby 

Kunderovi napsal předmluvu, a ta se stala slavnou a díky tomu i ten román. O knize se mluvilo, 

protože jí Aragon napsal předmluvu. To literární historie zatím nepopsala.  Bohužel spíše zcela česky, 
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tedy malicherně, přemítá o kvalitě Kunderových textů. Jsou kvalitní a vyzdvihly českou literaturu na 

vrchol.  

MS: Můžeme říci: Milan Kundera byl na správném místě ve správný čas.  

MF: Je to štěstí, ale štěstí jde ruku v ruce s talentem. Též je z Moravy jako Forman ... Jsou to 

bojovníci.. Za svůj talent bojovali a také museli odejít.  Svou zem však nikdy neopustili. Zase se 

vracíme k tomu, že si Češi stále stěžují, že jim neustále někdo něco dluží. Tak tomu není. Když si za 

tím jdou, mohou se stát Formanem, Kunderou.  

MS: Narážíme na existenci v buši, džungli - a na existenci v zoo. Můžete volit mezi existencí v zoo a v 

džungli. K tomu musí být člověk konstituován.  

MF: Jedná se o sílu národa. Přečtěte si básně z období čtyřicátých – padesátých let, kdy se psalo 

„levicově“. Tam je apel na lidi, vzývají lide, lide ... Dostat lid do ulic může pár individualit. Ruskou 

revoluci udělalo pět lidí. 

MS: A jeden Čech pomáhal, na něj se nesmí zapomínat. Byl jím Arnošt Kolman.  

MF: Dnes nemáme lídry, ... 

MS: ... a proto hovoříme o dluhu národa.  

... Pozitiva režimu? ...  

MS: Neměli bychom zapomínat na jednu skutečnost, zdali vidíte pozitiva režimu.  

MF: Jestli vezmeme kulturní pohled, pozitivum je, že v opozici proti režimu vznikli velice kvalitní 

umělci, básníci, malíři, kteří by možná nevznikli, kdyby nebyli v opozici. Byla zde kulturní scéna, která 

měla své kořeny a vycházela z podstaty české kultury, filozofického myšlení – metafyzického, a ne 

karteziánského. Jedná se o pozitiva. Jinak národ je národem, zůstane národem. Jak řekl de Gaulle: 

„Národ je vůl.“ De Gaulle měl humor a tato vlídná urážka jen podtrhává jeho nesmírnou vůli a lásku 

k Francouzům. 

MS: Ne každý jeho výrok pochopí, právě ne volové. Ti nemyslí, ale předstírají, že pro myšlení konají 

vše.     

MF: Vím, věci říkám zjednodušeně, ale počítat s národem je špatná myšlenka. Národ si uvědomí svoji 

myšlenku teprve, když je vyřčena. Jako když čtete báseň a říkáte si, to je ono, to jsem vždy cítil. 

MS: Na tuto skutečnost doplatil Karel Čapek, když věřil ve slušného člověka. Jistě se pak divil ...  

MF: Můžete věřit ve slušného člověka. Jde přeci o člověka. 

MS: Měli bychom si být vědomi skutečnosti, že člověk je křehká bytost. V jistých okamžicích, když 

přijde na lámání chleba, může udělat úskok.  

MF: Nikdo neví, jací budeme my. Naše jednání nemůžeme předvídat. Dnes ráno – 22. 1. 2015 – jsem 

měl konverzaci o nevysvětlitelném či nepopsaném díle. Jednalo se o Julia Fučíka, z něhož udělali 

komunisté modlu, jiní z něj udělali zrádce. Všichni zapomínají na jednu skutečnost, že to byl 

inteligentní, šaramantní člověk, který cosi konal v daný moment. Jak byste se zachoval vy, kdybyste 
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byl před představiteli SS na jeho místě? Z mého pohledu je mi to jedno, protože nevím, jak bych se 

sám zachoval.  

MS: Nesuď, abys nebyl souzen.  

MF: Češi velice rádi odsuzují, zjednodušují si tak život. Stejně tak udávají.  

MS: Ano, bez udání by nebyla poprava parašutistů, kteří spáchali v Praze atentát na Heydricha. 

... Demokracie ...  

MS: Navrhoval bych, abychom se zastavili u demokracie. Čím pro vás je?  

MF: Základní premisa je, že se jedná o špatný systém, ale nic lepšího jsme nevymysleli. 

MS: Obracíte se na slova pana Winstona Churchilla? 

MF: Zřejmě nemáme lepší.  

MS: Opravdu? Když se podíváme do politické filozofie, již v antice nám myslitelé nabízejí teze, že 

demokracie je předpolí tyranie. Naši předci soudili, že bude lepší, když společnost bude řízena 

aristokraty než „obyčejnými lidmi“. Ostatně lid je masa.  

MF: Je pravda, že lidé k tomu tíhnou. Podívejte se do Ruska, kde valná většina obyvatel obdivuje 

Stalina a dnes Vladimíra Putina, jenž má jeho znaky. Lidé se snaží zprostit odpovědnosti. To je 

základní věc. Demokracie je odpovědnost za sebe a za ostatní. Osobně jsem jako mnozí limitován, a 

nemám schopnost vymyslet, že by mohl být jiný systém. Jsem přesvědčen, že v demokracii je vždy 

předpolí nějaké fašizace. Mít toto na vědomí je již se tomu bránit. 

MS: Podívejme se na velká očekávání 1789 – a to do Francie. Rovnost, volnost, bratrství!  

MF: Vše skončilo v teroru ...  

MS: ... a také gilotinou.  

MF: Následně se vrátila „osvícená“ monarchie, ... 

MS: ... než přišla, Francii vedl Napoleon. Můžeme říci: lidé, kteří provedli revoluci, byli jako utržení ze 

řetězu. To znamená, že demokracie – pokud máme hovořit v dlouhodobém vývoji - by měla být 

realizována lidmi, kteří mají patřičné kvality.  

MF: Revolucionáři se často stávají popravčími a pak vlastními popravčími. Ze znalostí historie bychom 

nemuseli dělat stejné chyby. Nemůžeme se omlouvat tím, že jak se říká, zkušenost je nepřevoditelná. 

Bývá to tak, že ten, kdo první řekne pravdu, bývá ukřižován.  

MS: Stačí si vzpomenout na Krista Pána.  

MF: Cosi „lidského“ v tom je. Že byli utržení od řetězu? Ano, tuto skutečnost musíme brát v kontextu 

doby. Měli ekonomické problémy, byl zde též kontext zahraničních armád a přitom chtěli „udržet“ 

revoluci v přijatelných mezích. Revoluci bránili hlava nehlava. Pochopitelně, že to špatně dopadlo a 

špatně to dopadá. Já jsem velmi rád, že v roce 1989 revoluce v Československu „nepohřbila“ své otce, 
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byť je pohřbívá dennodenně v současnosti. Byla tam přítomna i otázka založení politické strany. Je 

otázka, do jaké míry Václav Havel neudělal chybu, když nezaložil stranu.  

MS: Václav Havel založil pouze hnutí.  

MF: Na druhé straně patřil do trendu, který bychom mohli označit jako revoluční. Disidenti šli 

k demokracii. Že si ji zvolili hloupě, řekne historie. Asi dělali chyby, zavedli nás možná někam jinam, 

než si sami přáli, avšak mohli nás zavést jinam? I to je otázka. Nestěžujme si, jsme v demokracii a 

braňme ji. 

... Kapitalismus ...  

MF: Kapitalismus, což není krásné slovo, které v sobě v Čechách obnáší negativismus, určité zlo. Jsem 

přesvědčen, že kapitalismus v sobě skrývá negativa, protože vytváření kapitálu spočívá také ve 

vytváření peněz s krátkodobou návratností, tedy nejde o vklad, ale o zneužití systému. Svým 

způsobem je však kapitalismus garantem demokratického systému.  

MS: Soudíte tak?  

MF: Ano, protože vytváří hodnoty, které lidem dávají možnosti, o nichž netvrdím, že jsou vždy 

správné nebo geniální, ale dávají jim možnost lépe žít. 

MS: Říkáte: lidé budou nasyceni, ... 

MF: ... ale u nich to vytváří chuť jít dál, což komunismus nedělal.  

MS: Ten přece vytvářel nedostatek, ponížení člověka.  

MF: Brzdil posun vpřed. 

MS: Pozor, nyní k vašim slovům o podmíněnosti kapitalismu a demokracie. Když jsem mohl hovořit na 

toto téma například s Martinem Janem Stránským, nakladatelem a lékařem, konstatoval: demokracie 

bez kapitalismu nemůže být, ale kapitalismus bez demokracie může být. Jen si vezměte Čínu. Mají tam 

zvláštní stranický systém, ale mají tam kapitalismus.  

MF: Též můžeme hovořit o dnešním Rusku. Vytváří se oligarchové, vytváří se kasta bohatých lidí, kteří 

ovlivňují přímé řízení státu. Výsledek je velice negativnímu.  Začleníme-li kapitalismus do 

demokratického systému, bez vlivu na politično, musí se platit daně, které se pak rozdělují.  

MS: Ano, v počátku devadesátých let vyšla milá kniha Demokratický kapitalismus, jejíž poselství je, 

aby lidé participovali na bohatství, které kapitalismus přirozeně vytváří.  

MF: Nevím, jestli v Číně či v Rusku můžeme hovořit o kapitalismu.  

MS: Ekonomy je označován za státní kapitalismus, ... 

MF: ... nebo státní oligarchický systém, který vždy narazí, na svá omezení, protože kapitál vytváří teze 

proti kapitálu. Jestli si čeští oligarchové myslí, že proti nim nepřijde jiný kapitál, který si také bude 

chtít vzít „svou“ část, pletou se. Takoví kapitalisté přijdou.  

MS: Je otázka, zdali přijmou strategii zdravého přístupu, nebo podané ruky.  
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MF: Uvidíme. Možná prosadí podanou ruku. Nejsem ani oligarcha, ani kapitalista, ale pouze 

zaměstnanec nějaké kapitalistické společnosti, kterou však reprezentuji.  

MS: Po světě vaše společnost zaměstnává přes 23 tisíc lidí.  

MF: Když jsme sem přišli začátkem devadesátého roku, všichni si mysleli, že vše, co se týče 

rozhlasových médií, skoupí zahraniční investoři, a všichni se mě báli. Měl jsem ohromný problém 

vysvětlit, že to tak nefunguje. Jestli usiluji vytvořit soukromé podnikání médií, musím mít konkurenci, 

jinak má investice může degenerovat. Lidé se na mě dívali a vůbec mně nerozuměli. Mnohokrát mi 

řekli: jsi takový hlupák, proč jsi to zde nekoupil. Tak to ale nefunguje.  

... Demokratický kapitalismus ...  

MS: Dobrá, pokud diskutujeme otázku demokracie a kapitalismu, souhlasíte s tím, že je dobré mít spíš 

demokratický kapitalismus než kapitalistickou demokracii? Možná vám to připadá jako hra se slovy.  

MF: Neumím na to přesně odpovědět, jelikož ve své mysli si to nedokážu rozklíčovat. Demokracie je 

pro mne na prvním místě, ale nejde dělat bez kapitálu. Demokracie má otevírat možnosti a 

podporovat podnikání. Daně platíme také proto, abych mohli mít podnikatelské prostředí, zúročit 

naše dovednosti.  

MS: Jde o to, aby velká skupina lidí mohla participovat na hospodářských procesech, a ne aby je 

kontrolovalo pouze pár lidí? 

MF: Nesouhlasil jsem s teorií kapitalismu, která zde byla prosazovaná koncem devadesátých let, že 

trh vše vyřeší a že má být neomezený. Jsem přesvědčen, že systém má mít struktury, má mít zákony, 

že sociální ohled na jisté skutečnosti být musí, jinak ztrácíme výkonnost lidí, chuť do práce. 

Kapitalismus žije z toho, že lidé mají prostředky. Jedná se o jeho vnitřní logiku. Lidem musím dát 

prostředky, aby se můj kapitál navýšil. Jedná se o otázku „osvíceného“ kapitalismu, nebo tzv. 

sociálního kapitalismu. Jsem přesvědčen, že musí mít demokratické parametry, ne že trh vše vyřeší. 

On vše nevyřeší. 

MS: Vede to k tomu, že vznikají oligarchové.  

... Kapitalismus bez kapitálu ... 

MS: Další problém byl ten, že jsme chtěli budovat kapitalismus bez kapitálu. V devadesátých letech 

byla snaha propojit podniky vytvářející finální produkt se zahraničním kapitálem.  

MF: Zde zaspala celá Evropa, že sem nepřišla s kapitálem, aby tomu dala lepší řád. Na druhé straně se 

však také jedná o český nacionalismus, který říká, že my mnohé budeme umět, uděláme to po svém, 

což byla špatná myšlenka. Idea pokusit se dát lidem část z českého kapitálu nebyla špatná, jen 

v daném kontextu těžko realizovatelná. 

MS: Bytostně jste s ní nesouhlasil? 

MF: Stalo se pochopitelně to, co se stát muselo. Ti, kteří měli přístup ke kapitálu, nebo měli větší 

znalosti, od sedmdesátých let v Československu totiž nebyl komunismus, ale byli zde malí státní 

kapitalisté, na tom profitovali.  
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MS: Máte na mysli pana Čubu a jeho Slušovice? 

MF: Lidé, kteří v devadesátých letech přebrali hospodářství, většinou byli synové těch, kteří měli 

přístup ke komunistickému kapitálu.      

MS: Měli to, co bychom mohli nazvat sociálním kapitálem – měli styky, ... 

MF: ... uměli to, zatímco devadesát procent obyvatel to neumělo. Zde byl problém. Některé věci se 

ale povedly – třeba Škoda Auto. Jsou zde výjimky, které potvrzují pravidlo.    

MS: Jen si vezměte, kolik lidí začalo podnikat, a jsou úspěšní do současnosti.  

MF: Vše potřebuje mít svůj čas. Byly udělány chyby, ovšem nedalo se jim vyhnout. Kapitálový 

nacionalismus s heslem Čechy - Čechům, který zde byl v devadesátých letech, byl špatný.  

MS: Pozor, shodou okolností bychom neměli zapomenout na působení francouzského kapitálu v 

českém cukrovarnickém průmyslu. V jisté nadsázce můžeme říci, že nám pomohli „zlikvidovat“ naše 

cukrovary.  

MF: Tuto story neznám.  

... Demokracie - těžké hodnocení minulosti, pařížské paralely a kontexty ...  

MF: Ještě nemáme sílu z pohledu historie období plně zhodnotit, ale je na čase. 

MS: Myslíte si to vážně?  

MF: Nemůžeme plně přistupovat k jeho hodnocení. Stalo se mnoho věcí, které situaci značně 

zkomplikovali. Krize, geopolitické nátlaky, nedokončený proces evropské integrace (euro), příchod 

nepolitických hnutí. 

MS: Pane prezidente, ale 25 let je snad dost dlouhá doba. Mnozí lidé si právě mysleli, že během pár let 

doženeme Západ.  

MF: Nemohli jsme si ani vyříkat období komunismu, to je též pěkných pár let. Premisa „dohnat 

Západ“ je chybně postavená, protože my jsme Západ, ať se nám to líbí, nebo ne. Odmítat do něho 

patřit plně z ekonomického pohledu je absurdita. Naše výjimečnost je jinde. V dovednostech, 

v pracovitosti, v nápadech. Za těmito věcmi jde kapitál, který nehledí na to, zda se má něco dohánět. 

MS: Ano, narážíte na vyrovnání se s minulostí? 

MF: Měli bychom si říci, co se stalo, že národ neadekvátně odpovídal na teror. Znovu se vracím 

k Charlie Hebdo. Teroru se musí čelit. Napsal jsem malý článek a udělal jsem tam jednu chybu, když 

jsem říkal, že teroristé, vrazi, kteří tam vraždili, mají dva parametry. Jedním parametrem je, že se 

jedná o lidi, kteří vyrostli ve Francii. Jsou stejnými Francouzi jako já. Jsem též přistěhovalec.  

MS: Nemáte ale potřebu se pětkrát denně modlit k Mekce.  

MF: Ano, mám jiné historické zázemí, ale oni jsou stejnými Francouzi jako já. Druhou skutečností je, 

že muslimové jdou vraždit humoristy – ať jakékoliv – to znamená, že se bojí něčeho velmi zásadního – 

nadhledu, směšnosti, humoru. Psal jsem, že “ tito Francouzi vědí, že francouzská policie je nebude 
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vraždit“, ale nakonec je zabili. Měl jsem tam vložit: „Policie se nebude snažit je zabít.“  Moje 

myšlenka byla, že pachatelé činu žijící ve Francii, kteří se tam narodili, měli v sobě, že je může 

očekávat jen soud. Jsem přesvědčen, že jejich slabina je strach z humoru, z nadsázky, strach z toho, 

že budou směšní, tedy strach z demokracie, která vyžaduje osobní zodpovědnost. To jsou jejich 

slabiny. Tam se s nimi musí bojovat.  

MS: Nesmíme zapomínat, že demokracie je pomalá, klikatá. Kdo užívá pistoli, je rychlejší než ten, kdo 

někdy užívá slov. 

MF: Demokracie má jednu věc, na kterou se zapomíná a která je zásadní. Demokracie je sice pomalá, 

neefektivní, často ne plně dotažená ve svých dopadech, konsekvencí, ale má v sobě jednu 

skutečnost: Demokracie má schopnost do sebe integrovat své prohřešky, své prohry, ...   

MS: ... ale též odpouštět.  

MF: To je ohromná síla, o níž by se mělo diskutovat, ne o tom, jestli je humor takový či onaký.  

Podívejte se na květen 1968: manifestace, celostátní stávka. Francie byla zablokovaná, nic nefunguje, 

20 nebo 30 let poté ti kluci, kteří byli na barikádách, a já jsem tam byl s nimi, byť jsem chodil ještě do 

lycea, sedí dnes jako poslanci Evropského parlamentu. To znamená – společnost, demokracie je 

uměla integrovat.  

MS: Člověk snad také musí chtít být integrován?  

MF: Jsem-li muslimem, který se narodil ve Francii a žije tam, mám to v sobě zakódováno. Nevěřím a 

nikdy věřit nebudu, že tito lidé v sobě neměli myšlenku: ano, jdu vraždit, nezastřelí mě, ale budu mít 

proces. Této představě věřím. Kdyby to byl muslim z Islámského státu, nevím, jak přemýšlí, ale tito 

hoši vyrostli ve Francii, dospívali jsme společně.  

MS: Můžeme říci, že zneužili solidární systém?  

... Integrace minulých křivd ...  

MF: Jedná se o jejich slabost. Jediná odpověď na jejich konání je: právní stát, kultivovat 

jej, neodsuzovat všechny muslimy Francie, být tolerantní. Neříkat asimilovat, ale integrovat. 

Asimilace není.  

MS: Těmito problémy česká demokracie netrpí.  

MF: Ano, ale bude trpět, poněvadž to přijde.  

MS: Máme obtíže s Romy, ale ti žijí na periferiích naší republiky.  

MF: Stejně ve Francii jako v Čechách. Nejsme schopni jim nabídnout reálnou alternativu, když 

odmítají žít po našem. Chceme je asimilovat, a ne integrovat. Také – nepřehánějme – kriminalita u 

Romů není příliš vyšší než kriminalita obecně. Nepřehánějme, ale neumíme to.  

MS: Jen si všimněme, s čím přišel Miloš Zeman – segregovat, přičemž demokracie znamená 

integrovat, přinejmenším máme stejnou rovnost.  

MF: Jsme schopni se sžít s druhými, jinými než my? Myslím, že šlo spíše o nešikovnost. 
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MS: Právě demokracie apeluje na jinakost. Čím to, že po 25 letech přichází člověk, který nepochopil 

tuto skutečnost? 

MF: Teď pletete dvě různé věci. On nemluvil o demokracii. Řekl to nešikovně, a nemyslel to tak. 

Soudil: děti, které jsou postiženy, mají mít úlevy. Měl by to poopravit, protože pak dochází k 

nedorozumění.  

MS: Ano, jsem demokrat, když umím přijmout druhého. K vám se Francie chovala demokraticky, 

protože vás přijala.  

MF: Přijala mne, ale nikdy ne stoprocentně, stejně tak jako miliony jiných exulantů.  

MS: Váš přízvuk vás prozradí?  

MF: Není to přízvukem. Jako vždy je tam chyba na obou stranách. Je tam chyba Francouzů, že nejsem 

stoprocentní Francouz, a stejný problém mají s italskými Francouzi nebo s belgickými Francouzi. Je 

tam má chyba, že jsem své češství prosazoval a neslevil.  

MS: Nechtěl jste se odstřihnout od kořenů.  

MF: Mluvil jsem s kamarádem, který byl v emigraci jako já. Řekl velmi zajímavou věc. Konstatoval: 

„Francouzi mne nikdy nepřijali, a přitom jsem tam žil a žiji do současnosti.“ Neustále si klade otázku: 

„Proč?“ Já mu odpovídám: „Přijali tě stejně, jako když říkají: tento přišel z Alžíru, ale přitom se jedná 

o šestou, sedmou generaci.“ Abych se přiznal, neznám stoprocentního Francouze.  

MS: Věříte v multikulturalismus v kontextu demokracie nejen u nás, ale i v Evropě? Otázku kladu 

proto, že německá kancléřka Angela Merkelová říkala: „Multikulturalismus selhal.“ Tuším, že 

v Německu mají problém s Turky.  

MF: Multikulturalismus selhává, protože demokracie je demokracií a má své negativní stránky – 

neschopnosti. Na to totiž není řešení. Svět se vyvíjí, jak se vyvíjí, prolínání kultur je čím dál tím větší. 

Nevyhneme se tomu. Člověk, pokud je na tom špatně, má tendenci se obrátit ke svým kořenům, což 

má své výhody. Své výhody – myšlenkově se stabilizuje, nevýhody – vyčleňuje se ze společnosti.  

MS: Možná si zachová svou identitu, nebo se změní tak, že vykoná to, co se stalo ve Francii?  

MF: Někdy se to stane. Je to špatně, že je tomu tak. Jsou to vývojové trendy ve společnosti se svými 

neschopnostmi a nemožnostmi. Osobně bych to neodsuzoval. Pořád bych kladl důraz na vytvoření 

prostoru – ať je to prostor myšlenkový, politický, kapitálový, který pomáhá integraci.  

MS: Ne, aby člověk přišel o svou identitu.  

MF: Pak dochází k asimilaci, a té nevěřím. Nedovedu si představit, že z hocha z Vršovic udělám hocha 

ze 14. čtvrti v Paříži. Pořád bude mít v sobě „Slávii“, odkud pochází. V životě jsou dvě stádia: je to 

kultura rodiny, odkud pocházím, a pak je druhá věc – puberta.   

MS: Vymezení se proti rodičům a starším lidem? 
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MF: Dětství jsem měl ve Vršovicích a v Praze – v kulturní rodině. Neustále jsme byli pod tlakem, a 

pubertu jsem strávil v Paříži. To je to, proč o sobě mohu říci, že jsem Francouz, poněvadž jsem tam 

měl pubertu a ta je kodifikována francouzským systémem.  

MS: Problém je, že někteří lidé nemají svou rodinu a jsou ovlivňováni různými nezdravými skupinami, 

pak se z nich vytvoří až „smrticí zbraň“.  

MF: Někteří českoslovenští exulanti mi vyčítali: ty to máš jednoduché, máš tady rodinu. Já jsem 

odpovídal: „To mně vyčítáte?“ Pochopitelně mi to dávalo větší svobodu. Rodina člověku může dát 

větší svobodu.  

MS: Kdo z Čechů měl možnost studovat na Sorbonně?  

MF: V současné době jich tam je spousta.  

MS: Narážíte  na studijní program Erasmus, který je koncipován Evropskou unií?  

MF: Také to nespadlo z nebe.  

MS: Za to se muselo platit? 

MF: Teprve před měsícem byla podepsána konvence mezi Českou republikou a Francií: česká 

maturita platí jako francouzská maturita. Zapomnělo se na to, univerzitní tituly platily, ne maturita.  

MS: Alespoň jsme udělali krok ke zrovnoprávnění!  

... Demokracie, dialog, média ...  

MS: Je vhodné se zeptat na otázku dialogu. Jaký pokrok jsme v této oblasti udělali? Jste důležitý 

článek médií, která jsou prostředkem možného dialogu. Sám pomáháte panu prezidentovi Zemanovi. 

MF: Nevím, jestli pomáhám. Je to vyjádření toho, že jsme v demokratickém státě. K této kauze – pan 

prezident má absolutní právo odmítnout předtáčení a vyžadovat, že jeho slova budou ve vysílání živě. 

Jak je koncipován veřejnoprávní mediální sektor v České republice – to znamená oddělení od státu – 

má Český rozhlas absolutně právo říci: my to tak nechceme. Oba dva mají pravdu. Je demokracie, že 

on řekne: víte co, půjdu jinam. Jsem přesvědčen, že obě strany mají pravdu. On se rozhodl, jak se 

rozhodl. Máme zde formát, do něhož se hovory dají integrovat, a pan prezident jej přijal. Nevymyslel 

si jej, vymysleli jsme si jej my. Je to absolutně v pořádku po stránce etiky.  

MS: A k dialogu obecně? 

MF: A k dialogu? Bylo by přehnané říkat, že my, kteří děláme komerční rádia, vytváříme dialog. 

Pomáháme tomu, snažíme se vytvářet atmosféru pro komunikaci. Jestli to děláme dobře, či špatně, 

nemohu soudit, ale snaha zde je. Mě spíš zneklidňuje, že naše role – protože jsme komerční rádia, 

která potřebují mít masu - děláme něco, co se mase nějakým způsobem líbí. Jdeme „líbivou“ cestou, 

protože se jedná o princip uplatňovaný v komerční sféře. Mě spíš znepokojuje, že veřejnoprávní 

sektor se přibližuje komerční sféře, že si nedrží své podstaty. To znamená – být „formujícím článkem“ 

veřejného prostoru, který je velice těžko definovatelný. Má mít kodifikaci, a kde jinde ji dělat než 

v možnostech, na které každý z nás připlácí koncesionářskými poplatky. Rozhlas jde cestou 
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populismu, který může v některém z nás vhodně „rezonovat“, ale veřejnoprávní sektor tady není pro 

něj. 

MS: To znamená, že veřejnoprávní média bulvarizují dialog ve veřejném prostoru?  

MF: Odmítám házet vše do jednoho pytle, ale je na to mnoho argumentů. Myslím si, že je to chybně 

postavené a nemá to tak být. Na druhé straně, veřejnoprávní sektor nemá být státní. Oddělení od 

státu, které je dle mého ale nejasně koncipováno, musí být. Veřejnoprávní mediální sektor vznikl 

následkem demokratického poválečného procesu. Dnes by se už mohlo přistoupit k jiné koncepci, ale 

ne k té populistické nebo chcete-li líbivé.  

MS: Rozumím vám, vyjádřil jste se k mediální otázce.  

... Dialog ve veřejném prostoru ...  

MS: Jakou kvalitu dialogu vidíte v české politice i ve společnosti, jíž jste součástí?  

MF: Jedná se o těžké téma, poněvadž se na to díváme z osobního úhlu pohledu. Pokud to vezmeme 

z politického úhlu pohledu, jsem člověk ve vedoucí funkci v médiích, která jsou založena na nějakém 

zákoně. Pochopitelně se zákonodárci se stýkám. Bavím se s nimi a snažím se s nimi vést dialog, který 

není jen lobbistický, ale je dialogem popisujícím daný stav médií v České republice. Je otázka, jakým 

způsobem to udělat, aby došlo ke zlepšení. To „lepší“ je právě k diskusi. V českém Parlamentu je 200 

poslanců, 81 senátorů, zaručuji vám, že mezi těmi 200 poslanci je jich minimálně 20 až 50, s kterými 

stojí za to se bavit, kteří jsou pracovití, kteří něco dělají, kteří mají nějakou myšlenku. Jsem 

přesvědčen, že dělají ohromný kus práce – a to v podmínkách, které nejsou líbezné. Jsou zde lidé, 

kteří jsou ochotni přemýšlet. Dialog zde je a je stále lepší.  

MS: Jinými slovy – někteří lidé se naučili naslouchat.  

MF: Je to minorita. Pak se stane, že zde vznikne hnutí a lidé uvěří. Bohužel společnost je taková, že 

k tomu musí sama dojít. Chybí nám zde dostatečná síla médií – vážnějších, nebo lidí, kteří 

reprezentují nějakou myšlenku, kteří by byli schopni to formulovat a lépe prosazovat, tam 

veřejnoprávní sektor selhává. Role soukromých médií to ale není, i když tomu napomáhám. Do 

dnešních dnů mám na Frekvenci 1 Pressklub, který v soukromé sféře není obvyklý, poněvadž si 

myslím, že se jedná o nutnou součást mediálního profilu rádia. 

MS: V Pressklubu vyrostl Václav Moravec, význačný interviewer České televize a BBC.  

MF: V této naší soukromé společnosti „vyspěli“ i jiní – například Martin Veselovský a další. Zcela 

logicky šli do veřejnoprávního sektoru, protože u nás je přece jen limitovaný prostor, na němž 

pracujeme, co nejlépe umíme, s lidmi, které máme. Veřejnoprávní média by těmto lidem, kteří 

vyčnívají pracovitostí a talentem, měla dát více prostoru. Je ale pozoruhodné, že velká část dnešních 

ikon novinařiny vzešla z podmínek soukromého vysílání. Opak by měl být pravdou.    

... Míjení slov, výslechy a kontexty ...  

MS: Když jsem mohl hovořit s Petrem Pithartem, řekl mi: „Jsou lidé, kteří tvrdí, že se dialog vede 

„mimoběžně“. Lidé raději prezentují vlastní názory, než aby byli ochotni přemýšlet o tom, co druhý 

říká.“  
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MF: Vždy se jedná o minoritu. Nevím, jestli Petr Pithart má pravdu, či ne. Je v nátuře každého 

v Evropě, že si vede svůj monolog a pouze zčásti má nějakou schopnost přebírat myšlenky ostatních. 

Jsem přesvědčen, že chyba je jinde. Plně si nemyslím, že by lidé nebyli schopni existence v minoritě, 

slyšet druhého, dokonce i integrovat jeho myšlenku a zformulovat si ji a možná na ni i přistoupit. 

Jsem přesvědčen, že zde je mnohem větší problém – a to jsou diskuse, které mohou existovat, jedná 

se spíše než o diskuse o výslechy. Když poslouchám českého novináře, který klade otázky nějakému 

politikovi, mám dojem, že se vzájemně vyslýchají. Nevedou dialog, nevedou rozhovor, nevedou 

interview ...  

MS: Zřejmě proto, že tam není laskavost.  

MF: Není tam chuť dostat z člověka nějaké smýšlení. Od něho se chce pouze jedno: odpověz! Když 

neodpovíš, donutím tě odpovědět.  

MS: Trochu mi toto připomíná strýčka Sama – You are wanted! Setkáváte se v médiích s tímto 

stylem?  

MF: Ve Francii je to postaveno úplně jinak. Je tam mnohem větší dialog, je tam mnohem větší 

rozhovor, a není to výslech.  

MS: Proč je tomu tak u nás?  

MF: Je to způsobeno nezkušeností novinářů, nezkušeností těch, s nimiž je rozhovor veden. Co se 

stalo? Lidé jako pan Radek John zde zavedli „výslechovou žurnalistiku“, která byla úspěšná. Mladí lidé 

se tohoto chytli a vedou si podobným stylem. A politici, kteří odpovídají, pochopili, co mají dělat, a 

chodí na kurzy, kde je učí odpovědím, aby přitom neodpověděli. Tím nastává konec dialogu, konec 

všeho. To jsou zásadní chyby. Lidé zde nemají pod kůží to, že jsem-li novinář, moje role je přivádět 

člověka, s nímž se bavím, k nějakému vyjádření se, ne že mi musí odpovědět. Jsem přesvědčen, že 

tázaný musí přirozeně reagovat a formulovat. Čeští novináři to pod kůží nemají, což francouzští 

kolegové ano, byť ne všichni. Netvrdím, že francouzští novináři jsou fantastičtí. Tak tomu není. Mají 

ale styl mnohem přirozenější. Novinář není policajt, je zprostředkovatel. 

... Laskavost a demokracie ...  

MS: Navrhoval bych, abychom se ještě vrátili k demokracii. Soudíte, že Češi musí být mnohem 

laskavější, otevřenější, aby naše demokracie rozkvétala? 

MF: Jsem přesvědčen, že Češi především nesmí mít strach, nemají se bát, že jsou součástí Evropy – ať 

jeden politik říká toto, a druhý politik ono. Češi jako takoví jsou jasnou součástí Evropy a vytvářejí 

evropské podvědomí či evropskou kulturu, nemají se bát myšlenek druhých, bát se svých myšlenek, 

mají je říkat, mají je projevovat. Ale pak je zde další fáze. Ve Francii jsem chodil do tamního lycea a 

pak na Sorbonnu. Co nás tam hlavně učili? Svobodně mluvit, formulovat myšlenky.  

MS: U nás je to spíš, memoruj, memoruj, memoruj ... 

MF: ... a pochybuj.     

MS: Proč ne? Pochybnost je snad zdravá, důležitá. 

MF: Pochybnosti nás ve Francii neučili. Tu jsem si přivezl z Vršovic. 
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MS: Když se podíváte na obraz z barikád, příliš pochybností tam nenajdete. Je tam projev energie.  

MF: Je nutné to formulovat. Od doby, co jsem vstoupil do francouzských škol, po nás požadovali 

přemýšlení o tématu, osobní formulace, byť po stránce znalostí jsme se učili méně než u nás, ...  

MS: ... aby tam bylo: já říkám, já myslím.  

MF: Tato kultura u nás není, ale myslím si, že otevřenost země vůči okolním zemím, vůči Francii je 

nutná. Soudím, že i u nás budou lidé, kteří to pochytí.  

MS: Musíte jít do zahraničí, abyste tím byl formován.  

MF: Francie chodí sem. Nejedná se o problém, vždyť je to hodina letu!  

MS: Ne každý má na letadlo. Dostáváme se ke skutečnosti, na kterou upozorňoval architekt Jan 

Kaplický. Češi nemají styk s realitou světa – a to proto, že nad sebou mají pěnu piva. Když prohrál 

v boji za národní knihovnu, řekl: „Češi mají nad hlavou dva půllitry. To jim brání v rozhledu a ve 

formulování toho, co si myslí.“ Naše dialogy vyjadřují lítost, jak se věci vyvíjejí, přičemž bychom si měli 

říci, co mám udělat pro to, aby se stav zlepšil. Snad tomu tak je?  

MF: Zde se dotýkáme skutečnosti, na niž myslel Petr Pithart. Jsem přesvědčen, že v Čechách je stejný 

počet inteligentních lidí jako ve Francii. V tom není rozdíl. Problém je, že jsme ve fázi, že jsme rádi, že 

udržíme myšlenku, že ji vyjadřujeme, nicméně jsme nepochopili, že vyjadřovat myšlenku znamená i 

její komunikaci dál. Když komunikuji myšlenku, musím ji dát dohromady způsobem, aby byla 

srozumitelná. To u nás chybí, ve Francii je to přirozený stav. Když jdu do médií, píšu knihu, dělám 

obraz, dělám sochu, filozofuji, též to dělám pro všechny. Mně to nepatří, ale éteru. Zde v Čechách 

máme myšlenky, které vůbec nejsou špatné, neumíme je ale pořádně formulovat, a za druhé si říci: 

již mi nepatří, ale patří celku.  

MS: Pokud snad něco řeknu, jedná se o mou myšlenku?  

MF: Předal jste ji.  

MS: Narážíte na jednu skutečnost – sdílení.  

MF: Ano, stejně jako bylo před třiceti, čtyřiceti lety bylo těžké něco sdílet, dostat se do novin, dostat 

se do rádia, dostat se do televize. Bylo to skoro nemožné, dnes máme internet, můžeme sdílet vše, 

ale člověk se táže, co číst.  

MS: Možná jde o to, jak se k množství informací, které se na nás hrnou, vymezit. K tomu člověk 

potřebuje určitý klid.  

MF: V médiích vidím velkou perspektivu, vzniknou zde servery, které budou mít jasnou vizi, 

vyváženost, kde lidé naleznou patřičné informace, což se momentálně těžko dává dohromady, 

poněvadž dnešní svět je velmi roztříštěný a oligarchický systém, který zde vzniká, tomu nenahrává.        
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II. část 

MS: Naše druhé setkání bych ještě uvedl otázkou týkající se obnovy duše demokrata. Tento 

společenský systém se nedá budovat bez demokratů. Právě Masaryk říkal: „Máme demokracii, ale 

nemáme demokraty.“ Snad o tom také uvažujete?  

MF: Obecná a těžká otázka. Masaryk to říkal jasně. 

MS: Jeho slova se nám vštípila do mysli: Nebát se, nekrást, demokracie je dialog.  

MF: Toto vše je pravda a je to správně. Říci: nemáme dost demokratů, je paušální soud. Proč bychom 

je neměli? Nehledají se, nebo se jim nedává dostatečný prostor, aby se mohli projevit. Je to jako 

s moderátory. Mnoho špatných jich přijde na konkurzy, ale ...  

MS: ... ti dobří jsou skryti.  

MF: Ani je nenapadne, že by se mohli ucházet o pozici, jelikož mají ostych. To patří ke smýšlení 

demokrata. Otázky v demokracii jsou komplikovanější než jinde. Jednoduše k nám nechodí, a proto je 

musíte jít hledat.   

MS: Sám jste říkal: hodnotit 25 let je příliš brzy. „Vychovat“ člověka, jenž má zvnitřněné principy, které 

se v západním světě budovaly po generace, je složité.   

MF: Byla zde chyba, na níž jsem upozorňoval od samého začátku. Někteří politici hlásali: do deseti let 

budeme jako Švýcarsko. Odpovídal jsem: „Asi ne, protože o to nejde. Nejde o to něco dohánět, ale 

být tím a nebát se tím být. 

MS: Možná též v jiné části světa. Mám na mysli dynamiku v Asii.  

MF: Ano, ale ve staré Evropě to není možné.  

MS: Je stará, zkostnatělá? 

MF: Možná jsme na 75 – 80 %, nemáme špatný výsledek.  

MS: Je otázka, zdali doháníme, stagnujeme, nebo mírně klesáme.  

MF: Celá Evropa stagnuje, ne-li klesá, přesto jsme na tom lépe.  

MS: To je ekonomická oblast.  

MF: Ano, ale politická část věci je komplikovanější. Musí projít porodem. To znamená, že se to týká 

generací. Mám na mysli výchovu, otázkou státnosti, postavení státu. Snad je zde demokratické 

vedení v rodinách, ale musíme konstatovat, že současný stav politiky tomu nenapomáhá.   

... Integrace na Západ ...  

MS: Žil jste ve Francii. Jak se díváte na zpětnou integraci naší republiky do západního světa?  

MF: Vidím ji velice pozitivně v tom ohledu, protože jsem měl možnost sledovat velice zblízka vstup 

České republiky do Evropské unie, poněvadž má manželka jako poslankyně a členka zahraničního 

výboru Poslanecké sněmovny s partou poslanců z tohoto výboru objížděla celou Evropu. Vysvětlovala 
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a představovala Českou republiku jako ideálního kandidáta na vstup do Evropské unie. Byl tam Petr 

Nečas, Jiří Payne,... 

MS: ... jenž byl poslanec občanských demokratů, ...  

MF: … též tam byli sociální demokraté. Byl tak i komunista. Jednání byla přítomna i krásná blondýna, 

která „prorážela“ dveře. Někdy to pomáhá. Navíc uměla mluvit. Tuším, že jsem byl pracovně v Paříži a 

zašel jsem za ní. Měla projev před Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.  

MS: Je vhodné připomenout, že jsme tam vstupovali ke konci roku 1995 jako první postkomunistická 

země. V tomto roce byla zavedena plná směnitelnost koruny.  

MF: Krásná blondýna tam měla projev, což byl ohromný výkon. Nezdá se to, ale tyto projevy 

pomáhají, byť nerozhodují. Politika je během na dlouhou trať. Integraci vidím pozitivně. Překážky 

vytváří hlavně sama Česká republika. Dnešní francouzská politika považuje střed Evropy za podstatný 

a chtěla by, aby Česká republika byla blíže. Měla by vstoupit do Měnové unie a mít euro, poněvadž 

posiluje integraci i sílu Evropy, i když se mnou nemusí mnozí souhlasit. Jsem přesvědčen, že existence 

České republiky v rámci Evropské unie není problémem Evropy. Co se týče problémů, jsou jimi 

malicherné bitvy, které zde svádí české politické strany či vrcholové české individuality. Základní 

problém není, zdali mají, či nemají pravdu, ale politická strategie České republiky v rámci Evropy. Že 

se nemusí našemu prezidentu Klausovi líbit, je jiná věc. Otázky mu neberu a jeho příspěvky jsou 

někdy správné, konstruktivní, ...         

MS: ... i když jej Evropané vnímají jako bizardní osobnost a tropí si z něj legraci.  

MF: Také takové měli. Česká politika měla jednu negativní stránku – a to je, že čeští politici 

v zahraničí pláčou, a přitom nepřinášejí „polínko do ohně“, aby se věci děly lépe. Evropa v tomto 

smyslu přemýšlí jinak. Jsem přesvědčen, že je velmi důležité, aby naše země měla jasné proevropské 

postoje a nehrála si na Švejka či na most mezi Západem a Východem. Ty jsou zničeny. 

MS: Radíte, že bychom měli být více konstruktivní a rozhlížet se, co se v Evropě děje. K tomu též musí 

napomáhat média.  

MF: Jedná se o ta, která by měla být nositelem zpráv, informací.  

MS: Dotýkáte se veřejnoprávních médií?  

MF: Má to být prvotním úkolem veřejnoprávního sektoru, na který se velmi lehce zapomíná a 

málokdy se plní. Momentálně si můžeme klást otázku, jestli plní svou roli. 

... Média a jejich proměna ... 

MS: Váš život je spojen médii. Pracoval jste ve francouzském veřejnoprávním rozhlase. Po roce 1989 

jste sem přišel zakládat privátní média. Vaše jméno je spojeno s Frekvencí 1, s Evropou 2 a nyní 

s celou mediální skupinou, která je provozována francouzským kapitálem. Než se dostaneme 

k médiím jako takovým, soudím, že bychom si měli definovat, co vlastně médium zprostředkovává. 

Jedná se o slova. Čím jsou pro vás? Využil bych odkaz na esej Václava Havla, který jej psal ke konci 

svého disidentského období. Říká: „Slovo je šálivé, elektrizující ...“ Můžeme na něj nahlížet jako na 
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pomyslný neutron, který spustí řetězovou reakci a přivede věci do pohybu. Převrat v roce 1989 byl 

výslednicí slov, ale i činů. Ne nadarmo se zdůrazňuje: samotné slovo může být čin.  

MF: Rád bych zdůraznil, že média, za nimiž stojím, bohužel nejsou médii, která definují a upřesňují 

roli slova. Naše stanice se orientují na komerční vysílání. To znamená na širokou obec lidí, kteří chtějí 

mít „přítele“ z éteru. Veškeré studie, které můžeme mít, nám jasně říkají: základem úspěchu 

komerčního rádia je hudba. Je vhodné to takto upřesnit, abychom si nehráli na to, co nejsme. 

... France Culture a kontexty ...  

MS: Dobrá, devět let jste působil ve veřejnoprávní sféře ve Francii.  

MF: Devět let jsem pracoval ve veřejnoprávním rozhlase – a to na kulturním kanálu, který se jmenuje 

France Culture. Dělal jsem tam asistenta, produkčního, režisérství. Hlavně šlo o reportáže, o 

rozhlasové hry. Hodně jsem se zabýval slovem. Zde mi na mysli vystupuje hlavně střih reportáží, ... 

MS: ... aby se sdělilo to zásadní, ...   

MF: ... aby člověk, s nímž hovoříte, jenž nemusí být vždy připraven hovořit, byl srozumitelný. Natočil 

jsem mnoho reportáží s lidmi, kteří byli mysliteli, vědci, laureáty Nobelovy ceny. Jejich premisou 

nebylo vyjádření se, ale ... 

MS: ... myšlení.  

MF: Někdy to bylo velmi těžké! 

MS: Uzavření vědci mají problémy s vyjadřováním, třebaže mají brilantní mozek. Slovo si „neochočili“, 

pak přicházejí jiní, kteří mají dar mluvit. Jednotlivci se tak doplňují.    

MF: Když se v médiích zabýváme slovem, vždy je to na úrovni popularizátorství. Nejedná se o 

vědeckou úroveň. Vyjděme z toho: média zprostředkovávají myšlenky, vědu, filozofii, ... 

MS: ... také zábavu.  

MF: Všichni to děláme s cílem popularizace. Nemáme ambici a ani drzost si říci: my víme. Základem je 

pochybnost a snaha plně reflektovat, „co tím chtěl básník říci“. 

MS: Soudíte, že i takto k tomu přistupovali vaši kolegové ve francouzském rozhlasu?  

MF: I na France Culture, kde jsem pracoval a kde nafoukanost intelektuála byla na vysoké úrovni. 

Přece jen jsme se snažili, aniž bychom si to v naší nabubřelosti plně uvědomovali, o popularizaci 

kultury.  

MS: Ano, nejprve musíte člověku přinést informaci, musí ji pochopit a pak se začne o oblast víc 

zajímat.  

MF: Mrzí mě, že v České republice neexistují rádia jako France Culture. Ve Francii je její poslechovost 

něco přes procento populace, což na 50 milionů aktivních obyvatel není málo. Stanice dává prostor 

umělcům, vědcům. 



 
 

56 
 

MS: Máte tam stanice, které mají jiný informační profil, třebaže jsou ve veřejnoprávním rozhlasu, a 

podle toho se odvíjí i sledovanost. 

MF: Ve Francii existuje zpravodajské rádio FranceInter, které má poslechovost 9 procent, což je 

ohromné. Je zajímavé, že v České republice od doby, co Radiožurnál ustoupil od zpravodajství a 

přiblížil se komerčnímu vysílání, nabírá sice posluchače, ale ztrácí ty, kteří chtějí France Inter,... 

MS: ... tím vám konkuruje, ...   

MF: ... ale ne komerčně. Neplní však roli, kterou by měl mít. To znamená: být nositelem vyvážené 

informace, jež má existovat. Tím myslím – zabývat se slovem, ...  

MS: ... jeho kultivací, též zprostředkováváním toho, co se děje nejen na politické scéně doma, ale i 

v zahraničí. 

... Zpět ke slovu ... 

MF: Když vezmeme slovo jako takové, zcela podporuji názor, že ve veřejnoprávním rozhlase by se 

měl kultivovat jazyk. Tím myslím: měl by být na konci nějakého řetězce, kde dochází k proměnám slov 

-  dnes nové, již zítra patřící do našeho jazyka. Rozhlas by se měl snažit jej definovat a přinášet je do 

našich slovníků. Pozice komerčního vysílání je taková, že by mělo mít charakter stendhalovského 

vysílání podél cesty, nechávat se inspirovat každodenností občanů České republiky a reflektovat jejich 

radosti, jejich způsob vyjadřování. 

MS: Nepřímo navrhujete fenomenologickou cestu. To, co se jeví v oblasti společenské, je reflektováno 

a přeneseno ...  

MF: ... co nepřirozeněji s tím, že není naší rolí dávat vývoji kulturní aspekt. U nás je to přinášení 

informace takové, jaká je – tedy brutto. To znamená v rádiu na Evropě 2 je zaznamenán slangový 

výraz, který mladí běžně používají. Je to jejich momentální móda, a proto ji máme reflektovat, 

protože s nimi chceme být v kontaktu, abychom jim rozuměli, abychom si rozuměli. Není to tím 

pádem pro nás vulgarita.  

MS: Opět jsme zde u odpovědnosti, aby se vulgarita a oplzlost nestala normou.  

MF: Máte úplně pravdu. Dáváme si na to pochopitelně pozor. Je vhodné konstatovat, že oplzlost není 

vtipná, ale smutná. To znamená, že věci, které nemohou a nemají možnost být nadsázkou, humorem, 

nějakou radostí ze života, a přitom je tam nějaký dotek vulgarity, přece nemohou vadit. Jazyk je živý 

element, který se vyvíjí. Vaše generace měla svůj slang, moje generace měla též svůj slang. Je to pár 

slov, ... 

MS: ... díky nimž se ztotožňuji se sociální skupinou a rozvíjím či potlačuji svou identitu.  

MF: Jazyk se vyvíjí zajímavým způsobem. Když si čtu texty mého dědečka před válkou nebo články 

pana Ferdinanda Peroutky, do nichž jsem nahlédl, abych si „zkontroloval“ prezidenta republiky, 

v jazyku došlo k opravdové změně.  

MS: Měli bychom si být vědomi faktu, že vypuštění pár slov do éteru může působit kontraproduktivně.  

MF: Může, máte pravdu. I váš „havlovský neutron“ nemusí mít jen pozitiva. 
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MS: Měli bychom si dávat pozor na to, aby špatně orientovaná slova nepohltila energii.  

MF: Opakuji: máme být pozorovatelé a předávat to, a něco z toho ve společnosti zbude. Je pravda, že 

máme odpovědnost. Jakmile v rozhlasu řeknete nějaké slovo, které není obecně známo, dáváte jej do 

obecné známosti, ...  

MS: ... nebo se též používá po 22 hodině, ...  

MF: ... což je dle mého názoru alibismus. Máme do 22 hodin hovořit slušně a pak sprostě? Když máte 

jako já patnáctileté děti, ne snad, že by mluvily sprostě, ale ona slova znají.  

MS: Je však otázka, zdali v člověku je „ochranná bariéra“, která mu řekne: Pozor, užiješ-li toto slovo, 

budeš v určité skupině lidí považován za neslušného.  

MF: Limity zde jsou, jsou v každém z nás. V národě existují a doprovázejí proces demokratizace. Být 

ale „neslušný“ nemusí znamenat, že nejste inteligentní, kultivovaný, umělecký. Může to být také 

něco osvobozujícího. Věřte mi, ve Francii se v médiích hovoří sprostěji než v České republice. Tento 

fakt jsem říkal na Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: „Přivedeme sem simultánního 

překladatele, pustíme si jedno odpoledne francouzského veřejnoprávního rozhlasu a on vám bude 2 

hodiny překládat. Budete každých 10 minut instituci pokutovat, protože demokratické smýšlení 

Francouzů je mnohem „posunutější“ než v České republice, poněvadž je zde svobodnější vývoj.  

Francouzi také vědí mnohem lépe ze škol, z rodin, z celé společnosti, kde již to opravdu není možné, a 

kde to možné již je. V České republice se bohužel vychází ze dvou negativních přístupů k médiím – 

jeden byl rakousko–uherský charakteristický „připrděností“, druhý vychází z komunistického režimu. 

Jedná se o dvě negativa, která nepomáhají svobodě médií. Napomáhají nadbytečnému moralizování, 

které se svobodou slova nemá nic společného.  

MS: Snažíme se purifikovat náš jazyk a v konečném důsledku to jde proti nám.  

MF: Usilujeme o čistou mluvu, ale říkáme hlouposti. Snažme se to říkat normálně, srdcem, třeba i 

více méně sprostě, ale říkejme věci, které mají hlavu a patu.  

... Vývoj médií v České republice ...  

MS: Soudím, že bychom se mohli podívat na formování médií. Přijíždíte v roce 1989, 1990. Rád bych 

se zeptal, jak jste viděl uspořádání mediálního monopolu? Jak jste do formování mediální scény 

promítl zkušenost z Francie?  

MF: Měl jsem štěstí, že jsem přicházel z veřejnoprávního rozhlasu. Odešel jsem z něj, abych se pokusil 

vybudovat jedno komerční rádio. Musím říci, že jsem s komerční sférou měl pouze okrajové 

zkušenosti, protože jsem byl posluchač privátních rádií. Jako pracovník ve veřejnoprávním rozhlase 

jsem měl za sebou několik stáží v privátním sektoru, protože jsme si to vydupali, abychom poznali, jak 

se to dělá jinde. Přišel jsem do Československa a zde neexistovalo nic jiného než monopol 

Československého rozhlasu, Československé televize, který byl ve stavu „zabedněnosti“, 

nemodernosti – a to nejen z hlediska ideového, ale i z hlediska výroby. Víme dobře, že 

Československá televize měla excelentní, zajímavé a důležité pořady, které vždy měly jepičí život, ale 

byly. Víme velmi dobře, že Slovenská televize byla na světové špice ve výrobě televizních inscenací. 
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Tak tomu jednoduše bylo. Jako celek byl systém zaostalý, nemoderní, nekomunikativní, 

neinteraktivní a tak dál.    

MS: Můžeme říci, že rozhlas i televize čekala v rámci demokratizace opravdová služba veřejnosti.  

MF: Změna ve společnosti byla na spadnutí. Měl jsem štěstí, že jsem přišel jako první. Kdyby přišel 

někdo jiný než já, uspěl by, jako jsem uspěl já. Pouze bych tím rád řekl: nedělejme si zde iluze, že 

jsem génius. Přišel jsem ve správný moment. A připravený. 

MS: Lze to formulovat i tak, že jste se dokázal zvednout pro bankovku.  

MF: Ležela na zemi. Úspěch Evropy 2 byl dobrý. Když jsme začali vysílat, během pár týdnů o rádiu 

věděl každý občan Prahy, protože jsme vysílali pouze v hlavním městě. Jednalo se o fenomén. Tak se 

dělají fenomény.  

MS: Nabídl jste něco, co zde nebylo – třeba písně ...  

MF: Udělám skok do současnosti: 21. března 2015 budeme slavit 25 let existence Evropy 2. 

Úspěchem je, že je pořád jedním z předních rádií v České republice.  Tenkrát jsem nemusel uspět, 

avšak to bych to musel pokazit já sám.  

MS: Přišel jste do prostor, které byly prázdné. Kolem vás byli „žádostiví“ lidé, kteří usilovali o to, co je 

v zahraničí.  

... Veřejnoprávní média a bačkory ...  

MF: Dovolil bych si to popsat jako obrázek. Všechny veřejnoprávní rozhlasy světa mají jednu 

zajímavou nemoc, a ta se jmenuje „bačkory“.  

MS: Proč? Vždyť to tak nepěkně zní!  

MF: Veřejnoprávní instituce jsou většinou veliké domy, kde je mnoho kuloárů, po kterých se pomalu 

a šouravě pohybují lidé v bačkorách.  

MS: Lidé tam zaměstnaní jsou vlastně důchodci?    

MF: Potkal jsem je i v československém veřejnoprávním rozhlase. Myslím si, že největší úsilí bylo 

tomu nepropadnout, zůstat v rytmu a u zájmu o vytváření rozhlasu – držet si svou páteř svým 

úkolem, který má, a nepropadnout bačkorám.   

MS: Když si člověk vzpomene, do rozhlasu přicházeli mladí lidé, ale i ti, kteří byli během minulého 

režimu „odejiti“. Nutno podotknout, že bačkory nosí staříci.  

MF: Ne, ve veřejnoprávním rozhlase je nosí i mladí lidé.  

MS: I Jan Pokorný z Radiožurnálu?  

MF: Jan Pokorný asi ne. Neberme mou poznámku individuálně. Jsou lidé, kteří i s bačkorami jsou 

fantastičtí. Beru to jako obrázek ... 

MS: Pod tím si představím starou osobu, někoho pomalého, ... 
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MF: ... kostnatého, kde se lidé mnohem víc zabývají administrativní částí, ...  

MS: ... a ne životem ...  

MF: ... a vysíláním. Cíl rádia je se dostat k posluchači, …  

MS: ... oslovit jej, aktivovat jej. 

MF: Kromě toho máme snahu jej prodat, ovšem cílem není mít administrativní část, která vše 

„požírá“ a kdy nezbývá na to, co je základem.  

MS: Češi však měli z čeho čerpat. Do rozhlasu přicházeli mladí lidé. 

MF: Nyní hovoříte o době po revoluci. Vždyť nedělali špatný rozhlas. V devadesátých letech se lidé 

z Československého rozhlasu rozdělili na tři skupiny. Jedna skupina zůstala a snaží se dělat dobré 

veřejnoprávní rádio, ...  

MS: ... což je případ Jana Pokorného.  

MF: Můžeme diskutovat, zdali se jim to daří, ale snaha tam je. Pak je tam úsilí po konzervatismu a 

snaha ponechat si své koryto.  

MS: Zde byla otázka: jak sloužit veřejnosti? Odpovídal jste: ano, instituce jako jiné v zahraničí užívají 

bačkory.    

MF: Věřte mi, že ve francouzském veřejnoprávním rozhlase jdou také bačkory. Jsou tam věci, které 

jsou zcela nepřijatelné. Tím mám na mysli třeba toto: Když jsme jeli na reportáž, musel tam být 

novinář, režisér, asistent, zvukař, asistent zvukaře. Ve veřejnoprávním rozhlase jsem měl problémy, 

protože jsem některé složky vynechal. 

... Vysílání ze zahraničí ...  

MS: Možná, to bylo pro to, aby byla zaměstnanost. Měli bychom připomenout, že režim měl své rádio, 

ale pak na naše území vysílaly rozhlasy: Rádio Svobodná Evropa, BBC, Hlas Ameriky, ... 

MF: Svobodná Evropa, BBC, Hlas Ameriky jsou svým způsobem veřejnoprávní rádia.  

MS: Mně šlo o to, že na vývoj ve veřejnoprávním rozhlasu a v televizi mohli působit lidé, kteří měli 

zkušenost ze Západu.  

MF: Lidé tam byli a jsou tam. Pak je otázka celé struktury veřejnoprávního sektoru jako takového, 

řízení a postavení. Jedná se o velice odlišné skutečnosti. Jsem přesvědčen, že v Českém rozhlase 

existují lidé, jež umějí, znají, vědí atd. Jsou to individuality. Pak je struktura řízení jako taková, ... 

MS: ... nečesky řečeno struktury, ... 

MF: ... jež člověku určuje omezení. Je velice těžké do systému vměstnat individualitu, aby se v něm 

mohla vyvíjet. Třetí věc je – a ta je zcela podstatná – co je dnes v moderní době veřejnoprávní sektor?  

MS: Je to takový sektor, který vyváženě informuje o vývoji politiky, o vývoji menšin, o vývoji 

v zahraničí ... Jeho cílem je spíše popisnost než „útok“ na středového člověka.  
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MF: Měl by být takový. Tam, kde se jako komerční stanice snažíme „zalíbit“, oni se vůbec „líbit“ 

nemusí. Nejedná se o jejich roli. Jsem přesvědčen, že jejich role je předávat „populárním způsobem“ 

informace, snažit se je formulovat. Otázka je, zdali to dělají? Neřešíme finance, poněvadž na tento 

druh pořadů je mají.  

MS: Narážíte na koncesionářské poplatky?  

MF: Český rozhlas má 2,250 milionů korun na to, aby se vytvářel veřejnoprávní rozhlas – jedná se o 

dost peněz, když si vezmete, že na celém rozhlasovém reklamním trhu je miliarda 350 milionů – a to 

pro všechny. Poměrově se jedná o absurditu. Hlavně, když si uvědomíme, že veřejnoprávní rozhlas 

jako celek oslovuje 21 procent posluchačů, zatímco my v privátním sektoru oslovujeme skoro 80 

procent. Opakuji - na oslovení máme jen miliardu a 350 milionů.  

MS: Vy máte francouzský kapitál.  

MF: To s tím nemá vůbec nic společného. Musíme si na sebe pochopitelně vydělat sami a počáteční 

vklad (kapitál) akcionářům vrátit. Zisky řádně zdanit a dividendy vyplatit. Tento závazek veřejnoprávní 

sektor nemá. Peníze dostává a „musí“ je utratit. Nikomu nic nevrací. Nemá ani nutnost vytvářet jiné 

hodnoty než ty které mu někdo přisoudí mimo finanční realitu. 

... Etapy vývoje v médiích ...  

MS: Rád bych se zeptal, zdali vidíte nějaké etapy vývoje během minulých 25 let?  

MF: První byla zprovoznění veřejnoprávního vysílání jako takového, což přišlo v roce 1991, a to podle 

modelu duálního systému. Z mého pohledu je to zcela v pořádku. Situace se vyvíjela tak, že se 

veřejnoprávní rozhlas snažil vytvořit si svůj individuální model – a snaha tam opravdu byla – jako 

práci pro veřejnost.  

MS: Nebylo to naplněno?  

MF: Nemůžete jej plně naplnit, protože nikdo neví, co to vlastně to „veřejnoprávní“ je, ovšem snaha 

tam vysloveně byla. Do jaké míry je tam snaha dnes? Začínám trochu pochybovat, protože vnitřní 

právní struktura není jasná. Neznáme definici veřejnoprávního sektoru. Ze zákona víme, proč byl 

veřejnoprávní rozhlas zřízen, to je pár bodů. Ty jsou však tak vágní, že si veřejnoprávní médium může 

dělat, co chce a ono si též dělá.  

MS: Spíše by doporučení mělo být zvnitřněno v srdcích pracovníků v rozhlase. To znamená vnitřním 

kodexem, nemusí snad být vše v zákoně. Shodou okolností je Zákon o České televizi, Zákon o Českém 

rozhlase. Oba dva mají své kodexy.  

MF: Pochopitelně s tím mám problém, jelikož si myslím, že máme dostatečně precedentů – etických 

kodexů, které by měly být dostatečně jasné. Mohli bychom mít vlastní kodex, který je vždy 

zpochybnitelný, jelikož je pouze můj – a to je málo. Upřesnění o činnosti v rámci Zákona o Českém 

rozhlase nebo Zákona o České televizi, co subjekty mají dělat, není jasně řečeno. Vezmu-li to ad 

absurdum – máme licenční podmínky, když je nesplňujeme, dostáváme zákonem definované pokuty 

a v poslední instanci nám může být odebrána licence. V zákoně o veřejnoprávním rozhlasovém 

vysílání je vágních 10 vět, které říkají, proč bylo veřejnoprávní médium zřízeno. Když to lidé nesplňují, 

nic se neděje. Někdy někdo zanadává. 
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... Instituce regulace médií ...  

MS: Rady veřejnoprávních institucí i velká mediální rada – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - 

může konat své.  

MF: Velká rada může činit a někdy i činí. Nerada. Její postavení je více méně podle stejného principu 

jako volba radních malé rady, tedy nezávislá, volena dolní komorou Poslanecké sněmovny. Jediný 

postih, který tam je obsažen: rada při zjištění neplnění veřejnoprávní role může odvolat ředitele, což 

mi připadá trochu směšné, protože říci obecně, že neplní, je velmi komplikovaná věc, když má plnit, 

co je nedokonalé. Pokud mi pan generální ředitel řekne: neudělám-li toto, rada mne vyhodí, směji se, 

poněvadž ona jej pochopitelně nevyhodí.  

MS: Shodou okolností, pokud se člověk podívá na složení jednotlivých rad, jedná se o lidi z veřejného 

prostoru. Můžete tam nalézt profesora ekonomie, dramatika aj.  

MF: Neberu to individuálně. Jistě jsou tam zajímaví lidé s osobitými názory. Zde jde především o to, 

že se jedná o lidi, kteří jsou voleni jednou komorou Parlamentu, tím pádem reflektují jednu část 

české veřejnosti. Ve Francii jsou mnohem přísnější, poněvadž ve Francii neexistuje žádná Rada 

Českého rozhlasu nebo Rada České televize. Je tam jedna velká rada, která má 9 členů, a ne 13 jako 

v případě Českého rozhlasu či 15 pro Českou televizi. Musí to být nějaká osobnost, aby se do ní 

dostala.  

 MS: Francie má 60 milionů občanů, naše republika přes 10 milionů.  

MF: Kdyby došlo ke snížení počtu, individuality by víc vynikly. Ve Francii jsou tři členové volení dolní 

komorou, tři horní komorou a tři jmenováni prezidentem. Jedná se o normální proces, protože se 

v tom odráží tři pilíře demokracie. Všechny tyto tři instituce jsou voleny přímou volbou.  

MS: Dostáváme se k závěru, že máme struktury, ale nejsou v nich skutečné osobnosti.  

MF: Dáváme tam mnoho lidí. Tím pádem užíváme „měkkost“, a ne strohost.  

MS: Usilujeme o poměrné zastoupení.  

MF: Také je ve Francii přítomna otázka peněz. Je to otázka zkušeností, protože lidé, kteří se do rad 

dostanou, jsou lidé, co si prošli médii – ať ve veřejnoprávním médiu, či soukromém sektoru, nebo 

obojí. Také jsou dostatečně jasně honorováni.  

MS: Usiluješ-li o výkon, musíš člověka zaplatit.  

MF: Na druhou stranu - celá instituce musí mít prostředky. Chcete-li dělat svou práci, musíte být 

informován, musíte se dostat k informacím, musíte mít možnost se dostat k analýzám, výzkumům. 

Jedná se o nákladný „podnik“. Nesmí jít o „dojmologii“ nebo jak říkal nešťastně jeden z bývalých šéfů 

velké rady: přehlídka krásy. 

MS: Asi bychom měli říci: pro někoho sloužit státu je přítěž.  

MF: Ano, ale stát by si těchto lidí měl vážit.  
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MS: Nezapomínejme, že Češi mají specifický vztah ke státu. Jste přesvědčen, že francouzský model je 

vhodnou cestou k následování?  

MF: Momentálně je velká debata o zákoně o rozhlasovém a televizním vysílání. Začíná se z divného 

konce, jelikož se začíná diskusí o veřejnoprávním sektoru, a ne o médiích jako takových. Vychází se 

z otázek, jak má být složena Rada Českého rozhlasu či Rada České televize. Začíná se od tohoto bodu, 

což je jeden z posledních bodů, poněvadž si nejprve jako zákonodárce musím instituci definovat a z té 

definice pak vychází jasné profily. Mám pocit, že vše se bere opačně, než by mělo. Navíc – lidé, kteří 

na tom pracují, se snaží protlačit postavení rad podle německého modelu. Ten však nemůže být 

aplikován na Českou republiku, protože se jedná o spolkový stát, a není to jednotná Česká republika. 

Je vhodné konstatovat: v každé spolkové republice mají trochu odlišné institucionální režimy. Ano, je 

tam jedna veliká mediální rada na 80 milionů občanů, ovšem my máme pouze 10 milionů. Z mého 

pohledu je systém chybně postavený. Věřme tomu, že dojde k obrácení diskuse správným směrem. 

Proč o tom mluvím, proč mě to zajímá? Protože je velmi důležité, aby zákon nebyl napsán nějakými 

náměstky, administrativními silami nějakého ministerstva, ale aby došlo k otevřené debatě. Jsme 

snad po 25 let dospělí, známe limity i klady našich médií. Bojím se, že z toho vznikne rakousko-

uherský model. To znamená na byrokracii, špatně postavené morálce založený model. Situaci, kterou 

budeme mít, označuji jako „policejní stát“. Byl bych velice nerad, kdyby v novele Zákona o 

rozhlasovém a televizním vysílání byl systém de facto řízen shora, z vůle policejní administrativy.  

MS: Pokud má soukromý subjekt v našem prostředí podnikat, musí mít ... 

MF: ... limity. Totéž platí pro veřejnoprávní sektor.  

MS: U nás se jako v Kocourkově začalo budovat od střechy.  

MF: O tomto problému jsem mluvil s několika vrcholnými představiteli tohoto státu, kteří mi 

přitakávali a souhlasili se mnou. Momentálně se ale tak neděje. V současnosti se připravuje Zákon o 

rozhlasovém a televizním vysílání v útrobách jednoho ministerstva.  

MS: Nádherně ukazujete, jak jsme si neosvojili vedení dialogu.  

MF: Snaha komunikovat, snaha dělat semináře zde je.  

MS: Měli bychom se také dívat na její dopad. Má-li člověk nějaký zájem, komunikuje s druhým, rád by 

měl výsledek.  

MF: Hlavně si myslím, že způsob komunikace – to znamená debatovat o tom, jaké má být složení 

rady - chce spíše zastínit reálný problém a nemluvit o něm. Tím myslím svobodu slova, svobodu 

podnikání, svobodu komunikace. Víte, jak se jmenuje ve Francii zákon o rozhlasovém a televizním 

vysílání? Je to Zákon o svobodě rozhlasového a televizního vysílání. V něm je mnohé dáno, každá 

svoboda má svá pravidla. Je to pojmenováno, jak to má být pojmenováno. U nás je celý zákon 

koncipován  – a často se v Čechách děje – jako vyjmenování zákazů, ...   

MS: ... což je špatně.  
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... Opět ke slovu ...  

MF: Nejedná se o limitování systému, aby se v něm svoboda mohla projevit. Jedná se o filozofický 

postoj.  

MS: Jen si vezměme „převahu“ intelektuálů ve Francii a u nás.  

MF: Přitom Češi měli vždy silnou intelektuální obec. Sám jste říkal, že rok 1989 je vyústění boje o 

slovo.  

MS: Ano, ale je otázka, kam se tito lidé, kteří měli zájem o „péči o obec“, dostali?  

MF: Lidé, kteří bojovali o slovo, jsou hrdinové. Společnost k nim musí mít v tomto směru úctu. Také je 

strašně těžké mít sílu intelektu ve svobodné společnosti. Víme to všichni po stránce hudby. Je zde 

plno muzikantů, kteří dělají fantastické věci, a my je nehrajeme.  

MS: Když jsem se mohl procházet vašimi rozhlasovými materiály, zjistil jsem, že máte možnost 

propagovat i Rádio 1.  

MF: Je alternativou zaměřenou na pražské posluchače. Ještě bych dodal, že Rádio 1 není v našem 

portfoliu, ale máme jiná.  

... Co je veřejnoprávní a co soukromé ...  

MS: Tvrdíte, že pro zdravý rozvoj mediální sféry je třeba jasné vymezení veřejnoprávních médií a 

soukromých médií? 

MF: Vymezení soukromého sektoru zde je. Vymezení veřejnoprávního sektoru je na vodě, ale šel 

bych ještě dál. Dnes jsme v třetině cesty k technické revoluci, která totálně mění média. Mění je, 

protože technologie jsou dostupné všem. Tím pádem všichni mění svůj postoj vůči médiím. Neříkám, 

že média jako taková se mění, ale říkám: příjímání médií se mění, přístup posluchačů, diváků se 

proměňuje – a to radikálně. Dnes máme technologie, které jsou dostupné zdarma či za nějaké peníze, 

ty však nejsou tak ohromné. Můžeme si položit otázku, jestli není lepší než investovat ohromné 

peníze do takzvaného veřejnoprávního mediálního sektoru vložit je do dostupnosti technologií 

zdarma – obrátit to. Proč zde mít nejasnost a tázat se, co je veřejnoprávní médium, což bude vždy 

nedefinovatelná složka, kde parametry jsou „ohebné“. Proč mnohem více neinvestovat do 

dostupnosti pro každého, aby si mohl vybrat podle své vlastní vůle.  

MS: Pozor, rozhlédnete-li se po mediální sféře, zvláště co nabízí veřejnoprávní rozhlas, je toho mnoho. 

Je zaměřený na regiony, na kulturu, na politickou analýzu, a srovnejte to s veřejným sektorem. 

Obyčejný člověk někdy ztrácí orientaci.  

MF: Nepodceňujme lidi. Naleznou si, co chtějí. Vždy tomu tak bylo a bude. Premisa zní: budou 

poslouchat to, co chtějí. Rozhlasoví, televizní tvůrci jim vnucují něco, o čem nevědí, zdali to chtějí.  

MS: Platí to i o veřejnoprávním rozhlasu? 

MF: Pochopitelně! Nedá se mu to zazlívat. Co zde říkám není proti němu, jedná se o fakt. My 

v privátní sféře se lidem snažíme dát, co chtějí. Veřejnoprávní sektor mu něco vnucuje, protože mu ze 

zákona bylo dáno, že má existovat. Každý má právo to vypnout. Lidem se tato možnost má opakovat: 
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nestěžujte si, můžete to vypnout a pustit si něco jiného. Dnes máte možnost se přes internet napojit, 

na co si přejete.  

MS: Laďte Francii, Británii nebo Ameriku - třeba Bloomberg.  

... Mediální gramotnost a kontexty ...  

MF: Vše je možné. Důležité je – a to jste správně řekl – aby došlo k uvědomění u člověka. Domnívám 

se, že je u nás podceňována jedna skutečnost, kam by se měly investovat velké peníze. To je mediální 

gramotnost. Soudím, že se ve školách dostatečně neučí možnosti a způsob přístupu a práce 

s internetem, znalost těchto věcí. Když již děti mají tuto možnost a vytváří si ji mezi sebou, měli 

bychom jim dát prostředky, aby vše dělaly svobodně. Opět jsme u svobody s nějakou definicí.  

MS: Máte na mysli gramotnost, díky níž člověk rozlišuje podstatné od nepodstatného, lživé od 

pravdivého? Nyní řeknu cosi zvláštního. Mám možnost často hovořit s profesorkou na Gymnáziu Jiřího 

z Poděbrad. Mnozí lidé mají takový přístup k informacím, že si ani z informací nedokážou vybrat. 

Nemají důležitý odstup.   

MF: Plně s vámi souhlasím. Nejhorší problém je, jak si z toho vybrat, ... 

MS: ... aby to bylo přínosné, ...  

MF: ... protože „žvatlání“ na internetu utápí podstatnou, jedinečnou informaci. Máte pravdu, a proto 

je důležité víc investovat do gramotnosti, kterou mladí lidé budou zvládat. Pochopitelně je na státu, 

aby investoval peníze do zpravodajských, informačních stránek, které budou zárukou toho, že tam 

naleznu objektivní informaci, co má svou hlavu a patu. Pak jsme v jiném systému, v jiném režimu než 

veřejnoprávním, ale státním. Aby se vyjasnila tato otázka, máme jít s pravdou ven a mělo by se sdělit: 

státní rozhlas může být též objektivní. Říci, že veřejnoprávní je zárukou objektivity, je absurdita. Není 

zde odpovědnost. Zatímco, řeknu-li státní, odpovědnost je tam jasná, protože volby rozhodly.  

MS: Není to rozmělněno.  

MF: To říkám již mnoho let. Vždy jsou má slova překroucena, že bojuji proti veřejnoprávnímu 

rozhlasu. Absolutně to není moje myšlenka, tou je vyjasnit si věci a říci lidem: toto je naše 

odpovědnost, toto dělá tato skupina, tito lidé. Vy si rozhodnete, jestli to chcete, či ne. Veřejnoprávní 

sektor dnes sahá od Českého rozhlasu Plus, který má být zpravodajský, ... 

MS: ... lépe analytický, ...  

MF: ... dále přes Český rozhlas Radiožurnál, který je obdobou Impulsu. Soudím, že tomu tak být 

nemá. Jsem zastáncem toho, že veřejnoprávní médium má být jasně definováno.  

MS: Opět se zde dostáváme k tomu, nač upozorňoval na Saint Exupéry v Malém princi. Jazyk je 

pramenem nedorozumění. Nejvíce se lidé přou o jednotlivá slova.  

MF: Ano, je pravda, že se přou. Dokud se nezabíjejí, je to v pořádku.  

MS: Prosím vás, na jednu stranu chcete gramotnost, na druhou stranu „chytáte“ mladé lidi, a nejen 

je, do sítí. Když jsem to vzal na sebe, nebudu se snažit svou mysl zanášet těmi profily stanic, které svět 

banalizují. Možná se vyjadřuji nejasně.  
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MF: Pochopitelně se snažíme je chytit do našich sítí, ...  

MS: ... poněvadž jde o kriticky uvažující lidi.  

MF: Jsme kritičtí vůči tomu, co vytváříme, a proto jsme neustále na špici. Vývoj analyzujeme a díváme 

se na naše média velice kriticky. Nedávno jsem byl na filmu, který přišel do kin. Jmenuje se 50 odstínů 

šedi. Po jeho skončení, jsem si říkal: „Proč se trápím tím, abych dělal kvalitu, když světový bestseler – 

a film, který nabral tolik diváků, je něco tak podprůměrného.“ Je tam jedno klišé vedle druhého, 

něco, co mě úplně vyděsilo. Jako společnost jsme kritičtí, a proto „50 odstínů šedi“ dělat nebudeme. 

Pochopitelně, že lidi chytáme, ale chytáme je na to, že jim říkáme: snažíme vám dát to, co je nejlepší. 

Snažíme se to dělat objektivně, ale v tom smyslu pro koho to děláme. Investujeme plno peněz do 

výzkumu. Lidé nás poslouchají, protože někde v morku kosti cítí, že se o něco snažíme. 

MS: Dobrá, myslel jsem to tak, že člověk, který ví, co s časem, ví, že „multitasking“ není to správné. 

Když se potřebuji někam dostat, mám práci, můj čas je jasně strukturovaný, raději si poslechnu 

Rekviem od Mozarta.  

MF: Velice správně! Od celého národa nemůžete chtít, aby to dělal. Nepovede se vám to. Byli tací, 

kteří si mysleli, že to udělají, a konstruovali k tomu revoluční hnutí, ...   

MS: ... znásilnili lidi, ...  

MF: ... a dělají, co nechtějí. Lidé to dělali, protože nemohli dělat.  

MS: Uvažoval jsem nad tím takto: budou-li lidé gramotní, budou-li vědět, naučí se s informacemi 

pracovat, ...  

MF: ... budou úspěšně řídit rádia, která to budou schopna reflektovat. Máme zpravodajské rádio, 

které se nazývá Rádio Zet. Výzkumní pracovníci říkají: potenciál takového rádia je v České republice 

120 tisíc posluchačů.  

MS: Máte na mysli vysílání hlavně pro Pražany?  

MF: Bohužel celoplošně. Dobrá, není to moc, ale nesdílím tento postoj. Výzkumy mi mohou říkat: 

momentálně, způsobem, jakým kladu otázku, lidé odpovídají. Momentálně jich je 120 tisíc, ale 

budeme-li zpravodajství dělat dobře, bude jich více. Důležité je se dostat těm lidem, kteří takové 

rádio mohou používat ke své práci. Při takové konstelaci si vyslechnou i reklamu, která to rádia živí.  

MS: Jste jako investor, který očekává býčí trend.  

MF: Snažíme se rádio koncipovat tak, aby bylo zaměřeno na nějakou složku populace. Rádiem, o 

kterém hovoříme, míříme na menší střední podnikatele, kteří – jak správně říkáte – mohou být 

v multitaskingu ztraceni. Budeme se snažit jim říkat: naleznete to tam a tam. Tam vám garantujeme, 

že naleznete informaci, kterou hledáte. To je kolotoč! Neříkám, že to dělám pouze kvůli tomu, abych 

povýšil gramotnost, ale také z důvodu komerčních. Pouze bych zdůraznil, že i toto patří do rozvíjení 

gramotnosti.  

MS: Rozhodně vám musím říci: když si člověk prochází příspěvky lidí, kteří pracovali v Českém 

rozhlasu, ve Svobodné Evropě, co nabízí Český rozhlas Plus, a srovnává to s komerčními stanicemi, úpí, 

kam se posunuje čeština.  
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MF: Nedovolím si hovořit o konkurenci.  Ale věřím, že tím, že zde vznikne takzvaný konkurenční boj 

mezi dvěma zpravodajskými rádii, to bude trochu jiné. Bude zde snaha z obou stran dojít ke kvalitě. 

Zatím musím říci, že Český rozhlas dělá vše pro to, abychom nebyli.  

MS: Má na to prostředky.  

MF: Nechť je správně využije. Též jsem plátce koncesionářských poplatků a vůbec by mi to nevadilo.  

... Média a bulvarizace ...  

MS: Navrhoval bych, abychom se dotkli bulvarizace. Veřejnoprávní média mají být těmi, která drží 

laťku. Říkal jste, že některé „vlajkové lodě“ veřejnoprávního rozhlasu se staly bulvárními médii. Když 

se podíváme na profil našich tiskovin, někteří lidé si řeknou: bohužel, nemáme zde ani jedno seriózní 

médium.  

MF: Nevím, jak přesně definovat seriózní médium. Jedná se však o zajímavé téma. Vidím v tom rozkol 

pojetí médií ve Francii a ve střední Evropě. Povšimněme si jedné věci. Ve Francii takzvaný bulvár de 

facto neexistuje, a v Německu je ohromný. V České republice jsme z důvodu zcela pochopitelných 

pod vlivem německého prostředí. Pak je zde ještě jedna věc, která se v České republice po 25 letech 

ještě neujala, nebo je v malém zárodku, a to je jasná politická profilace tisku a médií.  

MS: Měli bychom si uvědomit, že za první republiky zde byly stranické noviny.  

MF: Byly, ale již nejsou. Víme, že ve Francii je Le Figaro pravicové, Le Monde má levicový nádech, 

máme l´Humanité, komunistické, které je pouze v elektronické podobě, ale je. Ve Francii je to tak, že 

buď si koupíte Liberation, nebo Le Monde nebo si koupíte Le Figaro, , či La Tribune ... Zkrátka – máte 

tam výběr, který vyjadřuje nějaký postoj. V Čechách se s tím nesetkáme. Podle mého názoru je to na 

úkor kvality a je to škoda.  Dnes ... 

MS: ... u nás jsou pouze 4 celostátní deníky.  

MF: Dva z nich patří stejnému majiteli, využívají podobných zdrojů, pak máte deník Právo, ...  

MS: ... což je levicově orientovaný plátek.  

MF: Nevím, ale má pojmenování Právo. Hraje si na hraně: jsem nástupcem něčeho, ale jsem 

v demokratické společnosti. Pak zde máme Hospodářské noviny, které mají orientaci na ekonomiku. 

Z celé situace cítím smutek. Vedle toho máme Blesk atd., které jsou bulvární. Nejprodávanější je 

Blesk, druhým nejprodávanější je Mladá fronta DNES. Ano, když se podíváte na počátek 

devadesátých let, pestrost zde byla.  

MS: Měli bychom se tázat, proč je zde ... 

MF: ... problém se politicky definovat. Jako by se toho lidé štítili. Chodím volit ne z politického 

přesvědčení, ale protože mám k tomu či onomu subjektu sympatie. Je to doopravdy problém identity 

politického smýšlení, vůle si říci: jsem člověk, který je pro svobodou volbu podnikání, nebo jsem 

člověk, který chce mít sociální stát?  

MS: Vámi zmíněný přístup zde není.  
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MF: Reflektuje se to tím, že některé deníky, jež by měly být „objektivní“ v rámci svého zaměření, se 

bulvarizují, protože tam nacházejí...  

MS: ... prodejnost. Možná se tento jev objevuje proto, že Češi nepotřebují hluboké analýzy o nás 

samých a o světě. Měl jsem možnost hovořit s Adamem Černým, spolupracovníkem Hospodářských 

novin orientovaným na Francii, v době atentátu Charlie Hebdo, mi říkal: „Zpravodajství o zahraničních 

zemích se dělají z Čech. Jako redakce nemáme na to, abychom zpravodaje v cizině zaplatili.“ 

MF: Pochopitelně se jedná o ekonomickou otázku. Myslím si, že je velká škoda, že z České republiky 

odešla valná část zahraničních majitelů tisku.  

MS: Můžeme říci, že v současnosti se jedná o naše noviny. Mají je Andrej Babiš, Daniel Křetinský, 

Patrik Tkáč, Zdeněk Bakala.  

MF: Ze zkušenosti mohu říci: mediální domy, které působily v České republice, se snažily dát českým 

novinářům prostředky, aby kvalitně dělali svou práci. Hlavně jim říkaly: jsme zde jako investoři hosty, 

a proto – prosím vás – se chovejte slušně, eticky. Že odešli a tisk i některá jiná média jsou v českých 

rukou, je pochopitelně záležitostí, která bude mít nějaký vývoj, protože se česká novinářská obec 

bude muset definovat vůči svým majitelům, což předtím nemusela, protože zahraniční subjekt jasně 

řekl své záměry. Oni tím pádem věděli, v čem se mohou pohybovat. Dnes neví, v čem se mohou 

pohybovat, mají-li zastupovat zájmy svého majitele, kterým je místopředseda vlády a ministr financí, 

nebo pan Křetínský. Nyní vůbec nemluvím proti lidem, ale zde jde o novináře, že si musí nalézt svou 

cestu, definovat ji ve svém etickém kodexu. Tato práce musí být udělána. Adam Černý má před sebou 

úkol, který je historický. Věřím, že si jej uvědomuje, protože se jedná o novinku na české půdě.  

MS: Soudím, že novinář má především sloužit svému svědomí.  

MF: Věřte mi, nebo ne, jsem hlavní manažer společnosti Lagardére ČR, nikdy bych si nedovolil 

uplatňovat svůj vliv na redakci. To neexistuje – mám to v sobě zakódované asi proto, že jsem žil ve 

Francii, kde by to bylo absolutně nepřijatelné. Když dnes poslouchám některá konkurenční rádia, 

která znám, a poslouchám je delší dobu, vstávají mně vlasy na hlavě, jelikož cítím pokusy o 

ovlivňování.   

MS: Měli bychom říci, že svět, v němž žijeme, je složitý. Právě člověk, který se zabývá analýzou 

veřejného prostoru, si říká: Proč banalizujeme naši realitu, proč se snažíme svět zploštit, když jej 

můžeme ukázat v jeho plasticitě, když se tím ochuzujeme? 

MF: O to se snažíme. V  soukromém sektoru je to jednodušší v tom směru, že se snažíme s našimi 

produkty oslovit co největší škálu lidí, a proto máme program pro mladé, program pro střední 

generaci, program pro starší generaci. Ano, prostor pokrýváme. Naše produkty jsou jasně 

definované. V mezích našich prostředků se snažíme vytvářet pestrost a nezplošťovat. 

... Hledání jmenovatele ...  

MS: Jde o to, aby se naše společnost rozvíjela, potřebuje mít společného jmenovatele. Když se 

mediální prostor rozsegmentuje, každý si poslouchá své, dialog není.  

MF: Řekl bych spíše naopak. Segmentace vůbec nemusí být oddělující. Jen přístup se mění. 

Vzpomeňte si, že ještě nedávno jsme se koukali všichni na jeden jediný televizní program. Všichni na 
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to samé, ale zcela individuálně, se svým já. Navíc jsme si o tom radši moc nepovídali, protože to moje 

já mě mohlo vést do kriminálu. Radši tedy segmentaci v jazyce nám srozumitelném a se svojí 

svobodou o tom mluvit. 

MS: Ale proč se nechá ohlupovat? Proč Mladá Fronta ustoupila deníku Blesk? Když si člověk pročte 

titulky v deníku Právo, čte: „Lucie Vondráčková se do Česka přijela vyspat.“  

MF: Ano ... Přeji ji, aby se vyspala, Praha je oproti městu, kde žije, velká metropole…. 

MS: Usmíváte se. Soudím, že se tak vyřazujeme z racionálního diskursu.  

MF: Je zde však šance, aby vznikly noviny, které by měly seriózní stránku. Postupem to vzniká.  

MS: Máte asi na mysli Hospodářské noviny?  

MF: Nemyslím na konkrétní noviny, ale čím dál tím více se s tím můžeme setkat na internetu. Tam se 

to může profilovat.  

MS: Víme, jak skončila Česká pozice. 

MF: Ano, je to záležitost správného momentu, což není jednoduché. Právě majetkové přeskupení 

v médiích dalo šanci vzniknout několika novinářským iniciativám. Možná nepřežijí všechna, ale 

některá přežijí a možná se budou profilovat, jak si to přejete. Bude to v pořádku.  

MS: Co můžeme obdivovat u tisku první republiky, byla pestrost.  

MF: Jako dědic rodiny Grégrů se k tomu těžko budu vyjadřovat. Pestrost byla jistě větší, než 

informace, že sjezd komunistické strany přijel navštívit Konstantin Ustinovič Černěnko.  

MS: Člověk má přece sdělovat něco, co přesahuje jeho všednodennost. Namítnete, že se opět jedná o 

lidi z českých kaváren, kteří mají takovéto uvažování. 

MF: Nic nevyčítám lidem z kavárny. Ta byla důležitým elementem kulturního života.  

MS: Bez ní by nevznikl ani Kafka.  

MF: Pochopitelně, „kecalové“ ve Slávii okolo Jiřího Koláře si tam povídali, ale možná i něco dělali. 

Hlavně – česká kavárna byla důležitým elementem. Můj dědeček někde píše: „Šel kolem ten mladej 

Kafka, co o něm mluví Milena“, … 

MS: ... ale nenechme tu kavárnu zaniknout.  

MF: Nebojte se, ona nezanikne. Jen to chce čas. Ta poslední zmizela v útrobách politiky a řízení státu. 

Obnova se děje, ani o tom nevíme.  

MS: Když jsem měl možnost hovořit s Petrem Pithartem, tázal se mě, kam se poděly peníze, že Češi 

neinvestují do intelektuálního prostoru.  

MF: Jak je možné, že Ministerstvo kultury České republiky nemá ani jedno procento státního 

rozpočtu? Proč si o to lidé neřeknou? Jít házet shnilá rajčata na pana prezidenta není postoj, abych 

pak dostal kultivovanost do české politiky. Takové věci se dějí, a proč by se neděly? Na druhé straně 
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si o to musím říci a bojovat za ideály. Ani Havlovi se tato výzva nepovedla. Jak je to možné? Měli jsme 

doopravdy velkého bojovníka kultury a jeho slova byla: ministerstvo kultury je zbytečné. Kultura je 

živý element a co je živé potřebuje jíst. 

MS: Vím, jsem přesvědčen, že s takovýmto přístupem se již nesetkáváme. Devadesátá léta byla 

charakteristická opojeností všespásností trhu.  

MF: Ministerstvo kultury se nyní zbavilo velké zátěže - a to je placení duchovních. Odluka je 

realizována, ... 

MS: ... ovšem ve Francii byla realizována již dávno.  

MF: Ministerstvo kultury ve Francii vydává v porovnání s celým rozpočtem přibližně 1,1 procenta. Ten 

je ale značně větší než v České republice. Pochopitelně se na tom musí podílet lidé z institucí. Kde je 

kvalita FAMU v šedesátých letech, ale i pak?  

MS: Následně se můžeme tázat, proč lidé, kteří natočili dobrý film, musí točit reklamy? Proč je vše 

založeno na penězích a nenajdou se ti, kteří by podporovali například dobré noviny? Le Monde je 

přece ztrátové médium.  

... Krize identity ...  

MF: Jednoduše: Je zde krize identity, protože nevíme, co chceme. Bohatí investují následně: jeden 

koupí školu, druhý dá peníze do farmaceutického výzkumu. Naši miliardáři vynakládají velké peníze 

do něčeho, a to hlavně do kultury, například čeští miliardáři skoupili celé české umění a mají jej 

schované. Vlastně se jej bojí ukazovat, aby nebyli napadeni „pražskou kavárnou“. Dávají si pozor, 

protože znají českou schopnost vytvářet lži, jedná se o historické lži, které Češi šíří. Třeba je lež, která 

se šířila, že prý si Češi sami postavili Národní divadlo ... To nebyla pravda, hlavním investorem byl 

císař pán.  

MS: Ocenil tvůrce! 

MF: Bylo na to poukázáno a dokonce byl natočen film. My jsme se nevypořádali s naší historií. Dokud 

toto Česká republika neudělá ... 

MS: Nedefinovali jsme si dobře naši identitu - kým jsme, kam chceme jít. K tomu mají pomoci škola, 

rodina, média ...  

MF: Jistě. PORG – První obnovené reálné gymnázium je jedna z nejlepších škol v České republice co 

do výsledku. Doufejme, že z toho vyjdou jedna, dvě, tři individuality, které budou mít vliv na Českou 

republiku a budou mít znalostní základy, které do nich byly vloženy. To je vše v pořádku. 

Nenadávejme těmto lidem, že tak konají. Stojí je to peníze. Netvrdím, že jsou svatí. Ministerstvo 

kultury se má zabývat kulturou, a když 60 procent památek bylo předáno církvi – ať se stará o to, o co 

se má starat. Čeští miliardáři pomáhají naší kultuře ji zachovávat, někteří značně podporují i nové 

talenty. Je zajímavé je sledovat, protože jsou značným fenoménem naší rozpolcené společnosti. 

Musíme pochopit, že změna režimu byla také zhroucením nějakých hodnot, někteří mluví dokonce o 

revoluci. A co je umění? Hlavně rozbíjení starého, hledání nových hodnot. Ti lidé, kteří zbohatli na 

rozsekaném tzv. komunismu, začali dělat něco, co se dá nazvat novým, tedy stavět také nové 
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hodnoty. V tomto jsou si miliardáři a umělci podobní. Proto bohatí kupují umění, vidí v něm jistou 

paralelu sami se sebou. 

MS: Hlavně podporovat kulturu – což znamená i podporu identity.  

MF: Co je zde za hádky? Existuje fond kinematografie, a hádají se, kdo tam bude sedět.  

MS: Nezapomínejme, že do fondu kinematografie přispíváte jednou korunou, když jdete na 

představení. Tento systém funguje. Je otázka, kolik se za tu sumu peněz pořídí natočených děl.  

MF: Nemám s tímto fondem problém, ale nechápu, proč zde má být fond kinematografie, proč zde 

pak není fond rozhlasu – rádiového dění, proč nemohu požádat o grant, abych založil rozhlasovou 

školu? Proč zrovna kinematografie? V čem je kinematografie víc než divadlo, než rádio? To je stejné 

umění jako udělat film.  

MS: Tam je kontinuita z minulosti.  

MF: Poděkujme Formanovi, že byl geniální a že udělal pár výborných světových filmů. Dejme mu 

veškeré pocty, které si zaslouží. Proč je fond literatury, který obtížně přežívá? Máme zde spisovatele, 

kteří jsou světově známí. Když ve světě řeknete jméno Forman, Kundera, hned vědí, odkud pocházíte.  

MS: Pozor, měli bychom si přiznat, že pan Milan Kundera se s Českou republikou neidentifikuje.  

MF: On se neidentifikuje s hlupáky. Plně se ztotožňuje s Českou republikou. Vždy při každé příležitosti 

se přikloní k naší vlasti, třebaže kritickým pohledem, který je u nás hned kritizován. Opakuji: Kundera 

je český spisovatel, jenž píše francouzsky. Můj otec byl „vyškrtnut“ z české literatury, protože psal 

francouzsky. Cožpak můj otec nebyl Čech? Byl plnohodnotný Čech český básník a spisovatel. Pak také 

i já jsem toho důkazem.  

... Hodnocení, omyly ...  

MS: Dobrá, kdybyste měl hovořit o vývoji a nedostatcích, co byste zmínil za minulých 25 let?  

MF: Jsem přesvědčen, že Česká republika by měla mnohem víc, aktivněji zlepšit definici svého já. 

Měla by lépe vystupovat v Evropě a přiblížit se Evropě, sžít se s ní. Neškemrat a jít si pro to. Jsem 

přesvědčen, že tak dostatečně nekonáme. Začínají to dělat naši miliardáři a dělají dobře. 

MS: Ano, ale abyste si pro něco šel, musíte vědět, co chcete a kam jít. Když se podíváte, jakým 

způsobem jde Švejk do Budějovic, dostanete nádhernou odpověď na putování.  

MF: Nemyslete si, i tím Francouzi trpí. Pouze tam je sebejistota a neohroženost, kterou Češi nemají až 

moc zakotvenou. Nejdou si pro mnohé, byť dveře jsou otevřeny. Jsme opět u Kafky: Proč jsi stál před 

vraty, vždyť byla pro tebe? 

MS: Měli bychom si přiznat jednu skutečnost. Aby se Češi dostali ke Kafkovi, musel se v devadesátých 

letech přeložit. Zaplať Bůh, za překlad. Dostáváme se ke skutečnosti: abychom jasně definovali sami 

sebe, je potřeba tvrdá intelektuální práce, ale ne klouzání po povrchu.  

MF: Souhlasím s vámi, neměli bychom klouzat po povrchu. To bude vždy většinová věc. Mnohem víc 

prostředků se má dát pro ty, kteří po povrchu klouzat nechtějí. Plně s tím souhlasím. Místo házení 
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peněz do veřejnoprávního sektoru, který chce být populární nebo dokonce populistický, dal bych je 

někomu jinému. Bylo by vhodné si uvědomit, že kulturu zde máme, že je živá, že existuje, že je 

v malých divadlech, malých filmech, v malých rozhlasových hrách, v umění, ale hlavně v kreativitě, 

která je dnes v lidech z digitálního světa. Můžeme ji tam dnes především nalézt. A protože je 

úspěšná, neznamená, že je hloupá, což se zde rádo dělá. Máme silnou a zajímavou kulturu, která má 

svou myšlenku. Nejen česká Masarykova ústava inspirovala mnoho jiných ústav po celém světě. 

Dobré, že ji zde máme. Naše kultura inspirovala i jiné věci, kubismus, vůbec abstrakce, náš 

fenomenologismus, ale také naše věda. Neopěvujme a neoslavujeme věci, které nejsou dobré. 

Buďme dosti skromní, a přitom si važme našich intelektuálů, umělců. Soudím, že je škoda, že český 

stát neinvestuje víc do vědy, do umění, do nových technologií.  

MS: Zde je praxe, že když se škrtá, škrtá se tam, kde je nejmenší odpor.  

MF: Proč je u nich nejmenší odpor? Vždyť český stát vytvořili intelektuálové, revoluci udělali 

intelektuálové, rok 1968 též intelektuálové. Musíme tedy vždy čekat 20 let? Připadá mi to divné. Ve 

Francii jsou krize identity, ale Francie se zabývá svou historií a svou kritikou mimořádným způsobem. 

Nemyslete si, není to tak jednoduché.  

... Historie a její recepce ...  

MS: Rýpnul jste do historie, jen se podívejme, jaké haló zde bylo kolem Ústavu pro studium totalitních 

režimů, který byl zřízen politiky.  

MF: Především, neměl existovat – a to v podobě, jakou má. Místo toho, aby se jednalo o ústav, který 

se zabývá českou historií, slouží politice a potírání nepohodlných. Stejně investovat do výzkumu na 

Univerzitě Karlově by bylo mnohem lepší, než zde dělat nějaký institut pro analýzu něčeho pod 

vlivem politična.   

MS: Opět se dostáváme ke skutečnosti, aby zde byla ochota přihlásit se k dějinám.  

MF: Ano, ale ochota nebude existovat přes instituce, jakou jste zde jmenoval, protože je jasně 

definovaná od samého začátku proti něčemu, a ne pro to se něco dozvědět. Jistě, že zde byli lidé, 

kteří se chtěli leccos dozvědět a pracovali tam kvůli tomu. Nehovořím o individualitách. Nechci 

potírat lidi, kteří tam pracovali. Koncept vůbec je absurdní.  

MS: Myslíte si, že to máme nechat jedné instituci? Mám na mysli Ústav soudobých dějin, což je malé 

pracoviště na Malé Straně, která je součástí Akademie věd ČR.  

MF: Dejte mu nejen finanční prostředky. 

MS: Jako by vše na tomto světě záviselo na financích.  

MF: Bez nich to nejde. Nevím, jak to jinak udělat. Ukažme to na malém případě – a to třeba na 

výběru moderátorů pro rádio. Stále je hledáme. Kde je hledáme? V divadlech malých forem, u 

studentů Damu nebo Famu. Jsou tam individuality, 99 % jsou většinou hlouposti, ale 1 % může být 

geniální. Kdybychom tomu dali lepší průběh a nedávali peníze z fondu kinematografie filmařům, stále 

těm stejným, možná bychom byli svědky skvělých výkonů. Obecně: talenty tady jsou. Bohužel je 

dostatečně nehledáme a oni se o nás dostatečně nezajímají.  
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MS: Budoucnost jakéhokoliv společenství je založena na mladých, pokud nedostanou šanci, bude 

z nás skanzen, kam budou jezdit turisté. Děkuji vám za kritické pohledy.  

 

 

Dialog o transformaci s Petrem Pánkem5,6: 

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

spojil a případně, jak se naplnily?  

PPá: Jsem ročník 1967, a v té době jsem byl relativně mladý kluk a hoch, který věděl, v čem žít 

nechce, a spíše jen tušil to, v čem žít chce. Po této stránce se nedá říci, že by to bylo jednoznačně 

ukotvené. Listopad 1989 a hlavně 17. listopad jsem strávil ve fabrice, ve Vítkovicích. Že se mělo něco 

dít, jsem věděl. Poslouchal jsem s určitým očekáváním Svobodnou Evropu, kde jsem se dozvěděl 

v nočním vysílání, co se událo na Národní třídě. Byl to impuls, zčásti se naplnilo očekávání, že se ve 

společnosti něco stane, že se začne víc aktivizovat, a já jsem se snažil být v této věci nápomocný, jak 

se dalo. Měl bych také říci, že člověk o budoucím vývoji dopředu nic nevěděl. Jen cítil, že je s něčím 

svázaný, že se nemůže svobodně vyjadřovat, projevovat, to je jedna stránka věci. Příliš jsem si 

nedokázal představit, co by mělo jiného nastat. Musím říci – obdivuji lidi, kteří tvrdí, že hned 17. 

listopadu chtěli budovat kapitalismus. Nevěděl jsem, oč běží, jsem však přesvědčen, že drtivá většina 

lidí to též nevěděla.   

MS: To znamená, že otevření dveří, jste vnímal pokorně, ...  

PPá: ... jako šanci, do které musím vložit vše. Co pozitivního mohu čekat, jsem též nevěděl. Přiznám 

se, že když jsme s kamarádem diskutovali někdy na konci listopadu o tom, že by u nás měl být 

nastolen kapitalismus, když jsem poprvé toto slovo zaznamenal, říkám narovinu, že jsem se lekl. 

Nedokázal jsem si představit, co to znamená. Byl jsem stejný jako množství občanů této společnosti, 

kteří byli propagandou tak zmasírováni, že si tehdy nedokázali ani představit, co některé pojmy 

znamenají. 

MS: Mohli jsme to vidět jako postupné vyjasňování.  

... Praha – Ostrava ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste vnímal to, co se děje v Praze jako pracovník Vítkovic? Jak se události, 

které se odehrály v našem hlavním městě, či spíše jejich ozvěny a odezvy přenesly do Ostravy?  

PPá: Ve Vítkovicích jsem se ocitl proto, že jsem studoval na gymnáziu. Uvažoval jsem, zdali mám jít na 

vysokou školu, nebo ne, nicméně u mne převážil takový názor, že raději půjdu pást otce na 

Slovensko. Následně jsem se dozvěděl, že jsem se nedostal – a to kvůli aktivitám, které jsem se snažil 

vykonávat. Ač jsem byl ve Vítkovicích, sledoval jsem různé dění zejména přes bývalou biskupku 

                                                           
5
 Petr Pánek *1960, český podnikatel, zakládající člen společnosti PANT pracující na poli popularizace moderní 

historie.  
6
 Dialog byl natočen v pondělí 9. února 2015 dopoledne v prostorách knihovny Filosofického ústavu Jilská 1, 

Praha 1, Staré Město.    
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husitské církve Janu Šilerovou, se kterou se velice dobře znám. V revolučních časech měla na starosti 

Rychvald a Radimov. Sami jsme do Rychvaldu jezdívali, tedy o vývoji jsem byl informován.  

MS: Můžeme říci, že jste byl na straně opozice.  

PPá: Ano, právě proto jsem se z gymnázia na vysokou školu nedostal.  

MS: Shodou okolností být dělníkem v minulém režimu znamenalo dobré postavení.  

PPá: Pro mě se jednalo o vynikající zkušenost. Nikdy jsem se netajil se svými názory, pracovat tam 

bylo velmi zajímavé. Člověk s takovým smýšlením jako já, jsem tam byl jediný, což bylo zajímavé. 

Velmi zajímavé bylo i to, že vedení závodu, kde jsem byl, se na mé aktivity snažilo reagovat tak, že mě 

překládali z místa na místo. Dělali to, co dělat mohli, poněvadž jsem svými názory mohl nakazit 

nejvíce lidí. Když nastal čas podepisování petice Několik vět, vlastně jsem z Vítkovic během velice 

krátké doby získal několik stovek podpisů, což bylo výborné. Tento způsob existence mi velmi 

vyhovoval, cítil jsem se tam skvěle. Neměl jsem mindrák z toho, že nejsem na vysoké škole, ale že 

dělám rukama.  

MS: Po pádu režimu došlo k preferenci těch, kterým se podpory nedostávalo – ti, kteří studovali a živili 

se svým intelektem. Ještě bych se dotkl jedné skutečnosti, z níž jsme unikli. Mně šlo o to, jak energie, 

která šla z Prahy, působila v Ostravě.    

PPá: Jednalo se o hodně složitý postup. První dny byly hodně chladné. Když jsem v nočním vysílání 

Svobodné Evropy slyšel, co se dělo v Praze, pořad jsem si nahrál na magnetofon, hned od dalšího dne 

jsem ve Vítkovicích dělal sezení. Díky tomu, že jsem byl překládán z místa na místo, znal jsem velkou 

spoustu lidí, z nichž téměř nikdo nic nevěděl. Vlastně tam bylo mrtvo.  

MS: Ani Svobodná Evropa nebyla poslouchána?  

PPá: Velmi málo.  

MS: Čím si to vysvětlujete? Soudíte, že dělníci šli na ruku straně?  

PPá: Měl bych říci, že jsem sám zažil, že když někdo nejde s námi, jde proti nám. Nevíte-li o něčem, 

nebo to nevnímáte jako důležité, nezajímáte se o to. Lidé sice věděli, že existuje nějaká Svobodná 

Evropa, ale nikdy je nenapadlo, si ji naladit, nebo nevěděli, jak ji mají naladit.  

MS: Uvádíte pasivitu dělníků, kteří ani neumí „naladit“ Svobodou Evropu, jak si vysvětlujete 

skutečnost, že pražské události sloužily jako náraz neutronu a způsobily doslova řetězovou reakci. Jen 

si vezměme, kolik dělníků přijíždí do Prahy podpořit ty, kteří mají zájem se postavit režimu čelem. Není 

to z toho pohledu zázrak, že lidé z množství rezervovaných se stávají těmi, kdo formují dějiny?  

PPa: Nespokojenost se stavem byla obrovská, ale měla pasivní charakter. To znamená: něco mi vadí, 

ovšem nic proti tomu neudělám. Dnes je pár výjimek lidí, kteří něco jsou ochotni a schopni udělat, 

jinak je 99 procent lidí, kteří se „vezou“. Je to úplně stejné.  

MS: Nádherným příkladem může být váš projekt PANTu - péče o moderní historii. Nelíbí se vám, 

jakým způsobem je moderní historie podávána, či spíše občas není podávána vůbec, spojíte síly s lidmi 

podobného vidění, ...  
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PPa: … pak se seberu a jdu s tím něco udělat. Takových lidí je jednoduše málo. V tom není žádná 

změna. I v období před rokem 1989 bych nenašel nic mimořádného.  

MS: Byla tam latentní nespokojenost, která se projeví jako „přidaná hodnota“ při „výbuchu“.   

PPa: Ano, je to i tento příklad. Vždy jsem říkal svůj názor, že s režimem nesouhlasím, že nesouhlasím 

s různými skutečnostmi. Ve Vítkovicích jsem i svým nadřízeným říkal mnohé, …  

MS: … snažil jste se být přímý, ...  

PPa: ... proč nechci se stát kandidátem strany, poněvadž ve Vítkovicích si do provozu vybírali lidi, kteří 

by se stali kádrovou rezervou pro další postup. Řekl jsem jim na rovinu, co si myslím a neměl jsem 

nikdy žádný problém. Nepamatuji si, že by mě někdo udal, nikdo mě netahal. Byl jsem sice na pár 

výsleších, ale to bylo kvůli demonstraci. Tím pádem musela fungovat sympatie s tím, když se někdo 

dokázal ozvat, dokázal to říci.  

MS: Pro některé jste se stal autoritou.  

PPa: Byl jsem mladý.  

MS: Bylo vám 22 let, ale přesto, řekl jste, co si myslíte, šel jste si za tím!  

PPa: Z této vlastní zkušenosti nemohu souhlasit s tím, že zde drtivá většina lidí s tímto režimem 

kolaborovala, že udávala. Mně se to nestalo, ovšem nemohu mluvit za ostatní. Od studií na gymnáziu 

jsem říkal svůj názor. Třeba na vojně jsem vystupoval z SSM, kam jsem byl nedobrovolně přihlášen 

během školy. Na vojně byly volby, šel jsem tam, ale nevolil jsem. Nic se mi nestalo a dodnes si to 

nemohu vysvětlit ...  

MS: Byl jste provázen Pánem Bohem.  

... Mezinárodněpolitický význam ...  

MS: Je vhodné se zeptat, jak vnímáte mezinárodněpolitický rozměr. V roce 1989 přichází do Kremlu 

Michail Gorbačov. Ve Spojených státech je prezidentem Ronald Reagan, v Británii je ministerskou 

předsedkyní Margaret Thatcherová. Jak uvažujete o této trojici a jejich působení na východní blok, 

který zažívá v roce 1989 zhroucení režimů ve střední Evropě, byť rozpad Sovětského svazu přichází 

v roce 1991.  

PPa: Rozhodně jsem příznivcem názoru, že Sovětský svaz, sovětský blok byl ekonomickým způsobem 

vyčerpán, že byl před rozpadem. Ekonomika s politikou je obrovsky provázaná. Když jste hospodářsky 

slabí, ani hlas příliš nezvednete. Myslím, že právě to bylo hlavním důvodem k tomu, že se systém jako 

celek vymkl panu Gorbačovovi z rukou, že v době, kdy začal hlásat perestrojku a začal s reformou, ani 

z deseti procent si neuvědomil, že by jeho konání mohlo spustit takovou lavinu. Je fakt, že východní 

blok na tom byl ekonomicky špatně. Lidé cítili obrovskou nespokojenost a opravdu stačil malý impuls 

– to, co udělal Gorbačov, to, dle mého názoru, stačilo. Pochopitelně role Reagana, Thatcherové, 

ekonomického tlaku západní společnosti na sovětský blok byla naprosto nezastupitelná.  

MS: Měli bychom zmínit jednu skutečnost – u nás je mu děkováno, ale v Rusku je persona non grata.  
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PPa: Právě z tohoto důvodu. Občas se do Ruska dostanu, proto nyní můj poznatek trochu zobecním: 

společnost je obrovsky nevyspělá v tom smyslu, že žije ze symbolů, které jsou pro mě důležité, které 

ovlivnila v posledních sedmdesátých letech propaganda. Pádem sovětského bloku se jim jejich 

symboly „sesypaly“ na hlavu. Tím ztratily „obezličku“, která pomáhá. Bohužel toho využívá Putin, 

který ... 

MS: ... obnovuje to, o čem si myslí, že se stalo omylem století.  

PPa: Ano, desítky milionů lidí mrtvých s druhou světovou válkou – to je pro něj míň než rozpad 

Sovětského svazu a ztráty svobody. Připadá mi to zrůdné.  

MS: Nesmíme opomenout jednu skutečnost – chybí tam kritické myšlení.  

PPa: Naprosto!  

... Komunismus ...      

MS: Dovoluji si zůstat před rokem 1989. Rád bych se zeptal, jak vnímáte komunistickou ideologii a 

režim, který je na ni zaměřený, ale nejprve, jestli ke své existenci člověk vůbec potřebuje nějakou 

ideologii. Jste člověk, který přijímá informace, aby je vyhodnocoval, předával svému okolí. Soudíte, že 

potřebujeme ideologické ukotvení? Je to něco vhodného pro existenci člověka?  

PPa: Nemám filozofické vzdělání. Pro sebe mám vysvětlení, co je ideologie, ale definici vám neřeknu, 

pokud ideologii rozumím dobře. Předně jsem přesvědčen o tom, že člověk musí něčemu věřit, aby jej 

to vedlo dál, aby měl nějaký směr – ať je to víra v Boha, nebo víra v nějakou věc, myšlenku, či víra 

v něco, ...  

MS: ... co člověka přesahuje.  

PPa: Ano, jsem opravdu přesvědčen o tom, že lidé bez této víry – ať je dobrá, či špatná – nedokážou 

jít směrem, který by měl kontinuitu. Pokud bych ideologii chápal takto, myslím si, že ideologie je 

obrovsky důležitá například pro politické spektrum, ukotvení stran. Je naprostá katastrofa, že u nás 

strany nejsou nositeli jakékoli ideologie a jejich volba je existence ze dne na den a ode zdi ke zdi.  

MS: Představitelé politických stran tedy mají lví podíl na matení pojmů.  

PPa: Jsem přesvědčen, že před rokem 1989 to bylo jednoznačně dáno. Komunistická strana ideologii 

jednoznačně měla, myslím si, že kdyby ji neměla, nepřežije pět let, natož čtyřicet!  

MS: Sami víme, že komunisté vyprazdňovali pojmy.  

PPa: Ano, je to podobné, jako když se dnes lidé hlásí k víře v Boha. Ještě to neznamená, že v Boha 

opravdu věří, že se tak chovají. Beru to tak, jako že za svou vírou jsou schopni jít pouze někteří 

jedinci, rozhodně ne masy. Ty se nechají přizpůsobit, nechají se zmanipulovat, po tom jdou, ovšem 

nejdou za ideologií, nejdou za nějakou vírou, ale jdou za svým vůdcem.  

MS: Soudíte, že lidé v Československu lidé nešli za světlými zítřky, které se skládaly ze spojení jako 

„spravedlivý svět“, „harmonická společnost“ či „nový člověk“?  
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PPa: Jsem naprosto přesvědčen, že v sedmdesátých letech 20. století se jednalo o zcela vyprázdněné 

pojmy.  

MS: Domníváte se, že po druhé světové válce komunistický idealismus zabalený do hesel, které jsem 

uvedl, měl nějakou relevanci?  

PPa: Jsem přesvědčen, že ano. Je smutné, že si lidé mnohdy idealismus spojovali s komunistickou 

ideologií. Jsme chytří, protože užíváme zpětný pohled. Víme, že lidé byli popleteni, ale v tu dobu to 

nevěděli.  

MS: Vůči těmto lidem jsme shovívaví – každý má právo na omyl.  

PPa: Pro mě, když někdo vstoupil po druhé světové válce, nebo v průběhu II. světové války, nebo u 

nás v roce 1968, člověka jednoznačně neodsoudím. Odsouzeníhodní jsou spíše ti, kteří vstoupili do 

komunistické strany v sedmdesátých, osmdesátých letech, ...  

MS: ... během normalizace ...    

PPa: ... a také během pozdního období, kde v tom vidíme vypočítavost.  

MS: Nemyslíte si, že komunisté zneužili učení Marxe a Engelse, kteří měli snahu svět přetvořit 

k lepšímu? Není již toto vodítkem? Člověk je zde od toho, aby působil ve světě, do něhož se narodil, a 

ne se jej snažil přeměňovat. Vlastně zde došlo ke znásilnění světa.    

PPa: Nebyl bych až tak kritický k tomu, že někdo se snaží svět přetvářet, pokud se mu svět nelíbí. Je 

však otázkou, jestli se snaží přetvářet základy světa a hlavně společnosti, jejímž základem nemůže být 

nenávist, násilí. To znamená jakékoliv myšlenky, které chtějí přetvářet svět tímto způsobem, jsou 

z mého pohledu chybné. Jestli se někomu nelíbí svět, v němž žije, chce jej převářet, ze své podstaty 

to není špatné, ale nemůže to dělat formou, způsobem, kdy se jde proti jiným lidem.   

MS: Máte na mysli násilí, které vede k ponížení člověka.  

PPa: Přesně tak! V tomto směru je pro mě ideologie špatná, některé dílčí aspekty jsou relevantní.    

MS: Máte na mysli kritiku kapitalismu, vykořisťování, otázku odcizení?  

PPa: Jako všechno, i kapitalismus má zapotřebí, aby procházel kritickou fází, aby lidé o něm 

přemýšleli nejen pozitivně, ale snažili se najít i to, co je negativní, aby na to upozorňovali a 

předkládali alternativy.  

MS: Takové myšlení nebylo v minulém režimu dovoleno. Vlastně jste byl součástí kritiky tím, že jste 

pokazoval na nedokonalost, byl jste v nemilosti. Můžeme říci: pokud má být ideologie životaschopná, 

potřebuje kritiku, a jestli představitelé – reprezentanti kritiku nepřijmou, jsou z dlouhodobého 

hlediska odsouzeni.   

PPa: Jsem přesvědčen, že je to tak, jak popisujete. Myslím si též, že tak to je v jakémkoliv konání. 

Člověk – ať již jako jedinec, nebo společenství lidí by jednou za čas - a je jedno, zdali je to za rok – 

měli podstoupit kritickou revizi všeho, nač přišli a pokusit se svět poskládat znovu, aby tam byl 

„čerstvý vítr“. I proto, aby měli jistotu, že nemají klapky na očích, že se jednoduše neuzavřeli, aby 

měli jistotu, že si jsou nuceni s nabytou zkušeností domeček, který si již poskládali, poskládat znovu, a 
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je otázka, zda bude vypadat stejně. Zpětný pohled je vždy velmi důležitý. Osobně jsem zastáncem 

toho, aby si každý člověk sám v sobě, jednou za čas prohlédl, co vykonal, ba, rozbil věci, které 

vykonal, kriticky zhodnotil a vyvodil důsledky. Tento proces je velmi ozdravný.  

MS: Rozbíjení není dobrá cesta.  

PPá: Myšlenkově, pochopitelně!  

... Reformovatelnost systému? ...  

MS: Zastavme se v roce 1968. Říkal jste, že neodsuzujete lidi, kteří vstupovali v šedesátých letech do 

strany a nabízeli jistou alternativu k tomu, co zde nastalo v roce 1948. Myslíte si, že režim byl 

reformovatelný, nebo se vlastně jedná o iluzi, protože režim, který opomíjí člověka a redukuje jej na 

jeho hmotnou stránku, vede nakonec k marnění potenciálu, který má k dispozici. 

PPá: Této skutečnosti jsme si vědomi ze zpětného pohledu. Jestliže je systém postaven na zlu, je 

nereformovatelný, poněvadž zlo reformovat nemůžete. Jestli je to menší zlo, nebo větší, stále se 

jedná o zlo, to již v současnosti víme. Dokážu si představit a chápu lidi, kteří se „narodili“ do 

komunistického režimu, a později do něj vstoupili, poněvadž koncem čtyřicátých let jim bylo pár roků 

a tehdejší zlo nevnímali, spíše cítili nespokojenost. V něčem žili a příliš si nedokázali představit, že by 

zde neměl být socialismus. V rámci tohoto světa, tohoto zřízení se něco začalo měnit. Že lidé do KSČ 

vstoupili nadšeně, chtěli straně pomoci, chtěli aktivně porazit konzervativní bolševiky, věřili tomu, že 

se dá uskutečnit socialismus s lidskou tváří. Nedá se jim to vyčíst, vždyť již mnozí vědí, že jejich 

tehdejší uvažování bylo chybné, a nemusíme jim to opakovat.      

MS: Je obtížné vybudovat komunistickou stranu s lidskou tváří? 

PPa: To nelze.  

... Exil ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte lidi, kteří z této země odešli? Volili svobodu, i když dnes stále hodně lidí říká, 

že utíkali z důvodu lepšího hmotného zabezpečení. Sám jste nechtěl jako mladý člověk opustit tuto 

zemi? Proč se nerozloučit se zdejším „zabetonovaným“ komunismem a nejít budovat život, v němž lze 

uplatnit to, co v sobě člověk skrývá.  

PPa: Odpověď bych viděl ve dvou rovinách. První je rovina vnímání sebe. Ano, přemýšlel jsem o tom. 

Dokonce i o možnosti útěku, emigrace. Dokonce jsem tuto možnost měl minimálně dvakrát. Odmítl 

jsem ji z toho důvodu, že jsem chtěl zůstat zde a pokusit se něco dělat v Československu. Druhá 

rovina se týká ostatních lidí. Možnost rozhodnout se o svém životě beru jako základní lidské právo, 

lidskou svobodu – rozhodnout se, kde, jak, a s kým budu žít svůj život. Zejména, když má člověk 

rodinu, za ni je odpovědný a usiluje pro ni jen o to nejlepší. Je to vnímáno pouze materiálně, nebo 

jsou tam další pohnutky? To nesoudím, nehodnotím. 

MS: Když se podíváte na 20. století, ale i na století předchozí, můžeme říci: exil vyčerpal tuto zemi 

hodně.          
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PPá: Za to nemůže exil. Mohou za to ti, kteří nám vládli, kteří byli příčinou. Jedná se o jednu z dalších 

vin, odsudků režimu, který si nedokáže uchovat nejlepší mozky, naopak, vytváří atmosféru, že ty 

mozky raději utečou. Za to nemohou lidé, ale režim, je to jednoznačné.  

MS: Sluší se říci: lidé, kteří nás reprezentovali, zřejmě neměli prostor, v němž by si tuto skutečnost 

uvědomili. Svým jednáním zapříčiňují hoře mnoha milionů. Lidé, kteří v sobě cítí touhu po svobodě, 

jednoduše odejdou.  

PPá: Je to tak, jak říkáte.  

... Disent – demokratická opozice ...  

MS: Ještě bych se zaměřil na otázku disentu – demokratické opozice. Jak ji vnímáte? Vždyť se jednalo 

o hrstku lidí ve srovnání s patnácti miliony.  

PPá: Velmi vnímám každou individuální statečnost, každý individuální počin. Jako společenství PANT 

udělujeme cenu Jaroslava Šavrdy - a musím říci: je pro mě velkým vzorem pro život, že někdo 

přepisuje knihu, aby z jedné udělal pět, což je „bezvýznamná záležitost“. Člověk to dělá stále a nechá 

se kvůli tomu opakovaně zavřít. Je si vědom, že když to bude dělat dál, umře, protože jej zavřou a 

vazbu nemusí přežít. Při zpětném pohledu činnost takového člověka byla obrovsky významná.  

MS: Sluší se uvést tezi, v jejímž duchu jednali disidenti: jsou se věci, pro něž se vyplatí trpět.  

PPá: Určitě! Můžeme se zeptat, kolik lidí žije s tímto východiskem, ...  

MS: ... a proto jich byla pouze hrstka.  

PPá: Tak tomu je vždy, všude.  

MS: Je to malá skupina lidí.  

PPá: Jedná se o elity, jichž je jich pár a před nimiž smekám, protože pracovali pro společnost. 

Nehodnotím to, jestli dělali významnou či méně významnou práci, jestli byli více či méně vidět, vůbec 

nehodnotím. Pro mě: jedná se o lidi, kteří aktivně pracovali pro společnost.  

... Pozitiva minulého režimu ...  

MS: Jelikož jste mládí strávil v totalitním režimu, vnímáte nějaká pozitiva, nebo na to nahlížíte tak: 

režim totálně přispěl k morální devastaci i k devastaci blahobytu, který zde i po II. světové válce 

zůstal?  

PPá: Pokud oddělím stránku režimu od stránky lidské, co se režimu týče, tam žádné pozitivum 

nevidím. Můžeme se bavit například o zdravotnictví. Rozhodně bych neřekl, že bych v něm měl 

spatřovat pozitiva. A nespatřoval bych je ani v tehdejším sociálním systému.  

MS: Nebyli chudí, jen se podívejte na park u Hlavního nádraží v Praze ...  

PPá: Chudí byli ...  

MS: Všichni jsme byli chudí, ...  
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PPá: ... a proto chudí nebyli tak vidět. Je věcí krátké paměti, aby si člověk nevzpomněl na X různých 

důchodců, kteří žili v jeho okolí a kteří „strádali“. Nemyslím si, že dnes někdo umírá hlady. A tenkrát 

též hlady neumírali. Bavíme se o pozitivech. Samozřejmě, druhou věcí je lidský rozměr věci, čím 

myslím toto: čím více je společnost individualistická, tím je víc sobecká. Kdybych to měl zevšeobecnit, 

současná společnost je sobecká a tvrdší. Tehdejší stav opravdu nemohu brát jako pozitivum režimu.  

... Konec ideologie? ...  

MS: Tedy režim padl a ideologie podle vás působí dál? Tím myslím, že jsou zde subjekty jako 

Komunistická strana Čech a Moravy. Budou zde vždy lidé, kteří „vymění“ ideje za hmotné statky. Jak 

smýšlíte o těchto lidech? Je to člověka důstojné?   

PPá: Takoví lidé jsou a v každé společnosti vždy budou. Nemyslím si, že to má co společného 

s politickým zřízením. Ano, jsou lidé, kteří vymění vše za mamon. Takoví jsou všude, a logicky jsou 

takoví lidé vidět zejména ve společnosti, která bohatší je. Když někdo nemá nic, ani inklinace 

k mamonu není tak zřetelná. Ve společnosti, v níž žijeme, která je podstatně bohatší, mají lidé 

možnost si toho získat mnohem víc než v dobách, kdy nikdo neměl nic. Pouze to víc vidíme, ale 

myslím si, že lidé jsou mentálně stejní – hloupí.   

MS: Zkrátka – nic nového pod sluncem.  

... Demokracie ...  

MS: Dobrá, nyní bych otevřel otázku obnovy společenského řádu – demokracie. Máte specifickou 

definici, která by obrážela vaše úvahy o ní? Slovo demokracie se často objevovalo v revolučním období 

...  

PPá: Předně si myslím, že člověk jako já, který nebyl natolik vzdělán, vlastně ani nevěděl, o čem 

mluví. Je to má první zkušenost, z čehož může plynout deziluze. Demokratický systém chápu jako 

zřízení, kde každý nápad je potřeba vydiskutovat, kdy je potřeba dohlédnout na to, aby většina 

neválcovala menšinu, i když volby vyhrává ten, kdo získá nejvíce hlasů, ale to neznamená – a to 

považuji za velice důležité ve fungující demokratické společnosti, že většina neválcuje menšinu. Tento 

přístup stojí čas, velké úsilí, neboť lidé musí vyjednávat kompromisy. Mohu to říci jinak: to, co ve 

firmě zařídím během deseti minut, v parlamentu musím měsíc vyjednávat, ...  

MS: ... a někdy ani výsledek není jistý.  

PPá: Tak to je.  

MS: Čím si vysvětlujete skutečnost, že najednou jsme si řekli: dobrá, minulý režim, který byl direktivní, 

nahradíme demokratickým zřízením. Soudíte, že demokracie je přirozená vývojovému stupni 

společnosti? Nepřímo jste naznačil, že demokracie je „neproduktivní“, neboť výsledek je odvislý od lidí, 

oni mají nějaké preference. Vlastník společnosti řekne: bude to tímto způsobem a jede se.     

... Demokracie a lídři ...  

PPá: Jsem přesvědčen: aby demokracie byla produktivní, potřebuje lídry, kteří budou schopni 

prezentovat a diskutovat nějakou vizi, ale zároveň lídry, kteří jsou schopni naslouchat, vnímat, mít 

zpětnou vazbu. Toto je možné zajistit pouze v demokracii, kdy lídři respektují demokratické principy. 
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Pokud lídři nejsou, což je problém dnešního stavu demokracie, nejen u nás, ale i všude možně, 

považuji to ne snad za krizi demokracie ve smyslu, že by nefungoval systém, ale jedná se o absenci 

lídrů, absenci toho, o čem bychom měli debatovat, což vede k „mlácení“ prázdné slámy, byť 

demokraticky, ale o ničem.  

MS: Ne nadarmo lidé říkají: je to o ničem, hovoříme u piva o ničem ...  

PPá: Hovory u piva jsou jako hovory v Parlamentu.  

MS: Pouze je jeden rozdíl, že u piva nejsou stenozáznamy.   

PPá: Osobně si myslím, že se jedná o velký problém. Hodně přemýšlím nad tím, zda míra, úroveň 

zastupitelské demokracie, kterou máme, je-li efektivní v tomto propojeném mediálním světě, kdy 

jakákoliv zaznamenaná, ...  

MS: ... a odposlouchaná ...  

PPá: ... věta se dostane do veřejného prostoru, volby jsou jednou za čtyři roky a díky těmto všem se 

do popředí dostávají lidí, kteří umí velmi dobře formulovat, dobře mluvit, ale to neznamená, že jim to 

myslí. Protože umí dobře reagovat, dovedou reagovat ve zkratce, ...  

MS: ... umí se prezentovat ...  

PPá: ... tito lidé, kteří mají hlavy myšlenek prosté, mají možnost oslovit a na svou stranu získat velkou 

spoustu lidí, vždyť nyní se v takovém stadiu nacházíme.  

MS: Konstatujete – chybí nám lídři. Nechtějí náhodou Češi demokracii osobností – lídrů? Neměli 

bychom zapomínat na skutečnost, že demokracie je o procedurách – o volbách, o procesech 

v parlamentu, o justici. Když se objeví nějaký nešvar, právě justice pomáhá napravit chybné jednání. 

Přijde mi, že spíš preferujete člověka, který ve správnou chvíli říci správné slovo, nebo myslíte, že má 

recepce vašich slov je chybná?  

PPá: Lídra vnímám jako vůdčí osobnost s vizí. Je tam velké ALE. Jedná se o člověka, který respektuje 

ostatní. Jak vnímám obsah pojmu, lídr je člověk, který vede debaty, diskuse a je spíš iniciátorem věcí. 

Není tím, který nedebatuje, ba s ostatními manipuluje, dokonce s těmi, s nimiž má diskutovat, z nich 

dělá dav, který táhne za sebou.  

MS: Můžeme shrnout: lídr je ochoten respektovat názory druhého, je ochoten naslouchat, má v sobě 

vizi, která není poplatná dennímu „pinožení“.  

PPá: Vystihl jste to správně.  

MS: Jestli takových lídrů je víc, tím lépe. Pořád se bavíme o demokratických principech - lídr je ryzí 

demokrat. Není to ten, kdo se chvástá, usiluje o přízeň davu, jedná se též o člověka, který je ochoten 

proti davu v případě nutnosti jít.  

PPá: Když se podíváme do historie funkčních demokracií, pokud nás tam má něco a někdo zaujmout, 

máme tam osobnosti, máme tam jména. Britský parlament nevnímáme jako celek, ale vnímáme tam 

konkrétní osoby, které pro společnost něco vykonaly v rámci funkčního demokratického systému. Tak 

je to myšleno.  
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MS: Domníváte se, že zde během pětadvaceti let lídři existovali? První republiku si spojujeme 

s intelektuální elitou a lidé obvykle zmiňují Tomáše Garrigue Masaryka. V každém městě máte ulici, 

nebo je tam pomník. Jednoduše – projevujeme mu úctu. Dále máme Beneše, bez něhož by též nebylo 

Československo. Máme u nás lidi podobných kvalit, které bychom mohli nazvat lídry, nebo až v roce 

1989 přišli lidé z Charty, kteří byli v pravý čas na pravém místě a schopni říci pravá slova a pak byli 

jinými „odejiti“?  

PPá: Jsem přesvědčen – máme-li vzít v úvahu tuzemskou nabídku, je v celku logické, že lidé, kteří se 

stali lídry, vyšli z disentu. Jednalo se přirozenou a logickou věc. Ti, kteří měli vizi, byli spojeni 

s disentem. Druhá věc, kterou považuji za jednu z největších chyb a obtíží po listopadu 1989. 

Nenahraditelnou chybou je uzavření se lidem z disentu, z exilu. Tím jsme se oddělili od potenciálních 

lídrů, osobností.  

MS: Chovali jsme se k nim macešsky.  

PPá: Řekl jste to diplomaticky. Z mého pohledu jsme se zachovali odporně.  

MS: Jsou zde lidé jako Jan Švejnar, ...  

PPá: ... k němuž jsme se opravdu zachovali odporně. Jedná se o jednoho z těch, kteří hned na 

počátku byli účastníky kolodějské schůzky, kde se jednalo o ekonomické transformaci. Zmínil jste 

jednoho z řady lidí, k nimž jsme se otočili zády, místo toho, abychom využili jejich potenciál a ochotu, 

otočili jsme se k nim zády s tím, že nemáme zájem.       

MS: Je vhodné zmínit, že Jan Švejnar zde spoluzaložil CERGE, kde do dnešních dnů působí a vyučuje 

studenty, kteří sem přicházejí ze zemí východního bloku.  

PPá: Řekl bych, že on bojuje, má zájem a snaží se. Nikoli, že bychom jako společnost generovali 

„poptávku“ po jeho zkušenostech.   

MS: Když jste zmínil zlodějskou schůzku, jí byl též přítomen český investor Gabriel Eichler. Působí zde 

nadále, i když je orientován na Ameriku, ovšem na svou domovinu nezanevřel.     

PPá: Jde o velké plus jeho osobnosti, ale nikoli této společnosti. Pan Eichler je dalším z lidí, které jsme 

odepsali. Vrátil se zpět oklikou, jinudy. Začal zde dělat byznys a je za ním vidět práce.  

MS: Ano, je jedním z investorů Benson Oak, která pomohla společnosti ETA. Nepřímo říkáte: právě oni 

mohli být lídry.  

... Demokracie, média a dialog ...  

MS: Ještě se zastavme u médií. Soudíte, že nedostatečně a chybně reflektují to, co se děje, 

nepředkládají důležité otázky - možná též díky vlastnictví? V roce 2013 miliardář Andrej Babiš přejal 

největší mediální společnost MAFRA. Možná se stylizoval do pana Berlusconiho. Mnozí lidé vyjádřili 

obavu z tohoto „italského“ způsobu. Další důležitá média jsou vlastněna jinými českými kapitalisty. 

Soudíte, že média nedostatečně napomáhají k české demokracii? Váš projekt Moderní dějiny, to je též 

mediální projekt.    

PPá: U nás se nezávislé médium nevidí. Je to dáno nedokonalou kultivací společnosti, která se 

„nepovedla“. Drtivá většina lidí upřednostňuje momentální okamžitý zisk a výnos nad morálkou. 
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Vidím velký úpadek morálky a zásad. Pochopitelně se to obrovským způsobem projevuje i u médií. 

Zřejmě by bylo jedno, kdo vlastní médium, pokud by se tomu ochotně nepřizpůsobovali novináři.  

MS: Dobrá, můžeme říci: u novinářů není dostatečná vzdělanost. Noviny jsou sice vlastněny českým 

kapitálem, ale je otázka, zdali napomáhají kýžené diskusi, která je pro demokracii nejen 

charakteristická, ale životně nutná!.  

PPá: Řekl bych – čest výjimkám, ale hodně toho mi chybí v médiích. Musím říci, že spousta novinářů, 

u nichž vím, že by tam uměli vložit osvětový prvek, raději se věnují zahraničním otázkám.  

MS: Rozhled po zahraničí ...  

PPá: ... je důležitý, ale pokud se bavíme o reflexi některých otázek, je to naprosto nedostatečné. Buď 

dotyčného velebí, nebo vše je špatně. Vývoj názorů mi připadá jako ve vlnách. Zabýváme se tím, zdali 

náhodou nebyl v KSČ, nebo se zabýváme předsudkem: jestliže je miliardář, musí být zloděj.  

MS: Mnozí z nás „nálepkují“. Chybí nám strukturovaná analýza.  

PPá: Máme obrovské předsudky – a to je výrazný, obrovský problém.  

MS: Soudíte, že dialog v Čechách není řádný, každý si říká své.  

PPá: Dialog? Spíše míjení.  

MS: Z dlouhodobého hlediska se jedná o cestu, jak z této hezké země udělat „skanzen“, kam budou 

jezdit Japonci a jiní zájemci o českou kulturu. Dialog má přece společnost dynamizovat.  

PPá: Je pravda, že si mnohé hezky „umrtvujeme“. Mám obavu z manipulace, poněvadž mrtvá 

společnost je manipulovatelná, zneužitelná kýmkoliv, a to jak z vnitřku, tak zvnějšku.  

MS: Víme, co se děje v Severní Koreji.  

PPá: Tak daleko jsme nedošli.  

MS: Již se ohlížíme. Jen se podívejme na preference některých lidí. Prezident Zeman se ohlíží po Rusku.  

PPá: Kdyby se pouze ohlížel. Celou prezidentskou kampaň mu platí ruská firma. Vedoucí jeho 

poradců je zaměstnancem ruské státní firmy. Nemusíme ani spekulovat, jestli se ohlíží po Rusku. 

Fakticky jej Rusové platí.  

MS: Kdyby slovo mělo patřičnou sílu, která vzniká během dialogu, tito lidé by museli odejít, jejich 

pozice by byla vratká.  

PPá: Uvedu příklad u pana Zemana. Média jsou schopna se do něj trefovat, byť právem, ovšem 

nejdou po podstatě problému. Pan Zeman je jednoznačně spojený s velmocí, která je vůči nám 

nepřátelská, to je základní. Jestli prezident Zeman vyžaduje v České televizi popelníček, jestli je někde 

opilý, ...     

MS: ... je podružné, i když hrozné.   



 
 

83 
 

PPá: Mohu říci, že před měsícem paní Applebaumová na tuto skutečnost upozornila v Knihovně 

Václava Havla. Seděla s českými novináři, kteří se bojí dotknout podstaty, ale ona ji uvedla.   

... Demokracie a první republika ...  

MS: Dobrá, též se zabýváte mapováním historie, soudíte, že bychom se měli inspirovat první 

republikou? Naše současná ústava je modifikovanou ústavou z roku 1920, máme úctu k lidem, kteří 

jsou s první republikou spojeni. Jak toto vnímáte?  

PPá: Dvakrát nemůžete vstoupit do jedné řeky. Jedná se o jeden daný fakt. Asi nemá smysl srovnávat 

věci, které jsou nesrovnatelné. Také nejsem zastáncem skutečnosti, že bychom si měli idealizovat, 

zbožšťovat první republiku, která měla mnoho svých problémů.  

MS: Otázka národnostní, sociální ... 

PPá: Například. Lidé se hádali, v ničem jsme nepokročili.   

MS: Byl zde jeden pilíř – člověk na Hradě.  

PPá: Dostáváme se k něčemu, o čem jsme se již bavili. Za první republiky zde existovala vize a na 

tomto pilíři se politická reprezentace dokázala shodnout, což je naprostý základ. Pak je zde druhá 

otázka. Další pilíř, který je těžké vrátit zpět - to je morálka, kterou se snažil nastolit Václav Havel, 

poněvadž bez morálky se nelze udělat nic. Vše se dá vykrást, vše se dá zmanipulovat. Pokud se ke 

všemu bude přistupovat tak, že se pomalu cokoli dá ukrást, nepohneme se.  

... Politika a její význam ...  

MS: S demokracií je spojena politika. Myslíte, že by se každý člověk měl zajímat o to, co se děje ve 

veřejném prostoru, kde se rozhoduje? S politikou před rokem 1989 lidé spojovali možnost prospěchu, 

proto byli i straníky. Dnešek je protikladem toho, co bývalo. Lidé se účastní voleb, ale stranictví? Jak 

k tomu přistupujete?   

PPá: Nemyslím si, že velké procento lidí se aktivně bude zabývat politikou. Ani si nemyslím, že je to 

nutné, neboť zdravá společnost není utvářena pouze politikou. Jsem přesvědčen, že základ zdravé 

společnosti je občanská společnost.  

MS: Jsem občan, mám nějaké povinnosti, svá práva ...  

PPá: Přesně tak! Budu je nějakým způsobem vyžadovat, ale v maličkostech: v tramvaji, v obchodě, na 

úřadě. Není to pouze politika, ta je malou částí, jež někoho baví a někoho ne. Potřebujeme osobní 

angažovanost, aby nevznikal „marast“, na tom bych stavěl.  

MS: Mezi námi jsou lidé, kteří se občanskou společnost snažili dehonestovat.  

PPá: Záměrně, jelikož zdravá občanská společnost je hlavní „nepřítel“ lidí, kteří nechtějí diskutovat, 

kteří demokratické principy neuznávají. Byl to Václav Klaus, který se ji snažil vytěsnit a stavět vše jen 

do role politiky. Chceš do něčeho mluvit? Kandiduj! Jedná se o bolševické myšlení - mrtvá občanská 

společnost, kde rozhodovat bude pouze strana a já jsem její předseda.  
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MS: S takovým člověkem je kříž. Na druhou stranu myslel také na to, že mezi námi jsou lidé, kteří jsou 

součástí občanských entit, ale ty mají zájem blokovat některé projekty, aby konkrétní činy nebyly 

realizovány.  

PPá: Kde je rozdíl záměrné a kde neopodstatněné blokace? Svoboda do něčeho vlítnout, zkritizovat, 

zpochybnit, ta existovat musí. Následně se dotýkáme otázky morálky. Je rozdíl, jestli něco konám, 

abych škodil, nebo jestli něco dělám, protože se mi nelíbí vývoj věcí, i když se třeba pletu.  

... Hodnoty ...  

MS: Dobrá, zmiňujete morálku. Je ale nutné ošetřit, aby se z morálky nestalo moralizování.  

PPá: Jistě!  

MS: Jinak by takové směřování mohlo vést k nepěkným koncům.  

PPá: Jsem přesvědčen, že s morálkou by se měl obracet člověk sám na sebe. Pokud se začínám 

obracet na druhé, dostáváme se k moralizování.  

MS: Jednoduše – buď sám příkladem! Největší úkoly nakládej sám sobě.  

PPá: Souhlasím! Pak o morálce nemusím ani mluvit.  

MS: Kristus Pán také nemluvil, ale konal. Ale ještě se zeptám, jak se stavíte k otázce svobody? Na 

začátku naší novodobé svobody jste začal podnikat. To znamená, že si ceníte schopnosti projevit svou 

aktivitu, svou tvůrčí schopnost. Díky ekonomické svobodě jste se stal soběstačným a sloužíte druhým.  

 PPá: Svobodu konat, svobodu myslet beru jako úplný základ. Že jsem ve společnosti, která mi toto 

umožňuje, beru jako největší devizu. Co se týče podnikání – každý to vnímá jinak. Co jsem si 

nevymyslel, z toho nežiji, a za 25 let je to dlouhá doba. Vnímám to jako mou přirozenost, kterou 

člověk nemůže komukoliv vnucovat a nemůže hodnotit, zdali ji někdo má, či nemá. Pro mě je 

největším požadavkem, aby mi to společnost umožnila, a nejen mě, ale každému, kdo takový zájem 

má, kdo to chce zkusit, nechť může!  

MS: Někdo je vizionář, někdo pomáhá vize uskutečňovat.  

PPá: Svět je barevný.  

MS: Díky tomu vzniká dílo, které by si člověk stěží mohl představit.  

PPá: Přesně tak! Aby člověk byl schopen pocítit štěstí, musí pocítit bolest. Aby člověk dokázal ocenit, 

když někdo něco udělá, musí udělat něco špatně, aby měl možnost rozlišení.  

MS: Dotýkáte se celoživotního úkolu, ...  

PPá: ... který je potřeba přijmout. 

MS: Tato východiska si mnozí lidé neuvědomují. Myslí si, že když mají svobodu, pak ji mají napořád. 

Odvolili jsme a máme klid ... 
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PPá: Zjednodušení svobody je velmi aktuální. Lidé by si měli uvědomit, že svoboda není samozřejmá, 

je věcí myšlení, přístupu, to vytváří prostředí svobody. Jakmile přestaneme svobodně myslet, chovat 

se svobodně, svoboda zmizí, poněvadž jsme nositelé svobody, ale to je druhá věc – co považuji za 

velmi aktuální, že si všichni musí uvědomovat, že má svoboda není absolutní - jelikož jsme zde všichni 

svobodní jedinci. Ale kdybychom se všichni chovali absolutně svobodně, systém nebude fungovat.  

MS: Dostali bychom se do stavu džungle.  

PPá: Přece jen vše potřebuje rámec a ten je rámec morální, ...  

MS: ... aby svobodu člověk mohl užívat ku prospěchu, ... 

PPá: ... ne naopak.  

MS: Nakonec vše vede k omezení a destrukci člověka.  

PPá: Souhlasím s vámi. S každou svobodou musí jít „ruku v ruce“ odpovědnost. Svoboda bez 

odpovědnosti neexistuje, ústí v chaos.  

MS: Pán Bůh s námi a zlé pryč. Dobrá, ale co říkáte Havlově tezi: „Pravda a láska zvítězí nad lží a 

nenávistí“? Mnohdy je vysmívána. Jedná se o revoluční pózu, nebo je to apel, který máme žít? Jak na 

ni nahlížíte vy?   

PPá: Nejedná se o revoluční pózu, protože Václav Havel tento přístup dávno používal. V této 

konkrétní záležitosti bych řekl, že si Havla, Havlovy stopy, která po něm zůstala, velmi vážím. Z mého 

pohledu idealistický, ba lehce naivní přístup je ten pravý, protože nás vrátí z pragmatismu tam, kam 

patříme. Osobně jsem velkým zastáncem až idealistických přístupů, kdy si člověk řekne: je naivní, 

poněvadž obrovským způsobem to obohacuje, dotváří celek. Druhá skutečnost je, že tomu věřím.  

MS: Krásně řečeno!  

... Kapitalismus ...  

MS: Dovolil bych si ještě dotknout se otázky obnovy kapitalismu. Čím je pro vás tento hospodářský 

řád? Sám jste konstatoval, že v roce 1989 lidé nevěděli kudy kam. Možná chtěli ze všeho nejdříve 

vysněný blahobyt, který existoval na jih a západ od nás.  

PPá: Před chvíli jsme se bavili o svobodě, zejména o svobodě vlastního konání ...  

MS: ... ekonomické svobodě, ... 

PPá: ... svobodě pohybu, směny kapitálu. Když to máme složit do běžně srozumitelného pojmu, 

kapitalismus si spojujeme se svobodou podnikání, zejména drobného podnikání jako takového. 

Soudím, že toto je naprostý základ společnosti. Jako v běžné společnosti beru za základ občanskou 

aktivitu, angažovanost, v ekonomické oblasti beru za hlavní aktivitu možnost podnikat a spravovat 

kapitál – zkrátka mít možnost to zkusit. Jsem-li přesvědčen, že jsem v něčem dobrý, mám mít 

možnost to zkusit. Cílem by mělo být, jestli je někdo ochoten zaplatit za mou službu. To znamená, že 

zájemci mám něco přinést, ne, že jej okradu. V každé soutěži někdo vyhrává, někdo prohrává. To je 

normální. To však není zlodějina.  
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MS: Lze se domnívat, že právě směna v tržním hospodářství, by měla být „výhrou“ pro každého.  

PPá: Od toho se odvíjí cena. Usiluji o koupi nějaké služby, která je pro mě přínosem a za ni jsem 

ochoten něco zaplatit - jedná se o nastavení tržní ceny. Pak se jedná o výhru pro všechny. Jakmile 

tam jsou cenové regulace, omezení sortimentu, omezení spotřebitele, již se nejedná o vzájemnou 

výhru, poněvadž buď je to na úkor podnikatele, který je tak tlačen k nízké ceně, nebo je vše na úkor 

spotřebitele, pro kterého je třeba naopak cena stanovena příliš vysoko.  

MS: Minulý režim generoval nedostatek. Je zřejmé, že kapitalismus nerovnoměrně utváří přebytky, 

čehož jsme svědky. Můžeme uvažovat o kapitalismu jako o čemsi přirozeném? Ryba má vodu, člověk 

v oblasti hospodářství - kapitalismus.  

PPá: Věřím, že ano. Vše má svůj vývoj, vše má svá pravidla, tedy i pravidla vnímání. Osobně mám 

obrovské výhrady v tom, jestli ekonomický systém má stát pouze na spotřebě, jestli růst 

ekonomického systému je roven růstu spotřeby, když jej již nepotřebuji. Jedná se o růst přebytků. 

Jsem přesvědčen, že se jedná o hodně velký problém, a je to úplně něco jiného než před 150 – 200 

lety, kdy se vše budovalo. V současnosti jsou generovány přebytky a pilíře kapitalistické společnosti 

by se měly změnit.   

MS: V systému jsou přebytky, ale mezi námi je miliarda lidí, kteří nežijí ani za dolar denně. Jedná se o 

paradox. Kapitalismus vytváří nerovnosti, vytváří nezaměstnanost, ...  

PPá: ... ale díky tomu, že společnost je mnohem bohatší, než byla, a počet těch, kteří umírají hlady, je 

menší ve vztahu k nárůstu populace. Neznám absolutní čísla. 

MS: Asi narážíte na podobu kapitalismu v Číně a u nás.  

PPá: I tam je kapitalismus.  

MS: Označuje se za státní kapitalismus.  

PPá: Jedná se o různé formy vývoje. Jsem přesvědčen, že v Číně je kombinace státního kapitalismu, 

což je jedna věc, pak je druhá záležitost – kapitalismu nejtvrdšího zrna, který byl ve Velké Británii a 

Spojených státech.  

MS: Češi se rozhodli budovat sociálně – tržní hospodářství. Pamatuji si na slova Václava Klause, který 

hovořil o volném trhu bez přívlastků. Jste podnikatel, jak jste vnímal rychlost, kterou byl trh zaváděn? 

Tím mám na mysli nejen instituce, ale i způsoby zavádění. Byla zde malá privatizace, velká 

privatizace. Součástí velké privatizace byla kuponová privatizace. Dále byly restituce.  

PPá: Nejsem ekonom. Spíše bych vyšel z laického pohledu a pohledu zpět. Vidím dvě roviny. Jedna 

rovina byla privatizace nájemních jednotek, což byla příčina obrovských problémů, zadlužení nejen 

bank, protože lidé zcela nesmyslně dražili nájmy, které nebyli schopni splácet. Bylo to v rámci malé 

privatizace a považuji za dost velký problém, že lidé byli „nalákáni“ do něčeho, co nefungovalo. Co se 

velké privatizace týká, s kuponovou privatizací nemám žádný problém.  

MS: Šlo o čistý experiment, ... 

PPá: ... ale nemyslím si, že by kuponová forma jako taková zklamala. V čem vidím obrovský problém 

je neexistující regulace. Hodně se vracíme ke slovům Tomáše Ježka a myslím si, že se jednalo o záměr. 
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To je, že když vznikaly privatizační fondy, nechovaly se jako správcové, ale jako majitelé. Nebyla zde 

zákonná úprava, která by to specifikovala. To znamená – majetek privatizačních fondů a majetek 

DIKů – Držitelů investičních kuponů. Privatizační fond by majetek pouze spravoval za stanovenou 

provizi, jako je tomu v současnosti. Právě toto beru za největší zlodějinu a věřím, že tam zájem byl.  

MS: Tato skutečnost poškodila vnímání celku.  

PPá: Přesně! Když se díváme na celou hospodářskou transformaci, nedopadla špatně. Chybně 

dopadly dílčí otázky, které samozřejmě vyústily ve stovky miliard, které byly ukradeny. Bohužel 

majetek se akumuloval pochybným existencím.  

MS: Mezi námi jsou ti, kteří neodolají růstu bohatství a neuvědomují si, že s další korunou, kterou 

budu vlastnit, již nebudu tak šťastný, jako kdyby ji získal ten, který dosud neměl nic. Jedná se o 

tradiční poznatek z bakalářského kurzu ekonomie.  

... Dohánění blahobytu ...  

MS: Dotkněme se jedné skutečnosti. Soudíte, že snaha rychle dohnat západní státy byla špatnou 

volbou? Moudré přísloví říká: spěchej pomalu. Co je rychlé, nestíhá reflektovat odpovídající odezvu.  

PPá: Tato skutečnost je relativní. Když si trhám náplast, také si s tím škubnu. Má-li něco bolet, ale ať 

to bolí víc, ovšem kratší dobu. Jestliže někdo začne podnikat a podnikání oddělíme – samotný proces 

podnikání je přesný, jak říkáte: spěchej pomalu, protože se podnikání musím naučit, věci mají 

nějakou souslednost, když se vše uspěchá, je to špatné. Drtivá většina firem zkrachuje, přežijí jen 

nejlepší. Z lidí, kteří začali podnikat v devadesátých letech a podnikají do současnosti, nevidím 

nikoho, kdo by příliš hnal. Všude byly postupné kroky. Právě ti byli schopni přežít a tento pohled je 

zcela pravdivý. Druhá věc je reforma, bolestné kroky, které si lidé museli prožít. Tam jsem zastáncem 

rychlosti – ať v bahně nejsem tak dlouho, když již v něm musím být.  

MS: Takový subjekt díky rychlosti, kterou se pohybuje, vrhá na jiné subjekty, což vede k ušpinění 

prostředí. Souhlasíte?  

PPá: Mám dojem, že je zde pár dílčích věcí, které jsou fatální a dle mého názoru jsou kriminální. 

Jedná se o pár kroků, které z mého pohledu někdo udělal zcela záměrně. To zde dehonestuje celý 

proces jako takový, proto je vhodné tuto skutečnost oddělit. Jako PANT – Moderní dějiny bychom to 

rádi udělali. Jedna otázka je transformace, ale ta nebyla pouze ekonomická, transformací bylo víc.  

MS: Socální, ekologická, politická, hodnotová ... 

PPá: Když jsme již u ekonomické transformace, oddělil bych: kriminální věci, kdy konkrétní lidé kradli, 

konkrétní lidé jim pomohli. Nevěřím tomu, že tomu bylo nevědomě a z hlouposti. Právě tuto 

skutečnost je nutné oddělit.  

... Zahájení vlastního podnikání ...  

MS: Měli bychom říci: začal jste podnikat v roce 1990 a s podnikáním končíte 2005, kdy prodáváte 

podíl. Byl jste finančně saturován, a proto jste mohl změnit životní priority.   

PPá: Musím říci, že vnitřně jsem se nezměnil. V podnikání bylo podstatné něco vymyslet, udělat, co 

funguje, co má přesah. Nezačal jsem podnikat pro to, aby zbohatl. Začal jsem podnikat z nějakých 
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pohnutek, které ten přesah měly. Byla v tom i jistá naivita, že mnohé věci se mají jinak, že nejde o 

pouhou kumulaci majetku. Jsem přesvědčen, že jestliže se něco dělá dobře, úspěch přijde. Pokud 

dobře nevykonávám práci, úspěch čekat nemohu.  

MS: Musíme myslet na dlouhou trať.  

PPá: Proč jsem opustil podnikání? Přestal jsem mít víru, že to tak jde, pochopil jsem, že lidé kolem 

mne upřednostňují pouze byznys, pouze peníze. Ze svého okolí jsem začal slýchávat, že jsem 

nečitelný, jelikož když práci nedělám pro peníze, tak vlastně proč? Již jsem nebyl schopen svým 

kolegům svůj postoj neustále vysvětlovat, abych byl pochopen a důvěryhodný. Lidé pak mi přestávali 

věřit, tedy jsem toho raději nechal.  

... Historie a její význam ...  

MS: Dobrá, po ukončení podnikání jste se stal tím, kdo se věnuje kultivaci občanské společnosti. 

založil jste PANT. Píše se rok 2005.  

PPá: Zapsaná byla v roce 2007, ... 

MS: ... ale ideje zde byly.  

PPá: Dva roky se však tříbily.  

MS: Kdybyste se měl vymezit, čím je pro nás historie. Snažil jste se změnit pohled na moderní historii, 

hlavně na výuku historie, doplnit některé segmenty poznání. Dá se říci, že pro vás je historie učitelkou 

života.  

PPá: Historii jednak nevnímám jako uzavřený celek, ...  

MS: ... místo bádání historiků.  

PPá: Historie má pro mě smysl tehdy, jestliže se z ní umím poučit, jestli se s ní umím ztotožnit, jestli ji 

umím zpřítomnit, což zastávám do dnešních dnů a rád bych tímto směrem šel dál. Velmi jsem byl 

znepokojen přístupem lidí ve vztahu k minulosti: jedni na ni buď zapomenou, nebo že si ji zjednoduší. 

Velmi mne „vytáčí“ pohled na českou historii, stále dokola se řeší otázky, zdali někdo kolaboroval, 

nekolaboroval, jestli někdo něco podepsal, či ne. Tím to končí.  

MS: Je to však důležité.  

PPá: Ano, je to důležité, nicméně to není vše. Jedná se o konstatování, ze kterého si nic nevezmu, 

poněvadž důležitý je kontext. Pro mě takové podání není hlavní.  

MS: Důležité je vnímat kontext. Lidem můžete říci, jak to bylo, ale pokud k tomu budou přistupovat 

selektivně, nikam se nedostaneme.  

PPá: Pojmenoval jste to správně. Toto byl impuls, proč jsem se v této oblasti začal angažovat. Je 

vhodné připomenout, že se historie dvacátého století u nás nevyučovala, nebo velice sporadicky. 

MS: Studenti končí výuku moderní historie II. světovou válkou.  
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PPá: Učila se tak pochybně, protože se probírala pouhá fakta. Osvobození 9. května učitelé 

nedokázali vysvětlit, proč tehdy devátého a v současnosti osmého. To znamená, že výuka II. světové 

války byla tehdejší době poplatná, a tím a vlastně chybná.  

MS: Když užíváte spojení – vyrovnat se s minulostí – to znamená jasně popsat to, co zde existovalo. 

Jsem přesvědčen, že se jedná o úkol nejen pro historiky, ale pro člověka, a ten konkrétní člověk musí 

mít snahu něco vykonat. Historici mohou poskytnout pouze mapu k vlastní minulosti.  

PPá: Pohybujeme se ve školském prostředí. To znamená, že v první fázi bylo potřeba dát učitelům 

nástroj, jak se studenty pracovat, jak pracovat s tématy. Před sedmi lety ve školách neměli nic. Člověk 

v tísni dělal trochu jiné projekty.  

... Projekty historie ...  

MS: Myslíte jejich příspěvek do diskuse – Příběhy bezpráví.  

PPá: Že by metodicky byly zpracovávány některé dějinné události, osobnosti? To zde nebylo. Proto 

jsme tímto způsobem pracovali a udělali jsme nějaký základ. Pak bychom rádi pokračovali dál, aby 

lidé uměli s historií lépe pracovat.  

MS: Lze se domnívat, že je důležitý jak přístup nadšenců – člověka v tísni nebo instituce Post Bellum. 

Poskytnou materiál, který se pak zpracovává přímo kantory. Můžeme uvést analogii s plody. Lidé 

z Post Bellum „natrhají“ plody a vy z plodů vyrobíte šťávu.  

PPá: Vaše úvahy jsou správné.    

MS: Je nutné, aby šťáva byla chutná, aby plody během zpracování neshnily. Vzniká otázka: jak proces 

koordinovat ve společnosti, která se ke své minulosti chová tak, jak se chová? Tím myslím i na lidi, 

kteří byli s režimem spojeni, dnes mohou klidně zastávat funkce, které zastávají.  

PPá: Těžká otázka! Soudím, že to je hodně dáno tím, že posledních dvacet let jsou zde lidé, kteří tuto 

skutečnost zpochybňují. Klaus a jeho lidé se domnívají, že většina s totalitním režimem kolaborovala. 

Postavil to asi v tomto duchu: co jsme si, to jsme si a nebudeme o tom mluvit.  

MS: Pozor, Václav Klaus udělal krok a stejný učinil Václav Havel. Nesmíme zapomenout, že podal ruku 

Mariánu Čalfovi, a ne jednou.  

PPá: Samozřejmě! Víme, že listopad a prosinec roku 1989 nebyl o tom, že by zde vystoupila opozice, 

která usiluje porazit stávající režim a převzít moc, tak tomu nebylo. Byla zde opozice, byly zde lidé, 

kteří vedli Občanské fórum, kteří chtěli moc přinutit, aby se otevřely nové možnosti. V tom je velký 

rozdíl. Disidenti s tím nevystoupili, opozice nesvrhla vládnoucí garnituru a nenastoupila za ně, ani o to 

neusilovali. Můžeme diskutovat, zdali to byla, či nebyla chyba, nicméně se jedná o historicky daný 

fakt a od toho se vše odvíjelo. Když je disidenti chtěli svrhnout, neměli sílu, aby je svrhli, musí s nimi 

spolupracovat.  

MS: Rozumím vám. Pokud lidé nechtěli, aby během protestů nebylo krveprolití.  

PPá: Samozřejmě! 
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MS: Když jsem hovořil v roce 2010 s profesorem evangelické teologické fakulty, říkal mi: „Zaplať Bůh, 

že to dopadlo, jak to dopadlo, poněvadž pokud by došlo k nějakému násilí, společnost tím bude 

zatížena. Na druhé straně, pokud vše bylo mírové, ...  

PPá: Nevybojovali jsme si to. Je vhodné se pouštět do takových debat, ale nezaměňujme to za 

historii, protože kdyby vývoj byl jiný, odvíjelo by se vše jinak a my nevíme, jak by to dopadlo. Dnes 

víme, že nenastalo krveprolití. Víme, že demokratické struktury a garnitura vyhrála a jedná se o fakt, 

vše ostatní jsou spekulace. Možná bychom se měli lépe.  

... Zpět k obecné historii ...  

MS: Vraťme se k historii. Soudíte, že o historii se musí víc hovořit? Když si však procházíme výstupy 

institucí, které to mají jako svůj úkol – mám na mysli Ústav pro soudobé dějiny, Ústav pro studium 

totalitních režimů, dále na každé univerzitě jsou kabinety historie. Jen si vezměme, kolik knih se vydá. 

Ty jsou oceňovány – mám na mysli třeba životopisnou knihu o Zdeňku Nejedlém z pera českého 

autora. Jste přesvědčen, že i přes tyto snahy se dá říci, že se o historii mluví málo. Můžeme 

konstatovat: na základních a středních školách neexistuje výuka soudobé historie, diskuse o ní není 

dostatečná.  

PPá: Jsem přesvědčen, že se ve společnosti o historii, a zvláště o historii novodobé málo mluví. 

Celospolečenská debata je nízká a je nedostatečná.  

MS: Možná mají na tento stav velký vliv mediální banality.  

PPá: Ano, prostor je okupován historickými banalitami. Budu konkrétní. Na podzim bylo půlkulaté 

výročí 17. listopadu 1989. Média byla spíš zaplněna spekulacemi: co kdyby, kdyby, než seriózní 

diskusí, co se opravdu stalo. Lidé na spekulace slyší lépe, ale historicky je debata druhořadá. 

Spekulace bych možná považoval za „akademickou“ debatu, nicméně nyní se jedná o debatu 

celospolečenskou. 

MS: Lze se domnívat, že právě akademici svůj čas orientují na cosi fundamentálního a ne na hypotézy.  

PPá: Spíše jsem to řekl z důvodu, že mi chybí celospolečensky zpracované téma: 

MS: ... co přinesl rok 1989? Co znamená demokracie, kapitalismus?  

PPá: Jistě, média reagují – spekulacemi.  

MS: Také záběry na vajíčka, směrovaná na představitele naší vlasti.  

PPá: Může to být reálný záměr.  

MS: V první republice odpovědnost i hlas intelektuálů měly větší prostor. Nemyslím tím pouze 

historiky. Předsevzal jste si změnit pohled na moderní dějiny, a řekl bych, že se Vám to daří.  

PPá: Ano, tak tomu je.  

MS: Sám jste uváděl v rozhovoru s Lucií Výbornou z Českého rozhlasu, že portál, který provozujete, je 

dostatečně navštěvován, poněvadž má dostatečně zpracovanou metodiku.   

PPá: Měsíčně se jedná o 35 tisíc lidí, což není malé číslo.  
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MS: Jistě, jsme v České republice.  

PPá: V žádném případě bych nerad uváděl, že zájem není. V této záležitosti jsem optimistický – vůbec 

ne skeptický. Pro nás je docela dobrou inspirací Polsko. Srovnám-li celospolečenskou debatu o 

dějinách dvacátého století v Polsku a u nás, lze konstatovat, že u nás je mrtvo. K Polsku můžeme 

vzhlížet, protože tam je několik časopisů, ...  

MS: ... síla intelektuálů.  

PPá: Uživí se všichni. U nás časopis, který by se věnoval dvacátému století, který by byl masověji 

rozšířený ...  

MS: Existuje Paměť a dějiny ...  

PPá: Jedná se o cosi specializovaného. Mezi běžnými lidmi se tento časopis nečte a není příliš známý.  

MS: Je to také díky tomu, že polská společnost je diferencovaná. Naše elity také odešly.  

PPá: V Polsku byly elity také vyvražďovány, ale oni si je umí nacházet.  

MS: Existuje společenství Poláků v zahraničí - Polonia, Čechia ne! Opět se dostáváme k tomu, co 

formuje. Dotýkáme se problému lídrů nejen v politice, ale v oblasti lidského usilování.  

... Omyly a výhled do budoucna ...  

MS: Dobrá, když se ohlížíte za 25 lety, co byste zmínil jako zásadní přínos a také co byste vytknul, jako 

nedostatek, který během období vznikl a ovlivnil vývoj mladé demokracie a kapitalismu?    

PPá: Považuji za naprosto zásadní skutečnost, že jsme nastoupili směr do svobodné společnosti, a 

jedná se o jednu z prioritních věcí. Druhá je, že jsme se ukotvili v evropských strukturách Západu. 

Mám však obrovskou obavu, že právě to je znevažováno a naši představitelé nevědí, kam patří. Co se 

týká negativ - za jeden z velkých problémů považuji, že jsme se macešsky zachovali vůči disentu, že 

jsme jej nedokázali v devadesátých letech přijmout, využít jeho kapacity. To považuji za velký 

problém a domnívám se, že kdybychom to tenkrát udělali, i morální úpadek by nebyl tak velký.  

MS: Pokud se podíváte do budoucna, v jaké pozici naši zemi vidíte? Již během rozhovoru jsem 

„jedovatě“ naznačil, že se možná staneme „skanzenem“, kam se půjdou podívat lidé z celého světa. 

Jedná též o tezi sociologa Petra Matějů.  

PPá: Když je společnost umrtvována tak, jak v současnosti, nezůstane dlouho svobodná.  

MS: Někteří z nás volají po pevném vůdci.  

PPá: Pak ani nebudeme skanzenem, kam se někdo bude jezdit dívat. Mám obrovskou obavu, že 

pokud by to tak bylo, pokud by organizace, které pracují v občanském sektoru, na to rezignovaly, pak 

svobodu ztratíme velmi rychle.  

MS: Děkuji vám za kritická slova.  
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Dialog o transformaci s Vojtechem Čelkem:7,8 

MS: Vážený pane doktore, čím pro vás byl rok 1989? V jaké životní fázi vás zastihl? Jaké naděje jste do 

něj vkládal? Případně, jak se naplnily? 

VČ: V té době jsem pracoval v Domě slovenské kultury jako vedoucí oddělení kulturně výchovné 

činnosti a současně jsem byl tajemníkem Klubu slovenské kultury.9 Přivítal jsem změny, které přišly, a 

byl jsem z toho nadšen. Již to, že začaly vycházet nové časopisy, že jsem mohl zvát na besedy lidi, 

kteří měli co říci, to bylo povzbuzující. Jeden z prvních přiletěl v lednu 1990 Martin Kvetko, který byl 

místopředsedou rady Svobodného Československa a také předsedou Stálé konference slovenských 

demokratických exulantů. Setkali jsme se, představil jsem mu činnost Domu slovenské kultury, o 

kterou projevil zájem v souvislosti s aktuálními česko-slovenskými vztahy. Ještě předtím než odjel do 

Bratislavy, zorganizoval jsem s ním besedu, které se dokonce zúčastnili někteří jeho spolupracovníci – 

sice jen dva tři, poněvadž mezi rokem 1948 a 1989 uplynulo mnoho let. On měl možnost odpovídat 

na otázky přítomných historiků: Jaké to v emigraci bylo? Co se myslí exilem? O tom jsme vlastně nic 

nevěděli. Pro mě byla tato setkání ohromným darem. Do Domu slovenské kultury začali chodit lidé, 

kteří přišli z exilu, nemohli publikovat dosud mimo samizdat nebo zahraniční média. Například našimi 

hosty byli Hana Ponická či Ladislav Mňačko. 

MS: Pan Ladislav Mňačko již musel být hodně stár. 

VČ: On byl ročník 1919, tehdy již měl přes 70 let. Viděl jsem jej podruhé v životě, poněvadž poprvé 

jsem se s ním mohl setkat jako žák trenčínské dvanáctiletky, když nám vyprávěl o knize o Ploštině: 

Smrt si říká Engelchen10, ale hlavně o knize Já, Adolf Eichmann, poněvadž on byl redaktorem Pravdy a 

jako jediný redaktor byl vyslán v roce 1961 na proces s Eichmannem, což později ve zmíněné knize 

zúročil. Pak krátce začal vydávat i své reportáže. Ale ještě ke knize. Adolf Eichmann bylo velmi 

zajímavé dílo. V paměti mi utkvěla jedna věc, že se jej někdo z přítomných účastníků besedy tázal: 

„Proč se v Sovětském svazu tak málo psalo o tomto procesu?“ Odpověděl na to: „Redaktor, který tam 

byl, nepatřil mezi nejlepší.“ Zkrátka – pro nás bylo velmi překvapující, že se můžeme s Ladislavem 

Mňačkem setkat. Přicházeli tam ovšem další lidé. Měl jsem z toho ohromnou radost, protože přišla 

paní Fraštacká, vdova po pověřenci Rudolfu Fraštackém, který pracoval ve Stálé konferenci 

slovenských demokratických exulantů. Moderovali jsme i Irenu Lettrichovou, sestru někdejšího 

předsedy Slovenské národní rady a předsedy Demokratické strany, která přišla ze Spojených států 

amerických. Z Mnichova přijela pracovnice Svobodné Evropy Agneša Kalinová. Postupně jsme 

připravili nejen besedu s ní, ale i o jejím manželovi, o knize Tisíc a jeden vtip, kvůli níž se stal vězněm 

Husákova režimu. Programově jsme mohli jít dále. 

MS: Můžeme říci, že jste doháněli deficity kulturních impulsů. 

                                                           
7
 Vojtech Čelko *1946, český historik slovenského původu, v počátku devadesátých let řídil Dům slovenské 

kultury v Praze. 
8
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 11. září 2014 odpoledne v prostorách Československého dokumentačního 

střediska, Josefská 34, Praha 1, Malá Strana, druhý dialog (dokončení) proběhl ve čtvrtek 30. října 2014 
v Ústavu soudobých dějin, Vlašská 9, Praha 1, Malá Strana. 
9
 Klub působil při Domě slovenské kultury a měl v té době asi tři tisíce členů. Polovina byla Čechů a polovina 

byla Slováků. 
10

 Ploština byla osada na Valašsku, kterou vypálili Němci v zimě 1945, o čemž Mňačko napsal román Smrt si říká 
Engelchen. 
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VČ: Chtěl jsem uvést něco jiného. Již předtím jsme měli zájem prezentovat některé věci. V roce 1985 

začala činnost Domu slovenské kultury v Praze, nové kulturní instituce. Je pravda, že předtím 

existoval Klub slovenské kultury v rámci Pražského kulturního střediska (v Obecním domě), který 

navázal na činnost nikdy nelegalizovaného místního odboru Matice slovenské v Praze. To vše se 

odehrávalo v letech 1969–1977. Bylo to dáno tím, že Matice slovenská působila jen v rámci Slovenska 

a od roku 1973 byla zrušena její členská základna, protože podle zákona dostala jiné určení. Tehdy se 

uvažovalo o tom, jakým způsobem by mohla pokračovat již zavedená činnost, a nakonec se našlo 

řešení ve vytvoření Klubu slovenské kultury, který vygeneroval Dům slovenské kultury. Byla to 

instituce, která vznikla v roce 1985, a to již byla jiná doba, pomalu začala perestrojka. Když si 

vzpomínám na rok 1989, například začátkem května jsme připravili celodenní seminář za účasti 

českých a slovenských historiků o Milanu Rastislavu Štefánikovi k sedmdesátému výročí jeho tragické 

smrti. Představte si, již tehdy takovou věc! Při přípravě mi hodně pomohl docent Zdeněk Urban 

z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který tam byl veden jako slovakista, protože byl 

odborníkem na československé dějiny. Přišel na nápad, že by to mohla financovat Socialistická 

akademie. A povedlo se to. Paní dr. Renáta Wohlgemuthová, jež tyto věci měla na fakultě na starosti, 

byla ještě ráda, že může finančně podpořit smysluplnou akci. A tvrdím jednu věc: V letech 1988–1989 

už bylo možné dělat některé, řekněme, neobvyklé věci, pokud se chtělo. Hranice se stále nějakým 

způsobem posouvala. Na Slovensku začal vycházet Literárny týždenník. Rudo Chmel, federální 

tajemník Československého svazu spisovatelů, který byl v této funkci nestraník, převzal redakci 

Slovenských pohľadov, kde byly uveřejňovány skutečně pozoruhodné studie, články. Například jsem 

několikrát pozval své bývalé učitele, kteří byli vyloučeni ze strany a dosud oficiálně nemohli 

vystupovat. Konkrétně – bylo výročí Velké francouzské revoluce a pozval jsem docentku Květu 

Mejdřickou, která byla z mého pohledu nejlepší znalkyní tohoto tématu. Mohla pohovořit na téma 

francouzská revoluce a Slovensko. Oslavili jsme 20. výročí založení Místního odboru Matice slovenské 

v Praze, na které jsme pozvali žijící členy někdejšího čestného výboru Místního odboru. Vzpomínám si 

na Miroslava Galušku nebo Vlada Kašpara. Tehdy přišel za mnou tehdejší předseda Svazu 

československých novinářů Ján Riško a ptal se mne, co tady hledá ten agent Irgen Zvei Leumi?! 

MS: Promiňte, že jsem do toho vstoupil, ale ještě bych se zeptal, zda se tato témata mohla diskutovat 

díky uvolnění? 

VČ: Souhlasím, ovšem měl jsem též jednu výhodu, že jsem měl za sebou inženýra Jozefa Havaše, 

který vedl dvacet let sekretariát místopředsedy federální vlády. Předseda slovenské vlády byl ex offo 

místopředseda federální vlády. V Praze měl sekretariát, který se skládal z jednoho úředníka a z jedné 

úřednice – sekretářky. Právě tento úředník Havaš vymyslel svého času Dům slovenské kultury. 

Předtím byl předsedou Místního odboru Matice slovenské, byl předsedou Klubu slovenské kultury a 

dokázal zorganizovat mnohé věci. Představte si, čestným předsedou byl Ján Riško, tehdejší ředitel 

federálního rozhlasu a předseda Svazu Československých novinářů! To, co Havaš navrhoval, to on 

zopakoval a uskutečnil. Mnoho věcí se nějakým způsobem již v té době podařilo, záleželo to na tom, 

kam chtěl člověk jít. Představte si též různé písničkáře, kteří předtím oficiálně veřejně nemohli 

vystupovat. 

MS: Člověk si vzpomene na Ivana Hoffmana, jenž později pracoval léta jako komentátor Českého 

rozhlasu 1, Radiožurnálu. 
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VČ: Čeští písničkáři vystupovali jako hosté slovenských zpěváků. Takto mi to jednou připomenul Jan 

Vodňanský. V Praze nesměl účinkovat a najednou jeho jméno bylo v centru města na plakátech 

Domu slovenské kultury.11 Co se týká Ivana Hoffmana, nemohu zapomenout na jednu věc. Měl svůj 

recitál. Zpěváci vyprávějí, komentují všechno. On povídal: „Dnes jsem byl v jezuitském kostele 

svatého Ignáce na Karlově náměstí, pomodlil jsem se (tehdy v té době se takové věci neříkaly) a tuto 

píseň posílám svému příteli Jánovi Čarnogurskému, který je ve vězení. Víte, že druhý den si mě 

předvolal zástupce ředitele pražského kulturního střediska (jmenoval se Vratislav Benda), jak si 

dovolíme takové věci. Kdo nám vůbec povolil toto představení? Povídal jsem mu: „Písničkáři nejdou 

zastavit, je to v nich a právě proto ty věci dělají.“ 

MS: Soudíte, že důležitým impulsem byl Michail Gorbačov, nebo si tito lidé řekli: dobrá, režim je 

„v koncích“, během několika let skončí, „papaláši“ odejdou. Na druhou stranu – někdo mohl říci: 

v politické elitě byli lidé, kteří měli odlišný postoj k tomu, jaké události se dějí v Sovětském svazu a 

v satelitních zemích. 

VČ: Víte, na mě tyto věci přímo nedoléhaly. Neměl jsem možnost se dozvědět, co si povídali soudruzi 

v politbyru. Považoval jsem za nesmírně šťastné, že generálním tajemníkem se stal Gorbačov. Jsem 

přesvědčený, že nebýt Gorbačova a jeho snahy o reformy, mohl přijít nějaký mladý Gromyko. Byli 

bychom pokračovali v životě, jaký tehdy existoval, a nic jiného bychom nepoznali. Byli zde jisté 

skupiny, jež prezentovaly jiné názory, a cenili jsme, že tito lidé mají takovou odvahu. Ostatní, 

přestože jim režim lezl krkem, se do toho nezapojovali. Kdyby tak konali, Charta 77 by neměla ke 

třem tisícům členů, měla by jich desetkrát tolik. Ovšem tím bych též rád řekl, že si cením toho, že 

přišel Gorbačov, a jsem přesvědčen, že jinak by ke změnám v Sovětském svazu nedošlo. Je logické, že 

lidé museli k něčemu dozrát, vždyť měli poučení z Československa. Vždyť stejní lidé, kteří byli kolem 

Gorbačova, byli titíž, kteří v roce 1968 byli angažováni kolem sovětských časopisů, vydávaných 

v Praze. Mám na mysli Otázky míru a socialismu. 

MS: Usoudil jste sám, že rok 1989 tak jako tak musí přijít? Tím myslím, že režim je v koncích a 

ideologie, která zdejší lid ovládala, je z dlouhodobého hlediska mrtvá? 

VČ: V té době jsem věřil, že dojde k nějakým změnám, ovšem nikdy jsem nevěřil, že dojde ke změně 

tak zásadní. Když vám v roce 1988 někdo poslal ze Západu určitou část peněz, mohl jste jet na 

návštěvu na Západ, pokud jste nebyl disident. Tak to bylo i v roce 1989. Pozoroval jsem, že pouštěli i 

některé knihy, že se podařily i zajímavé výstavy, třeba úžasná skupina 12/15. I v divadelních hrách, 

které se objevovaly v Činoherním klubu, nejen v Praze, ale i v Ústí nad Labem či někde jinde. Bylo 

vidět, že ne vše bylo pražskou záležitostí. Nevěřil jsem ale ve změnu v tak velkém rozsahu, jak se 

nakonec událo. 

MS: Můžeme též říci, že změna byla vyvolána negativním stavem životního prostředí. Víme, že 

průmyslové části Československa byly v nehostinném stavu a lidé jasně řekli: vzduch se nedá dýchat a 

začali spontánně vyvíjet aktivity k tomu, aby se s tím něco začalo dělat. 

VČ: Jistě, ale to se jednalo o rok 1989. Předtím to do takové míry nebylo možné. Byla učiněna 

vyhlášení nezávislých iniciativ, ovšem to bylo vše. 

                                                           
11

 Některé programy byly připraveny česko – slovensky. Slovenští zpěváci si pozvali své přátele či kolegy. Tak se 
tam dostal například Jan Vodňanský, který jako chartista měl problémy, nebo písničkář Jan Burian a další. 
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MS: Jednotlivé podněty se vzájemně doplňovaly a pak vytvořily velkou vlnu, jejíž síla ve společnosti 

rezonovala v listopadu 1989. 

VČ: Zde nebyla taková špatná situace, jako například v Polsku. Hospodářsky to jakžtakž šlo. Lidi se 

nebouřili z ekonomických důvodů a víme, že Československo nemělo tak velké dluhy. 

MS: Měli jsme pohledávky za zeměmi RVHP. 

VČ: Jistě, avšak zde rovněž byla přijatelná životní úroveň. Samozřejmě, že jsme neměli některé věci, 

jež byly na Západě běžné. Dnes též vidíte mnohé, ale nemusíte to mít. Myslím si, že šlo více o souhrn 

záležitostí. I lidi, kteří byli ve veřejném životě, nemůžeme šmahem považovat za hlupáky. Jen si 

představte, jakým způsobem bylo navrhnuto pražské metro, jak se vše možné budovalo! Jsem 

přesvědčen, že se nejednalo o marné záležitosti. Investice by přišly i za jiných okolností, tím 

samozřejmě nechci obhajovat minulý režim. 

MS: Jasně říkáte, že ne vše bylo špatné. 

VČ: Nejhorší byla ideologie, lpění na Poučení z krizového vývoje, stranická nomenklatura, to všechno 

bránilo mnohým lidem v úspěšné realizaci v jejich oboru. Ti, kteří měli nadané děti, a ony se nemohly 

dostat na školu, to měli horší. Samozřejmě se vše postupným způsobem uvolňovalo. Ovšem víte, že 

pokud některé věci přijdou s patřičným zpožděním, ztracený čas se již nedožene. 

... Komunismus ...  

MS: Dobrá, rád bych využil vaše slova jako můstek k tématu vnímání ideologie. Jak vnímáte 

komunistickou ideologii a režim na ní založený? Vůbec – potřebuje člověk ke své existenci ideologii? 

VČ: V něco by člověk měl věřit. Jsem přesvědčený, že jsou některé zásady, jichž je třeba se držet. I 

Desatero je takové. To, že komunistická idea byla založena na mylném základě, způsobilo tragédii 

obrovskému množství lidí. V určitém období tomu lidé nejdříve uvěřili. Například já jsem též byl ve 

straně, vyloučili mě, ale vstupoval jsem do ní v šedesátých letech na Filozofické fakultě UK v Praze, 

kde se stále něco dělo. Lidé mi imponovali. V té době existovaly zajímavé časopisy, diskuse, točily se 

zajímavé filmy. V mém případě nemělo význam vstupovat do Strany slovenské obrody nebo do 

Strany slobody. Nehovořím o českých nekomunistických stranách. Své místo jsem viděl v jediné 

možné straně, která v té době byla. Pro mě to byla komunistická strana. Vstupoval jsem do ní v roce 

1966. Po srpnu 1968 a zejména po dubnovém plénu v roce 1969 šlo o něco úplně jiného. Vůči 

vyloučení jsem se neodvolával. Věděl jsem, že tato normalizační strana je něco jiného než ta strana, 

do níž jsem já v roce 1966 vstupoval. Pouze jsem nevěřil jedné věci, že systém potrvá tak dlouho a 

perzekuce bude tak tvrdá. 

MS: Dobrá, zastavil bych se u slov, které jste zmínil: komunistická ideologie měla mylný základ. Mohl 

byste to rozvést? Co podle vás způsobilo ten omyl? Je to podle vás akcent kolektivismu, potlačení 

jedince, zmínka násilí ... 

VČ: Ideologie, jež k nám přišla, neměla v naší zemi historicky žádné oprávnění. Jsem o tom 

přesvědčen, protože něco jiného bylo Rusko a něco jiného byla c.k. monarchie, kde byla povolena 

sociální demokracie. Vždy jsem měl levicové cítění, a nemyslím přímo levicové jako spíše sociální. I na 

dnešním režimu mi vadí, že nemá lepší sociální síť, protože ne každý se může uživit a mně není jedno, 
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když vidím staré paní, které by měly jiným způsobem trávit svůj důchod, než nabízet v Praze u Anděla 

výpěstky či květiny ze zahrádky, protože důchod jim nestačí. Totéž platí i u bezdomovců – ovšem 

mnozí jsou strůjci svého štěstí. Je vhodné, aby se některým věcem pomohlo. 

MS: Ano, ale je otázka, zdali ve společnosti mají pomáhat státní struktury a režim by byl založen na 

strukturách, nebo jestli máme nechat působit sílu spontánní lidské interakce. To je jedna skutečnost a 

ještě druhá: Říkal jste, že změny začaly v Rusku. My jsme nebyli na jejich úrovni, ale Marx 

předpokládal, že změny sociálního a ekonomického řádu začnou v Anglii, jako nejvyspělejší 

kapitalistické zemi. 

VČ: Dobrá, ale projekt komunismu se tam nerealizoval. Musím vycházet z toho, co jsem vlastně 

poznal. Nakonec, když se to tak vezme, i Rusové nejvíce doplatili na celý komunismus. S vámi 

souhlasím v tom, že stát by měl některých věcem napomáhat. Právě proto, že jisté struktury byly 

rozbité. Když si představíme, že u nás do roku 1948 byla rozšířená spolková činnost, byla 

dobročinnost, co předtím mohla dělat církev ve svých zařízeních! Těchto věcí bylo velmi mnoho, 

avšak pak to zůstalo na státu, a to kvůli politickým změnám po roce 1948. Zde neexistovala tradiční 

občanská společnost. Kdo to měl dělat? Ti, kteří se ve „zbabrané“ transformaci dostali díky mnohým 

okolnostem k penězům, nedorostli tomu, aby si uvědomovali, že ti, kteří něco mají, jsou povinni, co 

mají navíc, dát dále. 

... Struktury a lidé ...  

MS: Souhlasím s vámi, ale svá slova jsem směřoval k období před utvoření komunistického režimu. Je 

lepší, když si lidé organizují běh svého života, tedy i péči o ty, kteří se o sebe neumí postarat, než aby 

to spravovaly struktury státu, k čemuž se Češi a Slováci zavázali svými politickými preferencemi. 

VČ: Situace, která nastala, nemůže zůstat bezbřehá. Musí zde být hranice odkud a kam. Jsem 

přesvědčen, že prolínání mezi občanskou spontaneitou a určitými strukturami, v jejichž hranicích 

může něco podobného existovat je nejen vhodné. 

MS: Rozumím vám, ovšem před rokem 1989 byla lidská spontaneita potlačena. To znamená, že 

v sociálním prostoru zůstaly pouze struktury. 

VČ: Jistě máte pravdu, protože každý, kdo dělal něco jiného, nepovoleného, byl automaticky 

podezřelý, sledovaný a nesl některé následky. Ovšem něco jiného byla padesátá léta, něco jiného 

sedmdesátá a osmdesátá léta, kdy se různé věci už dělat mohly. Můžeme si vzpomenout na 

shromáždění na Škroupově náměstí, ... 

MS: ... což je prosinec roku 1988.  

VČ: Jedna věc je, že to, co se odehrávalo v Praze, se neodehrávalo v Hodoníně či Karviné. Je však 

velmi důležité, aby události měly dopad v celé zemi. 

MS: Souhlasím, ale k tomu, aby to lidé v Karviné věděli, napomáhaly rozhlasové stanice Hlas Ameriky 

a Rádio Svobodná Evropa. 

VČ: Též díky perestrojce od roku 1987 přestala být stanice RFE rušena, předtím to nebylo možné. 

Kdyby neexistoval třetí helsinský koš, mnohé by nenastalo. Velmi dobře si uvědomuji, že jsou věci, 



 
 

97 
 

které později přišly díky těmto drobným dílům, jako byla Helsinská konference, též přispěla – o tom 

jsem přesvědčen – Gorbačovově nástupu. 

MS: Zaplať Bůh za to. 

... Reformovatelnost režimu ...  

MS: Rád bych se zeptal, jestli si myslíte, že režim, který zde byl před rokem 1989, byl reformovatelný. 

To znamená: dopadli bychom jinak, přiblížili bychom se zemím Západu, pokud by nepřijela spřátelená 

vojska? 

VČ: Nikdo nemůže vědět, jak by se situace vyvíjela. Snaha zde byla. Bylo zde opravdové občanské 

nadšení pro politické změny, jež přišly v roce 1968. Já jsem z Trenčína a před piaristickým kostelem 

v létě 1968 jsem viděl heslo: „Ruky k práci, srdcia k Bohu, Dubčekovi na podporu.“ Všeobecná vůle 

pro politické změny byla u většiny obyvatelstva i u těch, kteří byli k politice KSČ lhostejní, pasivní. I 

někdejší členové předúnorových politických stran opět vstupovali do „obrozených stran“, které na 

jaře 1968 změnili vedení. Odešli Alois Neuman, Josef Plojhar a jejich nejbližší spolupracovníci, a tak ti 

někdejší členové se začali angažovat v přípravě programových zásad strany. Když začala normalizace, 

z těchto stran odešli. Myslím třeba Vladimír Justla, který později vedl poetickou vinárnu Viola, nebo i 

bývalého kancléře Ivana Medka a další. Byla všeobecná vůle pro politické změny, maximum lidí bylo 

pro! I lidé, kteří byli přívrženci politických stran, které v roce 1948 prohrály, a zde nemluvím o 

nástupnických stranách Národní fronty. Oni byli ochotni vstoupit do stran a obrodit je v roce 1968.  

Socialisté či lidovci z exilu nabízeli stávajícím vedením svou pomoc, svou podporu. Lidé se začali 

vyrovnávat s křivdami, které nastaly po roce 1948. Nešlo tedy jen o rehabilitaci komunistů, ale šlo i o 

rehabilitaci studentů, kteří byli vyloučení ze studií v roce 1949. V roce 1968 jsem byl pověřen 

rehabilitační komisí filozofické fakulty, abych prošel prověrky z roku 1949 (poněvadž materiály se 

uchovaly), aby se fakulta mohla omluvit lidem, že nemohli studovat. Některým se podařilo 

dostudovat, ovšem lidé měli již úplně jinou cestu životem, než kdyby normálně skončili studia a 

rovnou pokračovali ve své kariéře. Jsem přesvědčen, že rok 1968 byl zásahem pěti zemí (vstupem 

vojsk) přerušen a pak nic na to nenavázalo, poněvadž politická reprezentace, která zde existovala, 

v podstatě podlehla.  

MS: Až na MUDr. Františka Kriegela. 

VČ: Víte co, nemám na mysli pouze Moskvu a podpisy našich představitelů, ale zejména to, co se dělo 

během normalizace. I normalizace mohla být jiná. Neříkám, že by zde probíhala finlandizace. Ale proč 

u nás bylo tolik kolaborantů a lidí, kteří měli pocit, že museli pořád něco zachraňovat? Asi své posty! 

MS: Ano, ne nadarmo se říká: bližší košile než kabát. Dobrá, soudíte, že sebelepší představitelé národa 

by s tím nic neudělali? Proč se táži? Právě Alexander Dubček nebyl pravým vůdcem ve střetu, který se 

v tom roce odehrál. 

VČ: Strana, která jediná v té době mohla něco dělat, „nevygenerovala“ ze svých řad někoho jiného. I 

Dubček musel jít od okresního funkcionáře v Trenčíně, přes krajského v Banské Bystrici po studenta 

na politické škole v Moskvě, tajemníka ÚV – než se stal prvním tajemníkem na Slovensku a v lednu 

1968 v Praze. Zřejmě nešel v glazé rukavičkách. Ale také, jaké měl spolupracovníky? Často se říká, že 

byl slaboch, ovšem nejsem si tak jist. Po bitvě bývá každý generálem. Dubček, který vyšel ze 
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stranického aparátu, jej znal a počítal s jeho obnovou po mimořádném sjezdu. Dnes se nikdo nedoví, 

co mohlo a nemohlo být. 

MS: Pokud si člověk porovná přístup Františka Kriegela nebo profesora Jiřího Hájka, jednalo se o jiné 

persony. 

VČ: Též měli svůj vývoj. Cením si jednoho i druhého. V našich očích to nemá menší hodnotu, když se 

přizná, že únor 1948 s lidovými milicemi byl též spojen s Františkem Kriegelem. I když pak byl 

odstaven a byl odstaven z dvou důvodů, a to, že měl židovské a španělské kořeny. Velmi si cením, co 

dosáhl, poněvadž riskoval svůj život. Nikdo nemohl vědět, zdali jej pustí či se podaří vrátit ho 

prezidentovi Svobodovi do letadla při návratu z Moskvy. Posuzovat lidi je nutné v širším kontextu. 

MS: Dobrá, kdybychom přešli na obecnější úroveň, soudíte, že reforma systému, jak byla navrhována, 

neměla šanci na úspěch? 

VČ: Nejsem o tom přesvědčený, že neměla šanci na úspěch. Musíme si uvědomit, jaká byla doba – a 

to v Evropě i ve světě. Začínala válka v Indočíně, existovala studentská hnutí. 

MS: Na Západě svět protestoval. 

VČ: Lidé, kteří byli angažováni v politickém životě, se drželi smluv z Jalty. Kdo by ze Západu šel 

podporovat Československo, které víceméně dobrovolně v roce 1948 přijalo sovětský tlak? Dnes 

máme znalosti, které jsme v té době neměli. Lehce se dnes píše o snadném, přímo „elegantním“ 

komunistickým uchopením moci v únoru 1948. Lidé těžko na něco mohli reagovat. 

MS: Jsou lidé, kteří režim považovali za zločinný a vytvářející iluze. Byli slepí, a proto nejlepším 

způsobem jak reformovat, je přechod na systém, který je užíván v západních zemích. 

VČ: Na to však nebyla reálná doba, jak by to bylo možné? Šlo by to pouze takto: kdyby o něco šlo a 

podařilo se to, dále můžeme mluvit, plánovat, činit. Ovšem pokus se nevydařil, protože byl zastaven. 

Vím, že idea stála na mylném základě, ale co se s tím dalo dělat? Svět byl opravdu rozdělen. 

MS: Karibská krize a „červené telefony“ hrály své. 

VČ: Je nutné vždy posuzovat, co je či co není reálně možné. 

MS: Lidé v současnosti mají jasné představy o vývoji, ale neberou řádně kontext. 

VČ: Přesto byla minulost dobou zdánlivých jistot: existovala Varšavská smlouva, NATO, EHS, 

existovalo RVHP. Nejen, že lidi, kteří se spontánně přidali, štvaly kreatury typu Ulbrichta nebo 

Gomulky. Byli zde stejní vlastní lidé jako Kapek, Kolder, Biľak ... 

... Pozitiva režimu ... 

MS: Především se zabýváme kritikou režimu, avšak existují též jeho klady? Jsou lidé, kteří vnímají věci 

černobíle, a proto odsuzují. Zřejmě nebudete tím, kdo a priori odsuzuje. 

VČ: Nemám žádný důvod, proč bych patřil do „fanklubu“ minulého režimu. Své jsem si také prožil. 

Rád bych poznamenal, že v dnešní době vidím hlavně nespravedlnost vůči mladé generaci. Neřeší se 

zásadní věci, jako je bytová otázka. Když mladá generace se musí zadlužit na ... 
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MS: ... téměř celý produktivní život, ... 

VČ: ... nestaví se družstevní byty, neexistují byty v podnájmu, jež jsou sociálně únosné. Když existuje 

podpora, je obvykle velmi zneužívaná, a to zejména v případě romského obyvatelstva. Víte, já jsem 

dvanáct let žil v Rumburku. V jednom ze třech domů, kde jsem bydlel, což byly tři paneláky za sebou, 

je vše v „romských rukách“, či lépe řečeno v rukou člověka, který tam nastěhoval Romy, kteří nemají 

odpovídající částky na zaplacení. Město je dotuje. Jak mají obyčejní lidé, kteří si „vydělávají“ či žijí ze 

stejných podpor říci: oni ano, my ne? 

MS: To znamená: ze slov, která říkáte: cítím, že minulý režim se snažil o jistou míru sociální harmonie: 

bral ohledy. 

VČ: Víte, neviděl jsem lidi, kteří by žebrali. V Praze jsem chodil po všech ulicích. Neviděl jsem žebráky 

před kostely či na jiných místech. Pouze vidím otázku. Někteří moji mladší přátelé říkají: chtěli 

bychom druhé i třetí dítě, ale nemáme na to. Hypotéky a vše, co je s tím spojeno, považujeme za 

velkou chybu. 

MS: Právě minulý režim bytovou otázku z části řešil, pomáhal i sňatečnosti. Kolem Prahy vyrostla 

sídliště. Je i to „dítě“ normalizace? Ano, kdo chtěl se osamostatnit, mohl se oženit ...  

VČ: Byly zde novomanželské půjčky, ... 

MS: ... které nejsou ekvivalentem hypoték. 

VČ: Tato finanční zátěž poznamenává mezilidské vztahy, ty zpravidla ekonomickou zátěž nevydrží. 

... Exil ...  

MS: Dobrá, pokročme dále. Nyní bych se zaměřil na otázku významu exilu, emigrace lidí, kteří odešli 

z Československa. Jak vnímáte tento „odchod mozků“? Vnímáte to, že jsme přišli o velkou část elity, 

která nám pak během obnovy demokratického a kapitalistického řádu chyběla? 

VČ: Ano. Stále víc a více si uvědomuji, kolik skvělých lidí odešlo v 60. letech. Není to až po příchodu 

vojsk, ale i předtím. Co mě nejvíc trápí, že mnozí ze schopných lidí, kteří se vrátili, se tu neocitli na 

místech, kam by patřili. Přišlo sem mnoho hochštaplerů typu Viktora Koženého, avšak proč se nedala 

příležitost lidem, jako byl Jiří Pelikán, Antonín J. Liehm a další? 

MS: Je otázka, jestli by tato jména měla v naší porevoluční společnost patřičný ohlas. Můžeme se 

tázat, proč sem po roce 1989 nepřišel Milan Kundera či kardinál Tomáš Špidlík, zakladatel Centra 

Aletti v Římě. Na druhou stranu sem přišli i ti, jako Jan Švejnar, jenž založil v Praze CERGE – EI. 

VČ: Nevyužila se možnost, aby se zkušenosti jednotlivých lidí zužitkovaly. Kdo měl víc mezinárodních 

zkušeností než Pelikán, který byl během dvou období poslancem Evropského parlamentu? Je pravda, 

že mezi rokem 1968–1970 a mezi 1989 je v podstatě 20 let. Mnoho lidí si v emigraci založilo své 

existence. Kdyby se využila zkušenost, kterou prošly pobaltské republiky, určitě bychom byli v tom 

smyslu dále. Přemýšlel jsem o tom, že by byla lepší kontrola nad korupcí a vším, co s tím souvisí. Je 

pravda, že pak přišli lidé jako místopředseda vlády Egon Lánský, který přes své zahraniční zkušenosti 

lidsky selhal a nebyl sám, ... 

MS: ... který pracoval pro Rádio Svobodná Evropa ...  
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VČ: Ovšem ten selhal, protože se dal koupit za nějaké odškodnění v Uruguaji nebo něco podobného. 

Někteří sem přinesli korupční metody. Přišli lidé, kteří si mysleli, že budou pomáhat, ale sledovali 

vlastní cíle. Bylo zde mnoho lidí, kteří přišli učit na školy, ovšem stále nemám pocit lepšího vztahu 

k exilu. 

MS: Víme, že někteří lidé o exilu uvažovali: my jsme zde trpěli a oni měli báječnou existenci – žili si 

v blahobytu. 

VČ: Zapomíná se na to, co je stálo úsilí, než se vypracovali nikoliv k blahobytu, nýbrž ke slušné 

existenci. Mladí lidé měli v jedné věci štěstí, že dostali stipendia a mohli začít studovat, ale jinak? Znal 

jsem lidi, kteří zde opustili své domy a nikdy v exilu se k nim opět nedopracovali, ovšem životní 

úroveň nebyla jediným kritériem rozhodování pro exil. 

MS: Také člověk mohl slyšet postoje lidí z exilu, které „nepasovaly“ na opravdovou realitu. Exulanti 

měli iluze o vývoji. Jinými slovy – exulanti neznali skutečnou situaci a jejich postoje byly posunem. 

Zkrátka recepce skutečnosti nebyla dobrá. 

VČ: Souhlasím. Každý při svém zaměstnání neměl čas, aby sledoval Listy, Svědectví, knihy od 

Škvoreckého a dalších exilových nakladatelství. Život v některých otázkách byl o mnoho těžší než 

dnes, odhlédneme-li od politických otázek. Měl nějaká pravidla, nikoli veřejně deklarovaná. Ani jste 

nevěděl, co můžete a co ne. Vlastně jste jen věděl, co nemůžete, když narazíte na režim. 

... Disent a demokratická opozice ... 

MS: Dobrá, posuňme se k disentu. Jak jej, který byl nepočetný, vnímáte? Dal se sečítat ani ne na tisíce 

v porovnání s tím, co bylo Polsku. Tam byla Solidarita. Zde byli lidé, kteří se původně sdružili na 

základě na základě protestu proti nedodržování helsinských dohod. 

VČ: Myslím si, že rozdíl je v mentalitě národa, protože Polsko má úplně jinou historii, i Maďaři mají 

úplně jinou historii. Když si nyní uvědomuji - Kádár, který měl zakrvavené ruce nejen Imre Nagyem, 

ale i stovkami popravených revolucionářů po roce 1956 - „vydobyl“ Maďarům celkem přijatelný život 

(„gulášový socialismus“ v rámci sovětského bloku). Poláci se Solidaritou udělali obrovskou věc. Já si 

velmi cením, že zde byl vůbec disent, že se našli lidé, kteří byli ochotni za své názory jít do vězení či 

s „kůží na trh“. To, že neměli tak velký dopad, není jejich vina, cením si, že vůbec byli, že byla 

připravená garnitura, která v prvním období po roce 1989 mohla převzít jednotlivé posty. Pak nastalo 

něco jiného. 

MS: Tito lidé byli existenčně důležití – a to díky své integrovanosti pro přechod z totality do 

demokracie. 

VČ: Určitě! 

MS: Bylo logické, že zásadoví lidé budou po transferu moci postupně „eliminováni“, což se také stalo. 

VČ: Ano, málo lidí, které jsme viděli ve funkcích v roce 1990, se udrželo. Z mého pohledu je to 

přirozené, že společnost se musí měnit postupně. Je škoda, že někteří lidé z veřejného života odešli a 

často přišli ti, kteří tyto hodnoty nesdíleli. 

MS: Nesmíme zapomínat, že se jednalo o malou skupinku lidí, ... 
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VČ: ... ale měla obrovský vliv po roce 1989. Začaly vycházet jejich knihy. Stačí si vzpomenout, co 

udělali v nakladatelství Melantrich, aby hned mohl vyjít Havlův Dálkový výslech, který byl napsán 

s Karlem Hvížďalou a v jakém obrovském nákladu knihy vycházely. 

MS: Můžeme říci, že doba byla jiná, naplněná očekáváním. Lidé byli jako „proměněni“! 

VČ: Lidé byli hladoví a měli touhu něco poznat, poněvadž v malých městech se těžko dovídali o dění, 

co se odehrávalo v Praze nebo v Brně. Znali jen útoky z novin proti chartistům či disentu vůbec. Jaké 

byly názory lidí z velkých měst, kde navzájem komunikovali, půjčovali si samizdaty nebo četli 

materiály vydané Chartou, se lidé z malých měst nedověděli, pokud neměli kontakty na někoho, kdo 

o tom něco věděl. 

MS: Zasahovalo to patřičné vrstvy ...  

VČ: Je důležité, že vrstva zde byla. 

 ... Demokracie ...  

MS: Vážený pane doktore, naše druhé setkání bych začal otázkou: jak vnímáte obnovení 

společenského řádu – demokracie? Jak si ji sám definujete v kontextu české a slovenské reality?  

VČ: Jak už jsem řekl, změny, které přišly po listopadu 1989, jsem upřímně přivítal. Byl jsem toho 

názoru, že je důležitý pluralitní politický život. Nepředpokládal jsem však, že na Slovensku vznikne tak 

silný nacionalismus, který do života vyvolá Slovenskou národní stranu, jež z mého pohledu zastávala 

extrémní stanoviska. Zároveň jsem nepředpokládal, že se zde vytvoří moravistická strana, protože 

kulturní požadavky nebo požadavek větší decentralizace se daly řešit i jiným způsobem. Nakonec tu 

v českých zemích moravistické tendence odezněly a z mého pohledu extrémní strany, jako byla 

Sládkova republikánská - také vypadly ze hry. Vždy zde bude nějaké procento obyvatelstva 

s názorem, jenž je extrémní. Je dobré, když se projeví, protože víme, s kým máme tu čest. Kdyby se 

jednalo o stranu ilegální, nebude společensky pod kontrolou. 

MS: Vždyť vlastně demokracie má ochraňovat „menšiny“, byť limity ochrany jsou logické. 

VČ: Ano, ale ani demokracie nemůže být bezbřehá. Někteří lidé jsou přesvědčeni o své pravdě. Někdy 

si myslím, že příliš mnoho demokracie je na škodu. Uvedu příklad: když organizuji nějakou akci, raději 

vyberu jedno jídlo pro všechny, než aby si každý vybíral, poněvadž tím se ztratí mnoho času a pak si 

lidé často ani nepamatují, co si objednali. Je to pouze maličkost, ovšem dá se dobře aplikovat na něco 

jiného. 

... Střih Slovenska a Česka ...  

VČ: Mohu říci, že jsem byl zklamaný, jak se vyvinuly vztahy mezi našimi dvěma zeměmi. Uvědomoval 

jsem si, že problémy, které se mezi Čechy a Slováky objevily již od vzniku společného státu a byly 

dány odlišným historickým vývojem v obou zemích a poté i nepřipraveností obou politických garnitur 

nejen spolupracovat, ale třeba se i vyrovnat s menšinami: s německou v českých zemích, maďarskou 

na Slovensku. Současně nevzpomínám problém Podkarpatské Rusi, který tam též existoval. 
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... Střih do minulého režimu ... 

VČ: Situace, která nastala v roce 1945 – omezení demokracie v rámci možností až do státního 

převratu v roce 1948. Další věc je ta, že mezi lety 1948 a 1989 uplynulo 41 let. Ti, kteří si myslí, že po 

25. únoru 1948 následoval hned 10. prosinec 1989, kdy byla představena první Čalfova vláda, se mýlí, 

jelikož mezitím uplynulo 41 let našeho života. Neříkám, že vše byla procházka růžovým sadem. Každý 

z nás máme nějaké negativní zkušenosti z minulého režimu. Nenegoval bych vše, co se odehrálo, 

poněvadž i v té době se jednalo o můj život a já neoddělím svých 43 roků, zkrátka že to, co se dělo 

více než 40 let mého života, byl pouze omyl a chyba. Snažil jsem se žít v rámci možností, které byly 

dány, ale zároveň, abych byl veřejně aktivní a před sebou měl určitou míru chování slušného člověka. 

Samozřejmě, že byla i zklamání, která jsem v té době zažil. Opakuji: neneguji vše, co jsem prožil. 

... Střih do nové doby ... 

VČ: Období, které přišlo po roce 1989, bylo do nejbližších voleb příliš krátké. To znamená – 2 roky, 

aby se vyřešily problémy, které se za roky mezi Čechy a Slováky nashromáždily. Zde nešlo jen o rozdíl 

hospodářských soustav. Když máte neustále poslouchat, jaký je penězovod na Slovensko, na druhé 

straně jsou výčitky, proč se peníze investují v Čechách, v Praze. Proč se na Slovensku vybuduje jedna 

fabrika, která sice dává obživu lidem v celém městě, ale jak jsme viděli při hospodářské transformaci, 

tento způsob byl omylem. Jestli to mohlo být děláno jiným způsobem, je otázka, avšak doba byla 

příliš krátká na transformaci jako takovou. Myslím si právě, že kdyby zůstalo Československo jako 

stát, nedošlo by k takovým extrémům v obou zemích. Přece jen by si Vladimír Mečiar a lidé kolem něj 

toho tolik nedovolili. 

... Nebyli jsme Švýcarsko ... 

MS: Za vysoce rozvinutou zemi považujete Švýcarsko. Shodou okolností je dobré říci, že mnozí lidé se 

domnívali, že právě Československo a později Česká republika může být v budoucnu označována za 

Švýcarsko Východu. Víme, že se tak nakonec nestalo, jelikož jsme neměli banky nebo rozvinutý 

farmaceutický průmysl. 

VČ: Jsem přesvědčen, že chyba byla v něčem jiném. Národ nebyl takový, jako byli Švýcaři, protože je 

nutné mít odpovědnost ke své zemi, svému městu a svému nejbližšímu okolí. 

MS: Ano, voláte po disciplíně.  

VČ: Lehko se to říká, i Švýcarsko se muselo léta vypracovávat k nějakému konsensu, že země dokázala 

vstřebat požadavky jednotlivých částí a lidé se naučili jazyky dalších spoluobyvatelů. Nehovořím o 

Rétorománech, a běžný Švýcar dva, tři jazyky zná. 

MS: Shodou okolností – Češi rozuměli Slovákům a Slováci naopak Čechům. To znamená, že jistý příslib 

zde byl. 

VČ: Existovala zde jedinečná bilingvní schopnost, která se ztratila. Podle statistiky bylo každé 11. či 

12. manželství smíšené. Sám spojení „smíšené manželství“ nemám rád, poněvadž mi to připomíná 

období rasové perzekuce v době válečných roků. Neznám však lepší výraz. Bylo to též dáno tím, že 

Slováci chodívali na vojnu do českých zemí a Češi naopak na Slovensko. Byla zde vzájemná možnost 

studia. Některé vysoké školy byly pouze v českých zemích. Jiné byly pouze na Slovensku. Například ve 
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Zvolenu Vysoká škola lesnická a dřevařská nebo Vysoká škola dopravní v Žilině. Dlouho byla farmacie 

jenom v Bratislavě. Pro celou republiku byla vysoká škola technická se zaměřením na textil v Liberci, 

VŠ báňská byla v Ostravě. Lidé tak hranice přecházeli opravdu symbolicky, neboť jsme byli jedna 

země. Lidé, kteří si brali své partnery z druhé části republiky, ti vlastně pro svůj národ ztraceni nebyli. 

Slováci, kteří sem dnes přicházejí  – i kdyby si chtěli udržet svůj mateřský jazyk, nejde to, slovenština 

jakoby vymizela. Na Slovensku dnes v každém větším městě najdete možnost nakoupit český deník, 

byť s jednodenním zpožděním, ale kdo si chce, může si jej koupit. Toto platí i o časopisech. Každá 

prodejna má české knihy. Je to dáno tím, že pokud chce Slovák vědět víc, jistotně sáhne po české 

knize, neboť všechno není přeloženo do slovenštiny. Slovenský knižní trh je ve srovnání s českým o 

hodně menší. Češtinu taky Slovák zná z televize, protože mnohé filmy nejsou dabovány do 

slovenštiny. V Čechách je stále snaha zrušit slovenské vysílání českého rozhlasu, slovenský program 

v televizi ani nemáte. A pokud nemáte kabelové televize nebo nemáte satelit, česká domácnost se 

vlastně k slovenskému vysílání nedostane. 

... Příčiny rozdělení v rámci demokratického procesu ...  

MS: Lze říci, že rozdělení v rámci snah obnovy demokracie nastalo proto, že někteří vrcholní 

přestavitelé nechtěli naslouchat druhé. Je to jako v manželství, když se nekomunikuje, rozpadá se a 

výsledky pociťuje každý. 

VČ: Chtělo to svůj čas. Nebyla zde v té době potřebná politická vůle, aby se mnohé stalo. Například, 

když vzniklo Hnutí československého porozumění, byl jsem proti tomuto hnutí i přes to, že tam byla 

většina lidí, které jsem znal a vážil jsem si jich. Myslel jsem si, že československé porozumění by mělo 

existovat „sine qua non“ každé politické strany v Československu. Jedná se o samozřejmé věci, o 

nichž by se nemělo ani hovořit. Byl jsem velmi rád, že vše nakonec vyústilo v takové dobré vztahy 

mezi Čechy a Slováky, jako jsou dnes. Vidím, o co jsme byli ochuzeni tím, že došlo k rozdělení. Na 

jedné straně již zde nemáme možnost poznat slovenskou kulturu. Pravda, že do Prahy i do Brna 

přichází slovenská divadla, jsou i festivaly, ...  

MS: ... nebo Český rozhlas Vltava vysílá jednou ročně měsíc slovenské kultury.  

VČ: To všechno tu bylo i předtím. Bylo to samozřejmé. Člověk si mohl objednat jakýkoliv deník nebo 

časopis a dostali jste jej. Jistě, dnes je možné si to předplatit, ale nedoplatím se na poštovném. Je 

zvláštní, že se nemyslelo na tyto otázky. Těžko se určuje, co je lifestylový časopis a co je skutečně 

odborný časopis zabývající se kulturou nebo vědou, když máte platit více za poštovné. To stejné je 

s knihami. Dokonce jsem nositelem Hrebendovy ceny. Je dobré uvést, že Hrebenda byl poloslepý 

prodavač knih, které pěšky, na zádech přenášel z jednoho kouta Slovenska na druhé. Sám jsem se 

nanosil mnoho knih z Čech na Slovensko, protože jsem tím ušetřil poštovné. 

MS: Soudíte, že díky tomu, že došlo k rozdělení, se demokracie ochudila, nebo se domníváte, že 

rozdělení dalo ventil nacionálnímu pnutí? Nakonec se tyto země v Evropě důstojně sešly. 

VČ: Ještě v dalších generacích se bude vést spor o tom, zdali proces rozdělení byl dobrou či špatnou 

volbou. Z mého pohledu vidím, že jsem ochuzen o slovenské „vidění“. Nejde pouze o Slováky, ovšem 

jde též o Maďary, kteří zde též byli zastoupeni, což je půlmilionová menšina, i oni se projevovali. Je 

zde Slovenský institut, který však už nefunguje, jak by měl. Nemají prostředky na to, aby nabídli 

aktuální tisk, knihy atd. Bylo velmi dobře vybudované oddělení slovenských knih v Městské knihovně 
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na Mariánském náměstí a v současnosti se tato řada nedokupuje. Sice existovaly plány výměny knih 

za účasti podpisů ministrů kultury obou zemí před několika lety v Klementinu, ovšem z plánů zbylo 

jen krátké období, poté už se nerealizovaly. Zkrátka, myslím, že mnohé věci by se vyvíjely jinak, kdyby 

nedošlo k rozdělení státu. 

... Inspirace pro Čechy ...  

VČ: Například obdivuji, že na Slovensku je euro. Považuji za základní chybu, že zdejší politická 

garnitura nás neustále přesvědčuje, že euro pro nás není vhodné. Uvidíte, že dopadneme jako 

Slováci, jejichž koruna měla nižší hodnotu v porovnání k české koruně. Téměř 30 korun stálo jedno 

euro, když došlo k přechodu slovenské koruny na euro. V Čechách je dnes přibližně 27,5 Kč. Národní 

banka bude usilovat o to, abychom se dostali na takovou úroveň? Nikdo nám nesdělil, kdo je za tyto 

přehmaty odpovědný, kdo má odpovědnost za to, co se událo. Když si představím, že Československo 

v počátku devadesátých let nebylo zadlužené a dnes má na základě vyjádření ministra financí dluhy o 

hodnotě 2 bilionů, kde se tedy dluhy nabraly? 

... Demokracie a populisté ...  

MS: Nádherně jste mi nahrál, jelikož můžeme říci, že doba přeje populistům, kteří si snaží koupit lidi. 

To znamená, že lidé, kteří jsou solidní, popisují svět, jaký je, jsou postupně vytlačováni těmi, kteří se 

snaží podbízet za každou cenu. Shodou okolností to byl případ i vámi zmiňovaného Vladimíra Mečiara 

s jeho nacionalismem. 

VČ: Vladimír Mečiar nebyl ten největší nacionalista. Věděl nejlépe, jak a co sdělovat, ale obklopil se 

lidmi, kteří byli obdobného mínění, a Slovensko se rozpadlo. Zde v Čechách to není o nic lepší. Nerad 

bych uváděl jména, protože každý z nás ví, že se jim nic nestalo a nesou odpovědnost za to, že 

jízdenky městské dopravy jsou tak drahé, a takových věcí je mnohem víc. Jak je možné, že jeden 

kilometr dálnice je mnohem dražší než v Německu a v dalších zemích? Jak je možné, že zde nedošlo k 

určitým reformám? Vždyť se politické strany dívají do budoucna pouze z hlediska dalších nejbližších 

voleb! Lidé, kteří by měli co sdělovat ve veřejném životě, do něj nevstupují, protože jim to nestojí za 

to. Nastupující generace, bohužel nejde přes komunální politiku, kde by měla získat své zkušenosti, 

avšak jde na politickou cestu prostřednictvím jednotlivých partají a pak se nedivte, že zde jde tak 

málo lidí volit, poněvadž tato „partajokracie“ je absolutně nesympatická podobně jako byly za první 

republiky vázané volební kandidátky. Jednou byly dány a člověk s tím nemohl nic dělat. Do našeho 

politického života se dostali lidé, kteří v praktickém životě nikdy nežili. Nerad bych jmenoval. Všichni 

víme, o koho jde. Byli poslanci téměř 20 let. Nakonec švindlovali s diplomovými pracemi, a nic se jim 

nestalo. Kolikrát si kladu otázku, kde je míra, aby si společnost pověděla: již toho bylo dost! Kdo by to 

vlastně mohl dělat? Například považuji za velkou demagogii všeobecnou volbu prezidenta, protože 

výsledek záleží na tom, zda v poslední chvíli zašvindluje, vymyslí si pomluvy, a nikdo za ně není 

souzen. Vůči pomluvám se bojuje velmi těžko. 

MS: Rozumím vám. Někdo však může říci: hlas lidu, hlas boží. Samozřejmě narážíte na skutečnost, že 

lidé, kteří se dostanou nahoru, kandidáta na jistou funkci mohou pošpinit. Svá slova jste směřoval ke 

skutečnosti, kde uspěl člověk, který začal vykládat, že jeho protějšek se snaží odlišně vyložit Benešovy 

dekrety. 
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VČ: Na Slovensku byly také prezidentské volby, nakonec lidé nechtěli mít stejného prezidenta, který 

je kandidátem vládnoucí strany. Dnes nemůžeme hovořit o pravici či levici ve smyslu, jakému jsme 

byli zvyklí, protože mezi jednotlivými stranami – co se rétoriky týče v sociálních a jiných záležitostí – 

není velký rozdíl. Kdybyste četl programy politických stran a nevěděl, o kterou jde, asi byste si je 

klidně zaměnil. Vadí mi – a nyní hovořím o České republice, v níž žiji převážnou část svého života, že 

do veřejného života nejdou lidé, kteří by měli co říci, koho oslovit. Mám dojem, že počátkem 90. let 

bylo mnohem víc společenského nadšení, zaujetí. Jako kdyby lidé dosáhli bezpečné úrovně a pak 

otupěli. Dále vidím hrubé mravy, nízkou úroveň našeho tisku – myslím deníků, protože mezi týdeníky 

si každý může vybrat, který mu víc vyhovuje. Když si představím, jak kdysi – a nyní odhlédnu od 

ideologických věcí – byla kultivovaná Lidová demokracie nebo Svobodné slovo, na Slovensku Práce! 

V dnešních novinách nevidím v páteční či sobotní příloze poezii – tedy něco, co by lidi kultivovalo. 

MS: Dobrá, ale sluší se říci, že právě demokracie je závislá na lidech. Nejedná se pouze o procedury. 

Není to jen otázka voleb, svobodných médií, ale silným prvkem je člověk. Výchova demokrata je 

otázka generací. 

VČ: Víte, Mojžíš asi věděl, proč vedl Židy čtyřicet let pouští, než přišla další generace a ta se dostala 

do zaslíbené země. Též si vzpomínám na Pasternakova slova z Doktora Živaga: „Člověk se narodil, aby 

žil, a ne, aby se chystal žít.“ Chtěl bych opravdu, abych měl jen přijatelné požadavky. Mně velmi záleží 

na tom, aby byla bezpečnost v ulicích a abych se dostal z jedné části země do druhé bez nějakých 

zvláštních problémů. Nyní mám na mysli problémy dopravní. Jsou určité věci, které by měl stát vždy 

garantovat. Není zde konkurence mezi více společnostmi v dopravě – tedy mimo nejvytíženější směry 

vlakem, do menších měst se nedostanete. Také vidím problémy s roznáškou pošty, přitom 

představitelé státu se snaží v rámci úspor poštovní služby rušit. Jsou záležitosti, které by stát měl 

zabezpečovat, avšak ten se o mnoho věcí nestará. 

... Demokracie a otázka vize ...  

MS: Z vašich slov cítím nutnost vize. Společnost, v níž žijeme, se vyvíjí samospádem. 

VČ: Pane Soldáte, jsem přesvědčený, že jsme se nikdy neměli tak dobře, jako se máme nyní. Nemáme 

právo si stěžovat. Na druhé straně – člověk za minulého režimu též nehladověl. Netvrdím, že by lidé 

měli bydlet v paneláku nebo museli mít stejný příjem, ale aby existovala sociální síť, ovšem aby 

podporu z ní dostávali ti, kteří ji potřebují, a nejen, že je třeba zaplatit dávky na bydlení atd. Stát by 

měl více usilovat o zaměstnávání lidí, kteří jsou nepřizpůsobiví. Jsou nepřizpůsobiví proto, že jim 

nebyla dána šance. K tomu by mělo být vychováno určité množství odborníků z praxe, kteří by věděli, 

jakým způsobem s touto vrstvou obyvatelstva pracovat, aby se takoví lidé stali součástí 

společenského systému, a nikoliv abychom si nad nimi do nekonečna lámali hlavu a báli se jít v jejich 

přítomnosti po ulici. 

MS: Stát by podle vás měl lidi integrovat, to však, bohužel, závisí na lidech, kteří stát reprezentují. 

VČ: Ano, zde je důležitá občanská společnost, ta pomáhá, aby se lidé slučovali. Například dělám 

předsedu Štefánikově společnosti v České republice. Nepodařilo se mi získat žádné mladé Čechy nebo 

Slováky, kteří zde žijí, aby se zajímali o tyto věci – jimi myslím úctu k lidem, kteří vytvořili česko-

slovenský kulturní kontext. Je třeba, aby se jejich myšlenky sledovaly, studovaly, aby se připomínaly, 

je to národní kulturní dědictví obou zemí. Je otázkou, jaké jsou hodnoty další generace? 
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MS: Lze se domnívat, že problém této společnosti můžeme shrnout do termínu „atomizace“. V roce 

1989 a krátce poté lidé měli nějaký společný jmenovatel, něco je spojovalo. Dnes si „jede“ každý sám 

za sebe, a proto se třeba potýkáte s nedostatkem lidí. 

VČ: Když se zamýšlím, chybí mi i něco, jako byla vojenská služba a myslím si, že vůbec by nemusela 

být dvouletá. Kdysi byla vojna dovršení vzdělání mladého muže. Nemyslete si, na vojnu jsem s velkým 

nadšení nešel, byť jsem šel na rok, ale viděl jsem, že se tam lidé v minulosti naučili číst, protože je to 

nenaučili ve zvláštních školách. Když byli schopni jít na vojnu, ona by měla na ně působit. Jsou 

skutečnosti, které by se v roční náhradní službě daly použít, a není to jen sociální oblast. I tímto 

způsobem se pěstovalo vlastenectví, spolupatřičnost k něčemu. 

MS: Sluší se říci, že toto bylo „dáno“ do vínku první republice. Lidé byli hodně integrovaní do spolků. 

Takové legie daly nejen Masarykovi argument pro vznik Československa. 

VČ: Byl to Štefánik, který vytvořil legie. Štefánika je nutné připomínat, protože byl jedním ze 

spoluzakladatelů státu. Představoval slovenský aspekt mezi Masarykem a Benešem. Myslím si, že 

dnes vládne velká iluze o první republice. Je to dáno tím, že mezi rokem 1938, kdy končí první 

republika a mezi tím 1989 byla příliš dlouhá doba. Proč po roce 1945 vítězily levicové směry a zároveň 

nikomu nevadilo zjednodušení politického života, poněvadž lidé měli v paměti stranickost první 

republiky. Ta též trpěla velkou korupcí, nedokázala vyřešit ani jednu z otázek – ať už národnostní, či 

hospodářskou. První republika trvala příliš krátce na to, aby jednotlivé problémy mohla vyřešit. 

... Demokracie a elity ...  

MS: Rozumím tomu. Sluší se říci, že republika byla postavena na elitách, a proto mnozí lidé se k nim 

upínají. Když se podíváme na Masaryka a Václava Havla, v roce 1989 bylo do jisté míry chápáno: 

Václav Havel je nástupcem Masaryka. 

VČ: O tomto nemám žádné pochybnosti. Též bych si položil otázku - a uvažoval jsem o tom nyní, když 

sir Nicolas Winton obdržel státní vyznamenání: jak to, že u nás za druhé republiky Britové museli 

usilovat o to, aby se zachránily nějaké židovské děti, stát neměl zájem vykonat něco takového. Jak je 

možné, že se „po Mnichově“ objevila „žumpa“, která tu existovala? Jednalo se o reakci na politický 

systém první republiky? Tuto skutečnost nikdo nerozbíral. 

MS: Katoličtí intelektuálové se „naváželi“ do prezidenta Masaryka a spisovatelů, jako byl Karel Čapek. 

VČ: Takovýchto lidí bylo více. Když se na Slovensku vytvořila autonomie, hned na počátku byly 

přijímány vyhlášky proti Židům. Ovšem to samé bylo rovněž v Čechách. Dělali to lidé, o nichž byste si 

myslel, že jsou politickou elitou – právníci, lékaři – v tom si nemáme co vytýkat. Můžeme říci asi tolik: 

Když jdu po ulici a uvědomuji si, co vše bylo vybudováno za 20 let první republiky a za 25 let tohoto 

režimu, nepociťuji nějaké zapálení, nadšení. Mne nyní zaujala i jiná otázka – proběhlo 100 let od první 

světové války. Konečně se začalo hovořit i o ostatních vojácích, kteří se nedostali do legií, kteří 

většinou bojovali na všech frontách. S odstupem 100 roků je třeba, aby se tato otázka nastolila, aby 

se o tom hovořilo, a je to záležitost historiků, filmařů, médií, protože se nemusíme dívat jen do 

přítomnosti a do budoucnosti, je však nutné poznat i svou minulost. Například obdivuji Poláky, kolik 

toho jejich země musela přežít od roku 1939, jak se s tím dokáže historicky vyrovnat, jak se lidé 

zajímají o svou minulost. Byl jsem v muzeu varšavského povstání, byla neděle, nebyly tam žádné 

školní zájezdy, byli to rodiče s dětmi, kteří chodili, dívali se a vysvětlovali to dětem. Neumím si 
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představit, že by někdo šel na Vítkov, přičemž též jsou tam vystaveny dokumenty z našich dějin a 

představeny zajímavé kapitoly. 

MS: Mnozí lidé u nás jsou k tomu indiferentní, lhostejní. Nemůžeme se tomu divit. 

VČ: Pane Soldáte, ovšem toto není záležitost pouze škol, ale i médií a hlavně rodiny, protože kde se 

máte dozvědět o některých skutečnostech? Jako se doma naučíte, jak se člověk má stravovat, jak se 

lidé mají chovat, že je třeba pozdravit lidi ze sousedství či když člověk přijde na zastávku tramvaje, 

uvědomit si, že staršího člověka je potřeba pustit sednout. Tento přístup nenaučí škola. Musí to jít 

z domu, člověk by měl být veden příkladem. Je proto nutné, aby se při sobotním či nedělním obědě, 

kdy je rodina spolu nebo při večeři, o některých věcech hovořilo. Nejvíce těchto věcí jsme se 

dozvěděli při večeři, poněvadž během týdne jsme se stravovali v družině, jelikož rodiče byli 

zaměstnaní, a proto společné setkání se odehrálo během večeře. 

... Demokracie, dialog a kontexty ... 

MS: K tomu musí lidé cítit potřebu vést dialog. Znakem demokratického zřízení je právě dialog. Jestliže 

se u nás spíš vedou monology, společnost stagnuje, či se vydala na sestupnou dráhu. 

VČ: Pak se nedivme. Je mi velmi líto, že se lidé nezúčastňují voleb. Nezúčastňují se v dostatečném 

množství ani komunálních voleb, kde se rozhoduje o obci, čtvrti, kde lidé mají svůj domov. Proč se tak 

nešikovně propaguje Evropský parlament? Zde se mnoho věcí financuje s pomocí Evropské unie. 

Právě již tím, že se zúčastníme voleb do Evropského parlamentu a volíme si zdejší lidi, neboť nejsme 

v situaci, jako byla v Itálii, že na kandidátce socialistické strany byl zvolen Jiří Pelikán, což byla 

ohromná věc! Kdyby se objevil takový člověk u nás, jistě bych jej podporoval. 

MS: Souhlasím s vámi, neměli bychom opomenout faktor médií. Cožpak česká média informují o 

evropských otázkách? Cožpak se lidé zajímají, co píší noviny o Evropském parlamentu, když jsou 

nuceni číst to, co se děje v českém parlamentu? 

VČ: Víte, někdo by měl víc usilovat o propagaci například práce Evropského parlamentu a zároveň i 

evropských orgánů. Neměli bychom si z nich dělat pouze švandu, že se vytrhávají některé 

skutečnosti: banány by měly mít stejné formy, nebo se zakazují některá jídla. Jedná se o záležitost 

vyjednávačů, které máme, kteří mají přesvědčit, co je charakteristické pro tu kterou zemi. Jedná se 

většinou o detaily. Vybíráme si z těch nejlepších, kteří by nás měli zastupovat? Do Evropské unie se 

ženou ti, kteří nás přesvědčují, že jsou euroskeptiky. Ten má sedět doma a nejít do Evropského 

parlamentu. 

MS: Sluší se říci: i vámi zmínění euroskeptici jsou součástí lidu. Jejich hlas by měl být slyšen, poněvadž 

jsou menšinou a demokracie by ji měla respektovat. 

VČ: Máte pravdu. V některých věcech si myslím: někdy je příliš demokracie ke škodě. Některým lidem 

bych možnost nedal, protože dokážou lépe demagogicky působit na lidi, než bych dokázal působit já. 

... Nesamozřejmost demokracie ...  

MS: Měli bychom se též dotknout jedné skutečnosti: demokracie vyžaduje úspěch, někdy je to však 

neustálé škobrtání. Úspěch vám umožňuje zajistit i demagog, který je schopný svými rozhodnutími 
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zabezpečit blahobyt země. Když se podíváme na výsledky voleb z podzimu 2013, někteří demagogové 

dostali zelenou. 

VČ: Podívejte se, dal bych šanci těmto lidem, protože zatím neudělali velkou chybu. Nemůžeme 

hovořit o nějaké korupci, která by se zde neodehrála. Lidé jsou znechuceni ze všech úplatkářských 

afér a z toho, že zde v Praze není vyřešena městská doprava. Hovořím pouze o Praze. Každý region 

má své problémy, kde jsou krajští demagogové, kmotři. Demokracie má vlastně těmto záležitostem 

zabránit. Když jsou lidé voleni takoví, kteří sledují vzájemné profity. To vše začalo opoziční smlouvou. 

Viděl jsem to i při senátních volbách v obvodě, kde žiji, že podporovali i sociální demokraté jednoho 

kandidáta, který vlastně vystupoval proti programu sociální demokracie. Ale to byly asi nějaké 

koaliční dohody, jenže těžko se jím rozumí. 

... Kapitalismus ... 

MS: Pokročme dále. Jak jste jako historik vnímal obnovu tržního hospodářství? Marx podrobil 

kapitalismus zdrcující kritice, poněvadž vede k odcizení člověka. Centrální plánování selhalo. To 

znamená, že obnova systému, který funguje v západním světě, je čímsi logickým?  

VČ: Západní svět není též ideální, jako nic na světě není ideální. Neosvědčilo se centrální plánování, 

jelikož neexistoval trh. Kde neexistuje soutěživost, konkurence, kde je vše předepsáno – kolik se má 

čeho vyrobit, vyrábí se i do zásoby a jsou pak z toho nedobytné pohledávky. Na druhé straně – 

vytvořit vlastní kapitálovou vrstvu je záležitost několik generací. Nejsem nadšen z přístupu 

v devadesátých letech, kdy mnohé podniky krachovaly. Když si člověk uvědomí, že lidé, kteří u nás 

vlastní nadnárodní podniky, přicházejí lidi též vykořisťovat – mám na mysli třeba zaměstnance 

obchodních řetězců. Nikdo se nedokáže postarat o jejich požadavky, zastat se jich. Zde musí existovat 

patřičná lidská důstojnost a nejen o ní hovořit. Nevidím zde kroky, které by vedly k nápravě. 

MS: Cítím, že cílíte na kritiku oligarchů, kteří z transformačního procesu hospodářství získali 

v privatizacích majetky, které se lidem staly trnem v oku. 

VČ: Do správních rad přišli lidé, kteří nevytvářejí žádné hodnoty, intelektuálně nejsou způsobilí, 

ovšem dividendy mají přitom obrovské. Jak je možné, že došlo k takové hospodářské krizi, když ti, 

kteří na to měli dohlížet, na to nedohlíželi? Jsem historik a ne ekonom, a proto některé problémy 

nemohu vidět a vlastně bych je zjednodušil. Jde mi též o to, aby bylo podporováno vytvoření střední 

třídy, protože ta vytváří vlastní hodnoty. Nejdůležitější je podle mého názoru to, co poskytne 

studentům střední škola! Je nutné, aby právě tam byli nejkvalitnější lidé, učitelé, aby byli slušně 

zaplacení, proč tomu tak není? Proč zde máme tolik vysokých škol podivné kvality? Nevidím 

demokracii v tom, že si každý může založit vysokou školu. Kladou si lidé otázku, kde se uplatní jejich 

absolventi? Znám lidi, kteří jsou kvalifikovaní, dobří, ale studovali takové obory, kde na jedno místo 

není 5, ale 200 uchazečů. Proto je třeba, aby tyto skutečnosti byly sledovány. Ne každý může 

studovat na AMU, DAMU, HAMU, FAMU ...  

MS: Ano, každý má nějaké vlohy, a ty by se měly podchytit. Následně by člověk měl vlohy rozvíjet. 

VČ: Vůbec si nemyslím, že je třeba, aby polovina z populačního ročníku měla vysokoškolské vzdělání. 

Měli bychom se tázat: jaké kvality je vzdělání? Spíše jde o nízký trend. Proč se máme v tomto směru 

přizpůsobovat předpisům jiných zemí? Velmi bych usiloval, aby se lidé uplatnili v praktickém životě, a 

to v odborných školách. To je třeba propagovat.  
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MS: Jinými slovy – lidé by se měli zabývat ne tím, co chtějí, ale co vyžaduje hospodářství.  

VČ: Nejedná se o jednoduchou záležitost. Nejlepší by bylo, kdyby lidé dělali, co je baví, ale aby je to 

uživilo. Jistě je možné nalézt kompromis.  

MS: Rozumím, ale kombinace, o níž hovoříte, vznikne málokdy. 

VČ: Ano, měli bychom více dohlédnout na to, aby neexistovalo tolik „kulturologů“, „politologů“, také 

historiků. Aby tam šli ti nejlepší, aby bylo tolik vysokých škol, kolik je možné pedagogicky zabezpečit. 

Není vhodné, když máme „létající“ profesory, kteří ani nemohou poznat své žáky. Nemají čas řádně 

pročíst diplomovou práci. Již nehovořím, o tom, že by měli studenty vést. 

MS: Rozumím vám, ale ne každý je Masarykem, Benešem, Kroftou, Arne Novákem. Zkrátka – 

společnost něco chce a podle toho se svět vyvíjí.  

... Slovenská zkušenost s kapitalismem ...  

MS: Dobrá, můžete říci pár slov o tom, jak se kapitalismus a obnovení tržního hospodářství na 

Slovensku vyvíjely? 

VČ: Myslím si, že vám k tomu příliš nepovím, protože jsem žil a dodnes žiji v České republice, na 

Slovensko občas jen zajíždím. 

... Hodnoty pro demokracii a kapitalismus ...  

MS: Jaké hodnoty jsou důležité pro demokracii a tržní řád? 

VČ: Myslím si, že je třeba dodržovat zákony, je třeba, aby lidé byli též altruisty, aby nečekali, že se jim 

za jejich činnost hned dostane odměny, aby dělali některé věci jen proto, že mají dobrý pocit, že to 

udělali, že se to patří. Nerad bych poslouchal, že se mi za mou činnost někdo bude odměňovat. Je to i 

o mezilidských vztazích a odtud to má plynout do zaměstnání. 

MS: Lidé by neměli za vším hledat peníze. 

VČ: Podívejte se, peníze jsou důležité, ovšem jsou věci, jež je třeba udělat, právě proto, že je to 

důležité samo o sobě. Lidé by měli být tak placeni, aby nemuseli vše dělat za peníze. 

MS: Můžeme konstatovat: kdo měří život penězi, pak jako osobnost daleko nedojde. 

VČ: Závisí, jaké máte na život nároky. Lidé by měli vědět, nač mají. Neměli by si myslet, že mají nárok 

mít vše. 

... Blahobyt ...  

MS: Jak přistupujete ke skutečnosti, že po roce 1989 důležitým motivem jednání lidí bylo „dohnání“ 

bohatství zemí na západ od nás, aby byly po letech nedostatku saturovány hmotné potřeby? 

VČ: Když se vám dlouho něčeho nedostávalo - běžné věci, které se nosily, mohly se dostat jen v 

Tuzexu. Ne každý musí chodit oblečen ze značkového obchodu, když na to má, nechť chodí tak 

oblékán. Každému imponují jiné věci. Někdo tráví čas náročným sportem, jiný zas neví, jakou blůzu by 

dal na sebe. Někdo je ochoten dát peníze za nějaký kvalitní koncert. Zkrátka – nemůžeme být 



 
 

110 
 

uniformní. Lidé reagovali zejména na věci, jichž zde byl velký nedostatek. Dnes nevidíte problémy 

s auty, protože je jich velký počet. Lidé si mohou koupit jakékoliv auto, i ojeté. Když se některé věci 

saturují, přijdou jiné. Důležité je, že jsme se dostali na stejnou úroveň – co se internetu týče, jakou 

má západní Evropa. Evropská unie se též postarala o vyrovnávání. Zanedbávané regiony se dostávají 

na vyšší úroveň, avšak my sami musíme pracovat. Když se podíváme na města po devadesátém roce, 

zkrásněla. Také to velmi závisí i na zastupitelích, kteří sledovali tyto otázky, a jejich řešení věnovali 

své úsilí. 

MS: Dobrá, jak se díváte na slova Václava Havla: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Lze jeho 

slogan považovat za plod revoluce, nebo to má i hlubší kořeny? 

VČ: V dané době splnil svou úlohu. Jsem přesvědčen, že Václav Havel byl i o obsahu svých slov zcela 

přesvědčen. Nemůžeme zůstat na jednom bodu, neboť vývoj jde dále. Za 25 let se situace kvalitativně 

proměnila, doba vyžaduje jiná slova, motta, která by odpovídala i vývoji, k němuž jsme dozráli na 

základě Havlových slov.  

MS: Můžete říci nějaké motto, které by bylo pádné?  

VČ: Osobně jsem si vždy vážil slov paní Čankajškové – Sung Mei-ling, která řekla, že často věnuje 100 

procent úsilí, aby dosáhla procenta výsledku. Vždy bych si přál více než procento výsledků, ale je 

nutné, aby člověk viděl výsledek svého úsilí.  

... Historie a její recepce ...  

MS: Jste historik a bylo by chybou se nezmínit o historii. Jakou má podle vás pro společnost význam? 

Jsou lidé, kteří řeknou: historie patří historikům, ale vnímavý člověk může říci: historie je cestou 

k osvobození sebe sama. Člověk se na poli historie snaží pojmenovat pravdivě minulost. 

VČ: Víte, každá liška chválí svůj ocas. Mám tento obor velmi rád, vždy jsem historii chtěl studovat. 

Jsem rád, že jsem ji „zažil“ v různých podobách a když jsem pracoval v muzeu, mohl jsem se jí 

věnovat. Vzpomínám si, že když na střední škole byl dobrý učitel dějepisu, který dokázal zaujmout své 

studenty a rozšířil jim obzor nejen o tom, co znamenala Suezská krize nebo Punské války. Ovšem 

člověk se setkal i s hovory o kultuře, politice, hospodářství, sociologii, zkrátka vše, co se přes historii 

dá zjistit a dovědět. Znalost historie považuji za velmi důležitou – existují různé bonmoty: kdo 

nepozná minulost, ...  

MS: ... bude nucen si ji opakovat. Santayana ...  

VČ: Jsou jiní, kteří stojí za zmínku, jmenovitě bych to nebral. Nepřeceňoval bych význam historie, ale 

dobré znalosti historie člověku v životě pomohou. 

... Úpravy dějin ...  

MS: Soudíte, že minulost byla před rokem 1989 upravována, že interpretace dějin byla pochybná? 

VČ: Z ideologického důvodu byly mnohé věci prezentovány, jak režim potřeboval. Jsem přesvědčen, 

že starší dějiny, například dějiny první světové války, byly od druhé poloviny šedesátých let 

představovány velmi seriózně. Je pravda, že mnozí historici neměli k dispozici prameny, které se 

nacházely v archivech jiných zemí. Například o Karlovi IV. se lépe studuje, když se studují francouzské 
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či německé archivy, ale můžeme konstatovat: i historici, kteří se tématům věnovali v minulé době, 

přinášeli kvalitní výstupy. Považoval jsem za velmi dobré, že svého času nakladatelství Svoboda 

vydalo kroniky – a to od Kosmovy kroniky do kronik 17. století. Patří to k historii národa, ovšem právě 

na tyto věci dnes nejsou peníze a nejsou komerční, tedy se nevydávají. Podobně je to s antickou 

knihovnou, jež se vydávala za minulého režimu. Je pravda, že z ní mám v knihovně asi 70 svazků, 

z nichž jsem prošel 10, ale hned, když jsem si knihu koupil, pročetl jsem si úvod a doslov. Řekl bych, 

že to patří ke vzdělanosti. Každá generace by znovu měla přečítat svou klasiku. To znamená: literární 

historici by ji měli interpretovat podle znalostí, které dnes mají. Jsem přesvědčen, že historie po roce 

1989 dostala možnost interpretovat minulý svět bez ideologických nánosů. Jsou však historici, kteří 

byli ovlivněni minulým režimem a publikují do současnosti, vydávají práce na úrovni, na jaké bylo 

jejich studium, některé lidi nepřesvědčíte. Není však cílem, abychom se navzájem přesvědčovali. 

MS: Když někdo přepisuje dějiny na základě ideologie, z dlouhodobého hlediska to nemá dlouhého 

trvání.  

VČ: Souhlasím s vámi. Je tolik možností – zajímavé televizní pořady, které jsou lidem nabízeny. Jsou 

televizní dokumenty, kde se člověk dozvídá o II. světové válce, o jiných mnohých tématech, která jsou 

velmi kvalitně připravena, a je jen na člověku, co si z toho vybere. Myslím si, že společnost se dokáže 

bránit hlasu, jenž by byl negativní, třeba když někdo zpochybňuje holocaust, má za to být hnán 

k odpovědnosti. 

MS: Někdo způsoboval útrapy komunistického režimu a také není hnán k soudu! 

VČ: S některými lidmi byste si nesedl za jeden stůl. Lidé jsou do jisté míry ostrakizovaní v tom směru, 

že když mají extrémní názory, není asi přínosné je zvát do televizních diskusí nebo na konference. 

MS: Tito lidé mohou být sociálně vyloučení, jsou na periferii. 

VČ: To je individuální věc. Každý máme hranici, kam můžeme jít. S jistými lidmi nemůžeme být v 

jednom spolku nebo nemůžeme sedět za jedním stolem. 

... Historie a instituce ...  

MS: Rád bych se zeptal na institucionální ukotvení – poznání historie. Jaký podle vás má význam 

Ústav pro soudobé dějiny? Vznikl po roce 1989. 

VČ: Jsem přesvědčen, že se jedná o velmi důležitou instituci. Profesor Prečan o takovém směřování 

dávno uvažoval na počátku 70. let, kdy ve své korespondenci – dokonce jsem o tom psal – 

s významným politologem Milanem Šimečkou vyslovil své přání, co by vše dokázal, kdyby měl 

k dispozici takový ústav. Myslel, jaké knihy by se měly přeložit. Mladí historici by měli studovat 

v zahraničí, aby získali zkušenosti. Toto se vše podařilo. Samozřejmě, že máte přání. Některé věci vám 

vyjdou, některé částečně. Jsem přesvědčen, že založení tohoto ústavu – příští rok tomu bude 25 let – 

to byl velký úspěch, protože je to vidět i na změně vědomí společnosti vůči dějinám. V tom směru, že 

o současné dění se lidé zajímají více než předtím. Pokud to byla ideologická záležitost, každý si s tím 

chtěl dát „svatý pokoj“. Když se ohlédnete do minulosti a vzpomenete si, že koncem osmdesátých let 

vydával Melantrich sešity „Slovo o historii“, vybrané tituly končily s výjimkou dvou případů v roce 

1945, proto dále nepokračovaly, jelikož by to nebylo ideologicky přijatelné. 
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MS: Je to něco podobného, jako když František Palacký končil své dějiny rokem 1526 bitvou u Mohuče 

před nástupem Habsburků. 

VČ: Ano. Soudím: Ústav pro soudobé dějiny sehrál významnou roli nejen vydáním množství různých 

dokumentů a analýz. Mám na mysli i skvělý časopis Soudobé dějiny – vychovala se generace mladých 

historiků, kteří jsou evropsky vzdělaní, dalo by se říci, i atlanticky vzdělaní, protože studovali v USA. 

Ovládají jazyky, práci v archivech, navštívili archivy v jiných zemích. Dokázali do svých prací 

zakomponovat tyto znalosti. Tím se staly naše dějiny plastické. 

... ÚSTR ... 

MS: Dobrá, jak vnímáte druhou instituci, která se má zabývat studiem totalitních režimů? Mám na 

mysli Ústav pro studium totalitních režimů, který však není součástí akademické půdy. Jedná se o 

instituci, která vznikla i na „přání“ politiků. 

VČ: Podívejte se, jedná o dítě doby po roce 1990, poněvadž takové ústavy nevznikly pouze u nás, ale 

podle určitých vzorů. Například dnešní spolkový prezident Joachim Gauck založil ústav v Německu. 

Takové ústavy jsou v Maďarsku, v Rumunsku, v Polsku, dokonce i Rusku. Ze začátku jsem byl velmi 

proti tomu, neboť jsem si myslel, že finanční prostředky, které jsou pro tento ústav vyčleněny, by 

bylo lepší využít tak, že by každý okresní archiv dostal přiděleného jednoho pracovníka, který by měl 

specializaci na současné dějiny. Vznik ústavu bylo politické rozhodnutí – instituce již existuje, je nutné 

jí dát patřičný čas. Nikdy není dobré, abychom se neustále dívali do hrnce, v němž se vaří. Pak se 

vytahují různé aféry. Nyní je potřeba, aby ústav získal pár let klidné činnosti, a pak se dá hovořit o 

jeho směřování. Dnes bych činnost ústavu nechal dalšímu příběhu a nezasahoval bych do ní. 

MS: Něco jiného je postoj historika, který stojí vně. Politici rozhodují ... 

VČ: Nakonec i vznik Ústavu pro soudobé dějiny byl politickým rozhodnutím Občanského fóra. 

Nejednalo se o seskupení lidí, kteří šli „hrát mariáš“. Poměry, které jsou v ÚSTR, neznám. Jsou tam 

však kvalifikovaní lidé, četl jsem práce, které jsou dobré. Jejich časopis Paměť a dějiny je na slušné 

úrovni. Mají k dispozici i některé „delikátní“materiály, a je otázkou, jak se s nimi naloží. Byly zde 

některé aféry, které jsou nám nyní dostatečně vysvětleny. Jednalo se o případ Milana Kundery, 

protože celé to bylo z mého pohledu zahráno do „autu“. Záleží na interpretaci celé doby. Víte, lehce 

se interpretují některé věci z pohledu člověka 21. století jako z pohledu člověku 50. let, kdy se člověk 

musel držet jasného rozumu, jisté distance, když se nechtěl do něčeho zaplést, poněvadž ideologie 

byla natolik silná, že když nebyl „pravověrný“, nevěřil, že každý, kdo přijde, je nepřítel, který chce 

zavraždit Klementa Gottwalda, tudíž tam nemá své místo. 

MS: Soudíte, že oba dva ústavy hrají důležitou roli v oblasti poznání historie? 

VČ: Každý má své poslání. Každý se v určitém směru obrací na jiný okruh lidí. Jsem přesvědčen, že na 

laickou veřejnost se obrací ÚSTR a poučenější lidé sáhnou po dílech Ústavu pro soudobé dějiny. Tito 

lidé jsou poučenější, poněvadž velmi pochybuji, že by si běžní lidé večer vzali do postele ke čtení 

dokumenty mimořádného sjezdu nebo Dekrety prezidenta republiky. Některé aféry okolo Bedřicha 

Reicina či obdobných politiků, ty lidi zajímají a často po nich mnozí sáhnou. Prosím vás, tím nechci 

znevažovat práci kolegů. Jsem přesvědčen, že jejich poslání je trochu jiné, ovšem když instituce 

funguje, je vhodné jim dát šanci. 
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... Dialog o historii na veřejnosti ...  

MS: Soudíte, že se ve společnosti dostatečně hovoří o historii? Právě tyto instituce mají napomoci 

tomu, čemu se říká „vyrovnávání se s minulostí“. 

VČ: Je velmi těžké se vyrovnávat, minulost už změnit nemůžete. Když se vás některé věci dotkly, buď 

si to vysvětlíte, nebo zůstanete zatrpknutí. Věděl bych více, neboť jsem si představoval, že má 

profesní dráha by mohla být trochu jiná. Na tom nic nezměním. Pohybujeme se ve společnosti, 

kterou historie zajímá, a proto bych asi nebyl pravý, který vynáší velké kritiky. Též se setkávám 

s mladými lidmi, s nimiž jsem se mohl poznat přes soutěž Eustory, o niž jsem se v ČR staral 10 let. 

Jednalo se o studenty, kteří se chtěli dovědět víc. O některých otázkách mám zkreslené představy a 

někdy si myslím, že společnost je „vzdělanější“, než je ve skutečnosti. Důležité je, aby byly vzdělané 

politické elity, byť nikdo po těchto lidech nechce, aby ovládali podrobnosti z dějin starověku, ovšem 

je dobré, aby se dokázali vyznat v historii 20. a 21. století, což jim má pomoci v rozhodování 

v politických otázkách, za které nesou či by měli nést odpovědnost. 

MS: Dotkli jsme se faktu, že je někdy znalost historie využívána k manipulaci. Nádhernou ukázkou 

toho byla první volba českého prezidenta. Kdejaké uřeknutí se může člověka diskvalifikovat. 

VČ: Pokud se týče volby ze dvou kandidátů, málokdy existuje vzájemná zdvořilost, že by lidé spolu 

hovořili v rukavičkách. 

MS: Zde se dotýkáme kultury politiky. 

VČ: Jistě, jde o míru, kam člověk může zajít. Když „zajdu“ za své „já“ pouze proto, abych dosáhl cíle, 

jsem sobec. Ti, kteří jej chtějí dosáhnout, se neodvažují. Můžeme se na to dívat pouze z profilu. 

MS: Účel světí prostředky.  

VČ: Ano ...  

... Integrace do západního světa ... 

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak se díváte na vstup naší republiky i Slovenska do evropských 

struktur? 

VČ: Myslím si, že je jednalo o důležitý krok. Právě i evropské struktury mohou zabránit některým 

přehmatům, k nimž by mohlo dojít. Bylo vidět, že když Mečiar „přestřelil“, dostal demarš ze strany 

Evropské unie. 

MS: Víme, že se pan Mečiar orientoval spíš na Rusko. Po volbách, které vyhrál Mikuláš Dzurinda, 

nastala obnova vazeb na evropské státy. 

VČ: V tomto směru může Slovensko děkovat za pomoc České republice, která v té době velmi 

nezištně pomohla. Také pomohla i ve svůj vlastní prospěch, protože vedle sebe má loajálního 

partnera, na něhož se dá spolehnout, a jeho kroky jsou předvídatelné.  

... Kam jsme dospěli – nejen omyly ...  

MS: Rád bych se zeptal, jaké omyly a klady přineslo čtvrtstoletí. 
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VČ: Pětadvacet let bych posuzoval kladně, protože se nám naskytla nová šance. Tehdy jsem si říkal, že 

nemám o dvacet let méně, a to v tom směru, že bych si rozšířil své znalosti, že bych mohl víc 

studovat. Tento pohled je subjektivní. Pro mne je velkou trpkostí – a zůstane to celý život – rozdělení 

Československa. Vyrostl jsem v Československu, byl jsem vychováván jako středoevropan, poněvadž 

maminka po svém otci byla Češka. Otec byl po své matce Maďar. U nás se doma nenadávalo ani na 

jedny a ani na druhé. Kulturní vlivy těchto národů se rodiče snažili vtěsnat do naší výchovy. Také jsem 

nepředpokládal, že dojde k takovému rozevírání nůžek ve společnosti. Úspěšní lidé mají právo mít 

více jak čtyřpokojový byt v paneláku. Když lidé mají na tři auta, ať je mají! Avšak nelze neuvažovat o 

vytváření vhodných prostředků, je třeba kontrolovat hospodářské přehmaty, korupci, neetické 

jednání bank, neodpovědnost při privatizaci, „oceňování“ lidí, kteří nevytvořili žádné hodnoty. Pak se 

nedivme, že nevědí, že je nutné zpětně společnost ze získaného majetku podporovat. Tito lidé však 

získané podniky rychle prodali či je přivedli k úpadku, a mohli bychom jmenovat mnohé další 

způsoby. Proto, že se některé věci hospodářsky nepodařily, že se uvažuje v kategoriích jedněch voleb, 

že školství není na takové úrovni, na níž by mohlo být – a takových otázek by se našlo víc, ale 

každopádně vidím více úspěchů, kterých společnost dosáhla předtím devětaosmdesátým. Některých 

otázek jsem se přestal bát. Měl jsem strach ze Státní bezpečnosti. Dnes nedělám nic. Ani tehdy jsem 

nic zvláštního nedělal. Byl jsem zaškatulkován do kategorie lidí, kteří nemohli. Právě proto mi z času 

na čas bylo dáno najevo, jaké jsou mé limity. V dnešní době je to závislé jen na schopnostech lidí. 

MS: Dobrá, vymezovali jsme se vůči minulosti, ale jaká budoucnost čeká tuto zemi v rámci Evropské 

unie a globalizovaného světa? Jak jste odpovídal, můžeme říci, že jste optimistou. 

VČ: Nemůžu říkat, že jsem optimistou. Velmi bych si přál, abychom měli kvalifikovanější politickou 

vrstvu, jež by dokázala informace a znalosti lépe využít pro společnost. 

MS: Děkuji vám za kritická slova. 

 

 

           

Dialog o transformaci s Tomášem Czerninem12,13: 

MS: Vážený pane Czernine, čím pro vás byl rok 1989? Jak jste jej vnímal? V jaké životní fázi vás zastihl. 

Jaké naděje jste do něj vkládal a případně, jak se naděje naplnily?  

TC: V roce 1989 mi bylo 27 let. Musím říci, že se jednalo o zvláštní období. Dva roky před tím jsem 

dokončil vysokou školu. Byl jsem rok na vojně. Bylo to období plné naděje. Musím říci, že již ke konci 

studií jsem cítil, že se něco ve společnosti děje. Věřil jsem, že něco se změní. Možná bych zašel dále. 

Těžko jsem prožíval skutečnost, že naše rodina je rozdělena. Byl jsem značně fixován na mého 

dědečka, jenž žil v Rakousku a kterého jsem - dá se říci – viděl naposledy, když mi bylo 7 let. Opět mě 

                                                           
12

 Tomáš Czernin *1962, český šlechtic, podnikatel.    
13 

Dialog byl natočen v pátek 15. srpna 2014 odpoledne v pracovně pana Tomáše Czernina, Dymokury u 

Poděbrad.  
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k dědečkovi a babičce pustili v roce 1977. Jednalo se o velkou proměnu. Dědečka jsem viděl jako malý 

chlapec a nyní jako dospívající jinoch. Také mě překvapila skutečnost, že dědeček byl úplně jiný, než 

když jsem jej viděl naposledy. Byl to již starý, nemocný, zlomený, zklamaný člověk, který žil z podpory 

příbuzných, neměl žádné vlastní prostředky. Velice trpěl tím, že není doma, že má rozdělenou rodinu. 

Otec s námi je v Československu a on v Rakousku. První roky - co jsem dědečka mohl navštěvovat - 

jsem se intenzivně zabýval tím, že budu emigrovat. Hranice se neustále odsouvala. Napřed to bylo po 

maturitě, pak, když jsem byl přijat na vysokou školu, trochu mě to překvapilo. Toto rozhodnutí jsem 

odsouval. Do toho mi po maturitě emigrovalo hodně kamarádů, kteří nebyli politickými emigranty, 

ale spíše ekonomickými. 

MS: Zkrátka, měli zištné důvody.  

TC: Těmi rozhovory s dědečkem se mi cosi ujasnilo. Zabýval jsem se jeho osudem. Celý život jen něco 

ztrácel – a to nejen materiálně, ...  

MS: ... ale i vztahově.  

TC: Poté jsem – tuším – v roce 1982 byl asi týden u Karla Schwarzenberga, byl jsem pak v Murau 

několik prázdnin po sobě. To mě též ovlivnilo. Když jsem mu však řekl, že zvažuji emigraci, že při 

jedné návštěvě Rakouska se do Československa nevrátím, tak mi odpověděl: „To bys udělal pěknou 

pitomost. My jsme zde nešťastní, že nemůžeme být doma, že tam panuje takový režim. Ty jsi tam, jsi 

do života zapojen, tak by ses měl snažit něco dělat, aby se vše obrátilo, aby tam byly normální 

poměry.“ Myslím si, že tehdy se to ve mně definitivně zlomilo. Řekl jsem si, že to, co zažil dědeček, 

chci zažít obráceně, což se pak stalo realitou. Když jsem dříve rodiče trápil tím, že budu emigrovat, 

řekli mi: „Máš čtyři mladší sourozence, všem tím jenom uškodíš.“ Najednou začali trochu být 

nervózní, když jsem vedl podobné řeči. Opravdu - cosi bylo v osmdesátých letech cítit, že něco se 

děje.  

... Gorbačov a ostatní ...  

MS: Přivítal jste, když do Kremlu přišel Michail Gorbačov? Jak jste vnímal tuto osobnost, která je na 

Západě ctěna, v Rusku k ní přistupují opačně. Mnozí o něm uvažují jako o politikovi, který chtěl 

podobné změny jako naši představitelé v roce 1968.  

TC: Že se v Sovětském svazu něco děje, jsem považoval za více či méně zřejmé. Michail Gorbačov byl 

z komunistů ten rozumný, který věděl, že situace je neudržitelná, nebo si uvědomil, že situace je 

neudržitelná. Zkrátka - proměna musí přijít. Pro mě byl stále komunistou. Nevěřil jsem mu. Pokud jej 

někdo označuje za hlavního tvůrce světových změn - když to tak řeknu - tvrdím, že jím nebyl, ale spíše 

se jednalo o Ronalda Reagana, komu vděčíme za nejvíc. Někdy jsem dokonce říkal, že mu musím být 

vděčnější než rodičům.  

MS: To zní až příliš pateticky. Neměli bychom zapomínat na jednu důležitou dámu – a to Margaret 

Thatcherovou, která pomohla zprostředkovat setkání mezi Gorbačovem a Reaganem. Upozornila na 

Gorbačovovu inteligenci ...  

TC: Vůbec tehdy byla dobrá konstelace politiků. Myslím si, že první místo bych stále nechal Ronaldu 

Reaganovi a Margaret Thatcherové, nakonec i Mitterrand ve Francii se choval pravicověji než před 

ním gaullističtí prezidenti.  
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MS: V politice bylo více osobností, státníků, než si myslíme ...  

TC: V každém případě souhlasím s tezí, že Sovětský svaz byl říší zla a Ronald Reagan byl hlavním 

iniciátorem. Zkrátka - se zlem se nesmí žádným způsobem spolupracovat.  

MS: Musí být odvaha označit, že zlo je zlem.  

TC: Ano, souhlasím s vámi.  

MS: Nesmí se s ním zacházet v rukavičkách, poněvadž zlo může infikovat dobrou část organismu.  

TC: Byl jsem dost nespokojený s tím, jak postupovali předchůdci Ronalda Reagana. V této otázce mi 

mnoho dal můj dědeček, který těmto lidem nevěřil. Musím říci, že mi můj názor ujasnil. Často se 

vyjadřoval tak, že dokázal v člověku podnítit kritické uvažování. Vlastně historii jsem poznával díky 

němu. Měl jsem ideály ovlivněné mým okolím.  

... Skok k roku 1968 ...  

TC: Neznal jsem lidi z Pražského jara. Pamatuji si, že když mi bylo 6 let, lidi vyvolávali: Dubček, 

Svoboda. Dědečka jsem se jednou ptal, jestli se někdy s prezidentem Svobodou setkal. Dědeček mi 

říkal: „Byl největší sviní, jakou jsem v životě potkal.“  

MS: Bojoval v Sovětském svazu.  

TC: Ano, jednalo se o člověka, který několikrát v životě zradil. Začal tím, že dezertoval z rakouské 

armády.  

MS: Pak pomáhal Sovětům za II. světové válce. Měli bychom asi říci, že hodnocení života není pro nás. 

Každý člověk se svými činy jde k Pánu Bohu a ten vystaví účet.  

TC: Později jsem se dočetl o Josefu Smrkovském, kým byl, jak se choval v roce 1948 a v letech před 

tím. Zkrátka – gloriola, která se kolem lidí udělala v roce 1968, byla opravdu přehnaná. Zde musím 

konkrétně říci: Josef Smrkovský byl jedním z mých prvních zklamání po roce 1989, když mu udělali na 

Václavském náměstí pamětní desku. Konstatoval jsem: jedná se o člověka, který má krev na rukou. 

Jestli budeme oslavovat takové lidi, dobré to nebude.  

MS: Měli bychom zde zdůraznit, že Češi oslavují kohokoliv. Chvíli toho, chvíli onoho. Stavíme pomníky, 

potom je bouráme. V tom jsme asi mistři. Nádherně to ukazuje naši nalomenou identitu a integritu, 

což pak komplikuje samotnou národní existenci a odhadnutelnost vývoje jednání. 

... Reakce rodičů na rok 1989 ...  

MS: Dobrá, když jsme u vás, přivítali změnu vaši rodiče jako velkou výzvu, satisfakci?  

TC: Myslím si, že rodiče vždy razili zásahu: je jedno v jaké době žijeme, především musíme žít poctivě.  

MS: Jednoduše žít charakterně.  

TC: Žili jsme v trochu uzavřeném světě bez ohledu na to, v jakém režimu žijeme. Řekl bych, že rodiče 

možná zprvu nesdíleli tak úplně euforii. Byli poněkud opatrní. Asi měli strach, že se změna nepovede. 



 
 

117 
 

Tázali se, kam vývoj půjde? Co se materiálních statků týče: v tu dobu na ně nikdo nemyslel, jestli 

budou nějaké restituce a v jaké formě. O to otec začal bojovat až později.  

MS: Nejprve musíme svrhnout režim, teprve pak můžeme pokračovat dál. Jednoduše – nejprve přijde 

politická změna a pak hospodářská.  

... Komunismus ...  

MS: Rád bych přešel před rok 1989. Jak vnímáte význam komunistické ideologie a režimu na ní 

založeném? Jak nahlížíte na to, co vás sužovalo a kvůli čemu váš dědeček odešel do zahraničí?  

TC: Jestli někdo chce tvrdit, že komunistická ideologie je „spravedlivá“, že to, co nám bylo ve škole 

tvrzeno, tak se nejedná o ideologii v pravém slova smyslu, ale o utopii. Ta ze své podstaty nikdy 

fungovat nemůže. I kdyby lidé řekli, že všechno je všech, že si to budeme spravedlivě rozdělovat, ... 

MS: ... vypukne mela.  

TC: Lidé nejsou stejní, ...  

MS: ... a proto je svět pestrý. Můžeme poděkovat: zaplať Bůh za tu rozdílnost, ale občas se jistě 

tážeme: Pane Bože, proč?    

TC: S tím jsou spojeny prostředky, které se používají. Ty, které komunistický režim používal, byly od 

počátku zločinné. Již jen skutečnost, že režim má zájem stát na diktatuře proletariátu, každá diktatura 

je zločinná. Vždy je to za cenu potlačení nějaké skupiny lidí. Tady musím konstatovat: komunismus 

stejně jako nacismus se nezastavoval před těmi nejhoršími zločiny. Jestli někdo hájí někoho pro jeho 

komunistické názory, i když se jednalo o člověka, který nikoho nezavraždil, byl do systému zapojen a 

úměrně tomu nese odpovědnost i za zločiny.  

MS: Někdo se zapojil vědomě, někdo jen tak přikyvoval.  

TC: V nacismu se jednalo o stejnou záležitost.  

MS: Dobrá, ale nacisté zdůrazňovali nadřazenost rasy, u komunistů byla důležitá třídní příslušnost.   

TC: Výsledky jsou stejné. Nacismus měl jasně stanoveného nepřítele – Židy a další rasy. V komunismu 

se nepřáteli stávali vlastní „souběženci“.  

MS: Stačí se podívat na historii komunistické strany.  

TC: Revoluce požírala vlastní děti.  

MS: Jen si vezměte procesy v padesátých letech: Rudolf Slánský a jiní. Klement Gottwald s ním 

přátelsky stojí 25. února 1948. Pak se fotografie v době procesů ...  

TC: ... retušovala.  

MS: Vskutku absurdní situace, když šli kamarádi proti sobě.  

TC: Komunismus má na svědomí daleko více životů než nacismus, protože měl více času. Byl na větší 

části naší planety.  
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MS: Nejprve komunisté a nacisté uzavřeli „mír“. Nakonec došlo k jeho porušení a lidé rozdílných 

ideologických táborů bojovali proti sobě.  

... Úsilí o rovnost ...  

MS: Když jsem hovořil s Karlem Schwarzenbergem, tvrdil: „Víte, komunisté nechtěli spravedlnost, ale 

chtěli rovnost.“ To znamená, že každý bude mít stejně, a nakonec to dopadlo jako v Orwellově 

románu Farma zvířat. Všichni si byli rovni, ale někteří si byli rovnější.  

TC: Spravedlnost je, když člověk může uplatnit všechny své možnosti, schopnosti a je tomu 

odpovídajícím způsobem oceněn.  

MS: Mnozí z nás nejsou schopni psát rozsáhlé traktáty o spravedlnosti, ale cítíme ji srdcem. Máme to i 

v Bibli: když je člověk najat na vinici, má za celý den jeden denár, souhlasí s tím, dostane jeden denár. 

Když pak vidí, že někdo pracoval na vinici pouze zlomek toho, co on, a také dostane denár, cosi se 

v člověku pohne.  

TC: Záleží, kdo odměnu poskytuje, jestli si hodinové práce cení stejně jako celodenní, je to čistě na 

jeho vůli. Domnívám se, že zde je na místě spíš přirovnání s hřivnami. Ten, který hřivny rozmnožil, 

dostal větší odměnu. Ten, který hřivnu zakopal, byl potrestán jako špatný služebník.  

... Plýtvání potenciálem ... 

MS: Nádherně jste mi nahrál na otázku. Soudíte, že komunistický režim je systém, který pomáhal 

zakopávat hřivny? Lidem – místo toho, aby se rozvinul tvůrčí potenciál, který v nich je - nakonec šel do 

ztracena.  

TC: Samozřejmě. Některé obory se asi rozvíjely hůř. Ty, které byly chtěné – technickým oborům nikdo 

nekladl překážky. Samozřejmě, že docházelo k situacím: těm, kteří byli aktivní, něco rozvíjeli, byla 

brána chuť, protože jejich výsledky si často přivlastnil někdo jiný, nebo byli usměrňováni. V ostatních 

oborech nikdo příliš nestál o to, aby lidi měli vlastní názor. Hlavně jej nesměli šířit.  

MS: Jelikož jsem se oborem zabýval, vytvořil jsem si pro sebe takovou minimalistickou definici 

komunismu, možná s ní budete i nesouhlasit, ale řeknu ji vám: „Komunismus je systém, kde neuron 

byl nahrazen srpem a kladivem a zakryt rudou barvou.“ Neuron zde vystupuje jako znak tvůrčího 

potenciálu. Všude jsme měli rudé vlajky se srpem a kladivem.   

TC: Určitě. Neustále nám bylo vnucováno, o co jsme nestáli. Člověka tento přístup ubíjí. Mnozí 

zkrátka podlehli. Víceméně plody sklízíme do současnosti. Lidi změnili své vnitřní hodnoty. Materiální 

se stalo prvořadé. Bohužel – závist je u nás velice častým jevem. To vše se v té době rozvinulo.  

... Komunismus jako náboženství ...  

MS: Jste z katolické věřící rodiny. Soudíte, že komunismus je něco jako forma náboženství? Můžeme 

jej k němu přirovnat?  

TC: Samozřejmě, každý člověk je vlastně člověkem náboženským. Oni jej - do jisté míry – využili. 

Některé komunistické obřady měly podobnost s náboženskými. Zkrátka – rituály ... 

MS: ... první máje, slavení velké říjnové revoluce ...  
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TC:  ... se dělaly tak, aby je lidé vnímali, aby skutečné náboženství bylo nahrazeno.  

MS: Opravdový věřící mohl říkat: Pán Bůh s námi, poněvadž v Bibli je nezobrazíš. Všude se na nás 

dívali Gottwaldové, Leninové, ... V celkovém pohledu na to pak lidé doplatili. Rozdíl mezi tím 

komunistickým světem a světem, kde byla svoboda, kde byla více či méně fungující demokracie a 

kapitalistický řád, byl znát.  

... Paradoxy společnosti ...  

TC: Je to sice hloupé, ale musím říci, že současná společnost v celém rozvinutém světě je díky 

svobodě, která je za všech okolností na prvním místě na šikmé ploše. Takové nahlížení vedlo 

k odcizení od opravdových hodnot. Dnes je svoboda důležitější než rodina. Základní hodnoty jsou ve 

společnosti narušeny ... A to nejen v postkomunistickém světě, ...  

MS: ... ale i na Západě, ale i v zemích, k nimž jsme v roce 1989 vzhlíželi. Možná by se slušelo říci, že si 

lidé pod svobodou představují libovůli, protože pravá svoboda je existence v řádu. Ne nadarmo se 

říká: dodržuj řád a řád zachová tebe. Jinými slovy budeš i ty svobodný. Mnozí z nás v takzvané 

svobodě ztrácejí svou identitu a vlastně ani jim to nepřijde, poněvadž o této skutečnosti ani 

nepřemýšlí.  

... Ne - reformovatelnost? ...  

MS: Dobrá, postupme trochu dále. Myslíte si, že režim, který zde byl před rokem 1989, byl odsouzen 

k zániku, poněvadž nebyl neformovatelný? Lidé, kteří předpokládali reformy v podobě konvergence 

hospodářských systémů – třetí cesty, se mýlili?  

TC: Režim od svých počátků byl nesmyslný, a proto není reformovatelný.  

MS: Jediná reforma daného řádu je návrat k tomu, co zde bylo před rokem 1938, když jsme měli 

fungující demokracii a kapitalistický řád. Jednalo se o systém, který byl určen člověku. To, co přišlo 

poté, již ne.  

TC: Společnost přirozeně fungovala již před první světovou válkou.  

MS: Měli jsme mocnářství.  

TC: Byli jsme veliký stát, kde platila stejná pravidla. Měli jsme společnou měnu. Byli jsme svobodní. 

Lidé měli volební právo, systém byl vypracovaný. Myslím si, že sama první republika ještě do značné 

míry těžila z tohoto systému, který zbořila. Dokonce bych řekl, že Evropská unie se snaží s potížemi 

pomalu budovat to, co zde spontánně fungovalo. Myslím si, že se v zániku mocnářství jednalo o 

velkou škodu pro celou Evropu.  

MS: Po první světové válce přišla další vlna nacionalismu, mnozí lidé si myslí, že obnova toho, co zde 

bylo před rokem 1914, může být vykonáno s přispěním chytrých byrokratů a budov s železobetonovou 

konstrukcí. K tomuto problému se možná dostaneme. Zpět k minulému režimu.  
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... Exil ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte lidi, kteří opustili tuto vlast? Sám jste uváděl, že lidé měli 

minimálně dvě motivace: politickou a ekonomickou. Sám jste zmínil možnost emigrace, byla vám 

vyvracena. Touhu jste měl. Nakonec jste emigraci nerealizoval.  

TC: Částečně se realizovala, protože manželka je Rakušanka. Bydlel jsem u ní dva roky ve Vídni. 

Nejednalo se o žádnou emigraci, ale o přirozený jev. Věděl jsem, že se vrátím. Můj návrat, který byl za 

dva roky, přišel dříve, než jsem čekal. Dnes vím, že to bylo správně. Co se týká lidí, kteří si našli novou 

vlast, domnívám se, že je často chápu. Samozřejmě, že někomu se stýská, nebo někdo se stále cítí 

doma v zahraničí. Mám řadu přátel, kteří mají dvojí občanství. Třeba se chlubí tím, že stále u nás volí. 

Loni jsem měl s jedním kamarádem diskusi. Dokonce jsme se v tom střetli, poněvadž jsem řekl: „Tím 

bych se ani nechlubil. Žiješ v Kanadě, a volíš tady - poněvadž když v tomto systému nežiješ, neplatíš 

zde daně, neměl bys nám o tom rozhodovat.“ On na to reagoval trochu uraženě se slovy: „Vždyť 

stejně volím vaši stranu.“ Já jsem odpověděl: „Z druhé strany ti, kteří žijí ve Švédsku, jsou zvyklí na 

švédský socialismus, volí v Čechách sociální demokracii a domnívají se, že sociální demokracie je 

stejná jako švédská.“ Z mého pohledu se lidé musí rozhodnout, kde je jejich skutečná existence. Na 

místě, kde žiju, se musím snažit žít poctivě, být nezávislý na druhých.  

MS: Soudíte, že lidé, kteří odešli, mohli lépe realizovat svůj životní plán? Do jisté míry odešla i část 

elity.  

TC: Jedná se o naši prohru, se kterou se musíme srovnávat, ale z hlediska lidí je pochopitelné, když 

neměli možnost se prosadit, že svou existenci hledali jinde. Nakonec se mnoho lidí po roce 1989 

vrátilo. Zde se okamžitě zapojili do veřejného či hospodářského života.  

MS: Ano, ale také nesmíme zapomenout na řeči, které se vůči emigrantům vedly: My jsme zde trpěli, 

vy jste si žili jako prasata v žitě.  

TC: Oni si jako prasata v žitě nežili. Znám řadu lidí, kterým se jejich sny v cizině velice těžko 

uskutečňovaly. Mnohým se vůbec neuskutečnily. Mnozí na to opravdu doplatili, byli nešťastní. Jsem 

přesvědčen, že si velice těžko budovali svou existenci, nasbírali řadu zkušeností. Jestli byli ochotni 

nám dát své zkušenosti k dispozici, měli jsme je přijímat.  

MS: Zřejmě jsme si neporozuměli. Mluvil jsem takto o Češích, kteří zaujali vůči emigrantům postoj: Ty 

jsi zde nežil, a proto nám do toho nemluv. Můžeme tvrdit, že asi nebyla oproti exulantům dostatečná 

empatie. Být v zahraničí znamená začít život od nuly. Rozhodně se k Čechům, kteří žili v zahraničí, 

stavíte s pochopením.  

TC: Určitě za to nikoho neodsuzuji. Byla to svobodná vůle kohokoliv. Samozřejmě – byli jsme 

zadrátovaní, na hranicích se střílelo, ale ten, kdo usiloval o to dostat se ven, nějakou možnost našel, i 

když to bylo s rizikem ztráty života, nebo svobody. Rozhodně považuji za velmi nespravedlivé o 

lidech, kteří žili v cizině, hovořit hanlivě.  

MS: Když jste byl ve Vídni, využil jste možnosti, vyhledával jste společenství Čechů? Ve Vídni byl 

například spisovatel Pavel Kohout, Karel Schwarzenberg.  
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TC: Opravdu jsem se stýkal pouze s rodinou, nebo s někým, s kým jsme byli spřízněni. Musím říci, že 

čím jsem byl starší, tím jsem byl opatrnější. Možná, že jsem se dokonce cítil v nebezpečnější situaci, 

když jsem se s někým bavil, než když jsem se s někým svobodě bavil doma. Samozřejmě byly takové 

situace. Vzpomínám si, když jsem navštívil jisté knihkupectví, kde byla exilová literatura, kdosi mi 

říkal: „Rád bych šel s tebou.“ Knihkupec je můj kamarád. Další mi říkal: „Ty jsi tam byl? Doufám, že 

ses s ním nebavil. Hlavně, že jsi mu neřekl své jméno, protože se jedná o estebáka.“ Z mého pohledu 

byla Vídeň těmito službami prošpikována.  

MS: Ve Vídni našel útočiště Ivan Medek, který spolupracoval s Hlasem Ameriky.  

TC: S tím jsem se bohužel nesetkal.  

... Demokratická opozice – disent ...  

MS: Další skupina lidí, která neemigrovala, ale postavila se proti režimu, byli lidé disentu. Jak vnímáte 

signatáře Charty 77? Ostatně, část z těchto lidí byla důležitá pro polistopadový vývoj naší společnosti.  

TC: Myslím si, že těchto lidí si musíme vážit. Jednalo se o lidi, kteří byli odvážní a udělali to správné, 

co mohli udělat. Když byla Charta 77, bylo mi 15 let.  

MS: Cestoval jste za dědečkem do Rakouska.  

TC: Jistě se situace změnila. Dokonce i státní orgány trochu změnily své postupy. Tak, jak se signatáři 

Charty různě zacházely, změnily možná postoj vůči nám. Do té doby ani můj otec nesměl navštěvovat 

své rodiče. V létě 1977 se jednalo o dost velké překvapení.  

MS: Prosazovala se lidská práva ... Byl zde cítit duch Helsinek ...  

TC: Byl to trochu až hec, že jsme požádali o výjezdní doložku pro mě. Najednou jsem ji dostal. Krátce 

před tím byla otci zamítnuta. O pár let později jsme vlastně celá rodina dokonce dostali výjezdní 

doložku. Teoreticky jsme mohli opustit zemi všichni. Když jsme byli přebírat s otcem výjezdní doložky, 

policista dokonce něco naznačil a říkal: „Pane Czernin, kdybyste dostali nějaké zaječí úmysly, já bych 

se zbavil tohoto šanonu.“ Asi bychom nepatřili pod něj. Možná se jednalo o období, kdy se stát rád 

zbavoval kohokoliv, o kom věděli, že s režimem nesouhlasí.  

MS: Nesmíme zapomenout, že někteří signatáři byli odsunuti v programu Asanace.   

TC: O tom hovořím.  

MS: Ještě bych se zeptal, měl jste možnost kontaktovat Karla Schwarzenberga? Ten byl jedním z těch, 

kteří chartistům pomáhali, to znamená, že jim nabídl pomocnou ruku. Bral pomoc Chartě jako životní 

výzvu ve vztahu k domovu.  

TC: Nesporně. Vlastně jsme vzdáleně příbuzní. Byl jsem si vždy vědom toho, že jsme stejná „krevní 

skupina“ lidí. Nakonec můj dědeček byl s jeho otcem v roce 1938 u prezidenta Edvarda Beneše, aby 

demonstrovali svou sounáležitost s českými zeměmi.  

MS: Ukazovali ochotu bojovat, přičemž Beneš se rozhodl pro kapitulaci.  
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TC: S Karlem Schwarzenbergem jsem se hodně bavil o těchto tématech. Sám jsem v době, kdy jsme 

se začali stýkat, ještě nebyl dostatečně vzdělán, nebo jsem neměl dostatečný přehled. Můžeme tedy 

říci: Zaplať Bůh za lidi, kteří se rozhodli vzdorovat, protože alespoň pomohli československému 

národu zachránit tolik důležitou „mravní páteř“. Známe přece reakce mnohých Čechů, kteří jeden 

den souhlasí, a druhý den svůj souhlas odvolávají.   

... Disent jako mravní šlechta ...  

MS: Dá se říci, že v minulosti jsme přišli o šlechtu, a chartisté byli „mravní šlechtou národa“. Třeba náš 

historik, jenž se zabýval středověkými dějinami, uvažuje o Češích jako o plebejcích. Jednoduše nám 

chybí to, co mají Poláci. Jak to jako šlechtic reflektujete?  

TC: Domnívám se, že to trochu pramení z historického vývoje jednotlivých národů. Samozřejmě, nyní 

Poláci mají šlechty daleko víc. Nemají zase takzvanou vysokou šlechtu jako Češi. Národy se se 

šlechtou ztotožnily, kdežto česká šlechta byla velice kosmopolitní a držela vždy se státem.  

MS: My jsme však o ni přišli. Jen se podívejte, co se dělo po bitvě na Bílé hoře, třebaže se jedná o 

otázku starou staletí. Popravovala se nám šlechta. Odrazilo se to po roce 1989 tím, kdo zde rozjížděl 

tržní hospodářství.  

TC: Nesmíme opomenout, že po Bílé hoře sem přišla řada rodin, které se zde asimilovaly a byly velice 

věrné své zemi. Opravdu bych to nějak nesrovnával se současností.  

MS: Podle mého názoru lidé z Charty 77 byli elitní v tom, že dokázali něčemu vzdorovat, jít hlavou 

proti zdi, obětovat se.  

TC: Přece jen pohnutky k zapojení se do neoficiálních struktur byly různé. U mnoha lidí můžeme říci, 

že tam šli z toho a z toho důvodu ... 

MS: Stejně můžeme hovořit o emigrantech.  

TC: Ve svobodné společnosti se ukázalo, jak mají rozdílné názory. Spektrum lidí, kteří tvořili Chartu, 

bylo od konzervativců až po trockisty.  

MS: Myslel jsem, že lidé byli schopni se dohodnout, nalézt vlastní jazyk, mít společného jmenovatele, 

nalézt cestu k sobě, což v dnešní době do jisté míry postrádáme. Lidé byli ochotni říci, co nás spojuje.  

TC: Dnes společnou cestu často nemají ani členové stejných politických stran, ... 

MS: ... vzájemně intrikují.  

TC: Mají jinou motivaci. Bohužel ...  

MS: Možná lidi z Charty spojoval společný nepřítel, usilování o lidská práva.  

TC: Jistě se takoví v hnutí našli. Jednalo se o boj za společnou věc.  

MS: Můžeme konstatovat, že lidé, kteří byli ochotni trpět, dokázali překročit vlastní práh, vlastní stín, 

vytušili více, oč ve světě běží než ti, kteří s režimem sice nesouhlasili, ale hrdinně se proti němu 

nepostavili. 
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TC: Musím říci, že nějakým způsobem jsem nedostal možnost se do těchto struktur zapojit, ale 

nakonec jsme celou dobu žili svým životem, který rozhodně nebyl podle představ režimu. Také nás 

možná tolerovali právě proto, že věděli, že naše názory nezmění. Nesnažili se nás intenzivně 

zpracovávat. K tomu byla řada lidí, kde rodičům vyhrožovali, když dítě ministrovalo v kostele, že se 

nedostane do školy, zastrašovali je. Ti na základě této zkušenosti se pak rozhodli: ministrovat 

nebudeš. V tom byli moji rodiče naprosto zásadoví. Zkrátka – tyto principy neopustíme, i kdyby to 

mělo nějaké následky. Jednalo se o nějaký způsob soužití, kdy bylo jasné, že jsou pozice, do kterých 

se dostat nemůžeme. Věděli, že jsou zásady, které nám z hlavy nevytlučou. Byl to komický způsob, 

kdy oni tolerovali naše názory. Z druhé strany jsme věděli, že jsou nesporné pozice, které jsou pro nás 

uzavřeny, protože bychom museli tyto naše zásady změnit.  

MS: Dá se říci, že jste jako rodina byli disidenti sui generis. Měli jste své hranice.  

TC: Samozřejmě, kromě toho jsme žili v Krušných horách daleko od civilizace. Sledovali jsme 

německou televizi, a proto můj otec, který byl vždy člověkem dost politickým, věděl o vnitřní politické 

situaci západního Německa víc než o tom, co se děje v Československu.  

MS: Proč ne? Tam nebyly stojaté vody. Zajímat se o krajiny a vývoj v nich, do jejichž prostoru jsme se 

včlenili, bylo jistě přínosné.  

... Konec ideologie? ...  

MS: Ještě bych zmínil jednu skutečnost. Režim padl, ideologie v jistém ohledu žije dál, nebo si myslíte, 

že strana, která kontinuálně navazuje na svou předchůdkyni, užívá jiný druh ideologie? Tím mám na 

mysli Komunistickou stranu Čech a Moravy.  

TC: Pochopitelně, rádi o tom mluví, že jsou moderní levicová strana. Ideologie zůstala stejná. 

Nedělám si vůbec žádné iluze. Musím zdůraznit, že se jednalo o zklamání, že se náš režim nebo 

politické garnitury opravdu zásadně nevypořádaly s komunistickou minulostí. Zde opět musím říci, že 

zde vidím stejné paralely jako s nacismem. Jakýkoliv nacistický projev je trestný, stíhán. Komunisté 

dál beztrestně používají své symboly, hlásají svou ideologii, ale nějakým způsobem jsme si tím 

politický život zkomplikovali. Vůbec se nebojím, že to poneseme věčně, poněvadž stejně jako 

v Německu vymřeli nacisté, vymřou komunisté. Je to také vidět i v západních státech, kde byli 

komunisté svého času podstatně silnější, dnes ve volbách dostávají desetiny procent podpory voličů.  

MS: Musíme mít patřičný postoj, musíme konat. Měli bychom též říci, že neochota vytlačit tuto stranu 

je projevem naší slabosti, nerozhodnosti po roce 1989 ji zakázat a také daní za sametový převrat.  

TC: Také je zde faktor, že lidé, kteří byli aktivní v komunistické době, bez ostychu nalezli do jiných 

stran. Tvrdí, že jsou demokraté. Na to strany již doplatily.  

MS: Opět se dostáváme k české charakternosti, která je kolem nás, vůči které bychom se měli začít 

vymezovat, pokud máme zájem být součástí klubu vyspělých států.    

... Stav společnosti a hospodářství v roce 1989 ...  

MS: Navrhoval bych, abychom pojmenovali události a vývoj po roce 1989. V jakém stavu byla podle 

vás společnost, před níž se otevřely nové možnosti? Mohli bychom to přirovnat ke stavu prostor 
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zámku, které jste restituovali? To znamená, že se nacházela v dezolátním stavu. Jak jste to viděl jako 

mladík?  

TC: Domníval jsem se, že vývoj po roce 1989 bude rychlejší, že se lidé ve svobodné společnosti budou 

chovat přirozeně. Nedošlo k tomu, ...   

MS: ... když tomu bylo ale padesát let bráněno. Soudíte, že společnost si „sáhla na dno“? Komunisté 

nás přivedli ke společenskému a hospodářskému bankrotu.  

TC: Naprosto, země byla na pokraji hospodářského vyčerpání. Sice každý měl zajištěnou práci, ale 

vyráběli jsme zbytečné komponenty pro země, které nám za to dostatečně neplatily.  

MS: Soudíte, že můžeme nalézt paralelu stavu společnosti a zámkem, který byl restituován?  

TC: Asi ano. Zámek byl zdevastován. Nikdo k tomu neměl žádný vztah, byl využíván k jinému účelu, 

byl též opotřebován životem v systému, tím, že lidé neměli jasné cíle. Věděli, že život je vlastně 

nalinkovaný. Věděli, čeho mohou dosáhnout po profesní stránce, a nemají možnost se nějakým 

způsobem svobodně rozvíjet. Proto se uchýlili ke svým zálibám – odjížděli na své chaty. Tam se 

věnovali nějakému kutilství, zahrádce. 

MS: Také se mohli věnovat rodině.  

TC: Také to je přirozené. Jsem přesvědčen, že běžný člověk z ulice se nezabýval tím, že se něco 

nějakým způsobem může změnit.  

MS: Režim si jej dostatečně ochočil? 

TC: Ano, jedná se o správné slovo.  

... Demokracie ...  

MS: Dobrá, nyní bych si dovolil otevřít otázku obnovy demokracie. Souhlasil byste s definicí, že 

demokracie je systém, kde je člověku dovoleno být člověkem? Lidé jsou do jisté míry „zvířátka“ a 

propracovat se k lidství je těžký, až celoživotní úkol.  

TC: Jak se říká: demokracie je z těch špatných systémů ten nejlepší. Bohužel demokracie je svým 

způsobem stále diktaturou, poněvadž se jedná o diktaturu většiny. Když vezmeme – a nechci se 

opovržlivě vyjadřovat – lidský průměr, on není příliš inteligentní, vzdělaný.  

MS: To jsou ty šlechtické přístupy.  

TC: Takto to nepojímám. Vůbec netvrdím, že některá skupina lidí je lepší nebo horší. Když vezmu 

průměrný vzorek obyvatelstva, průměrný člověk není příliš vzdělaný, příliš inteligentní. Jeho motivací 

je opravdu očekávání, splnění většinou materiálních slibů, které jsou politiky vyslovovány, aniž by 

měli možnost je splnit. Voliči jsou – bohužel – nakupováni, získáváni triky ...  

MS: Ještě se zastavme u slov, které jste zmínil. Sluší se říci, že demokracie by neměla být diktaturou 

většiny, ale spíše ochranou menšin. To proto, abychom zabezpečili různost, která obohacuje náš 

individuální život, tedy posiluje i kvalitu demokracie.  
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... Úskok ke kapitalismu ...  

TC: Jistě, ale když se mluví o systému jako o „kapitalismu“ - ten je tvrdým, bezohledným. Jedná se o 

liberální způsob ... 

MS: ... hospodářské správy.  

TC: Chtěl jsem říci, že kapitalismus ve své podstatě není solidární. Konzervativizmus je se solidaritou 

spjat. Je to dobrovolná solidarita. Myslím si, že rozumně myslící člověk ví, pokud sám něčeho 

dosáhne, nebo má víc, má též povinnosti vůči těm, kteří jsou slabí, kteří jsou na společnosti závislí. 

Myslím si, že u konzervativně smýšlejícího člověka jde ruku v ruce s jeho úspěchem solidarita se 

slabými.  

... Demokracie a populismus ...  

MS: Udělal jste velký skok ke kapitalismu. Možná shledáváte vzájemnou propojenost – a to díky 

systémové bezohlednosti, ale k samotnému kapitalistickému řádu se v našem dialogu dostaneme 

později. Ještě bychom měli říci, že vám na demokracii vadí, že dává prostor populistům, kteří 

snadnými sliby, jež jsou ve skutečnosti nesplnitelné, matou většinu. Ta je pak volí.  

TC: Ještě více než sliby mi vadí jejich neustálé vymezování se proti slabší skupině obyvatel a vlastně 

vyvolávání nesnášenlivosti. Političtí představitelé využívají nejhorší lidské pudy.  

MS: Demokracie – a to řekl sám Karel Schwarzenberg – potřebuje dlouhodobou péči. Užíval známý, 

ale pravdivý příběh s anglickým trávníkem: musí se zalévat, sekat, zalévat, sekat. Až práce bude trvat 

300 let, budete mít kvalitní trávník, tedy kvalitní demokracii. Shodou okolností Británie je 

charakteristická tím, že je konstituční monarchií. To znamená - v demokracii nepřímo voláte po 

šlechtictví. Zkrátka – po lidech, kteří jsou šlechtici ducha. 

TC: Jistě, takoví lidé jsou potřební, aby zkrátka něco dělali pro společnost bez ohledu na vlastní 

prospěch. Politici se mohou dělit na ty, kteří na jedné straně chtějí sloužit vlasti, a na ty, kteří budují 

vlastní kariéru a vlastní prospěch, pro které je politika pouhou obživou. Samozřejmě, tím nechci sahat 

politikům na jejich platy. Přece jen se jedná o náročnou práci, kterou odvádějí, a samozřejmě by za ni 

měli být odměněni. Notabene, když kvůli této službě nemohou provádět své původní povolání. Každý 

z něčeho musí žít.  

... Aristokracie ducha a první republika ...  

MS: Neměli bychom také opomenout skutečnost, že Československo mělo již zkušenost s demokracií. 

Právě do jejího čela se postavil člověk, jenž byl aristokratem ducha, třebaže byl plebejského původu. 

Domníváte se, že takovíto lidé nám v současnosti schází? 

TC: Myslíte prezidenta Masaryka?  

MS: Sám jste jej zmínil. 

TC: Byl filozofem, který měl etické myšlenky, ale měl i slabší stránky. Dovolil kolem sebe vytvořit kult 

osobnosti, který se vybudoval. Netvrdím, že za to plně může. Možná, že tento národ kulty osobnosti 

vyžaduje, nebo o ně stojí, dělá mu to dobře. Nedomnívám se, že v tomto případě se jednalo o 

šťastnou věc, že se z jeho osoby vybudoval takový kult.  
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MS: Připomíná se to. Spojujeme si to, idealizujeme si jej. To vytvářejí lidé. Mají subjektivní pohledy, 

které jsou někdy od objektivní skutečnosti vzdáleny. Demokracie asi potřebuje cosi, co podpoří konání 

lidí ve prospěch celku. S Masarykem si vybavíme to dobré, co v první republice vzniklo. První republika 

je řazena mezi nejlepší období našich dějin.  

TC: Říkal jsem, že první republika žila ze základů, které byly vybudovány předtím. Vlastně nedostala 

možnost sklidit to, co v ní lidé zaseli. Sklízela to, co zde bylo před rokem 1914. Jsem přesvědčen, že 

následný vývoj ukázal, že se jednalo o nešťastné řešení postavit stát na národním principu. Ještě 

k tomu, když se zde vytvořil jeden národ ze dvou národů. Ostatní národy nebyly vůbec brány vážně. 

Přitom celá podstata Zemí koruny české stála na principu více národnosti, tolerance. Národy byly 

„vyzvány“, aby budovaly svou vlast. Jsem přesvědčen, že zde je celkem na místě sdělit – nevím, jestli 

toto vyslovil můj dědeček – větu, která se ani nedá česky sdělit, třebaže oba mí dědečci byli Češi: „Ich 

bin leider Czechen, oder Deutsch, aber Böhm.“ Německy se české země řeknou: Böhmen, latinsky 

Bohemia. Zkrátka nejsem ani Čech, ani Němec, ale vždy Böhm.  

... Obnova demokrata a jiných atributů demokracie ...  

MS: Také člověk ... V demokracii by měla být úcta k člověku. S člověkem souvisí kompetentní 

demokrat. Rád bych se zeptal, jak se - podle vás – dokázal obnovit demokrat v nás, po kterém tolik 

volal Masaryk? Často opakoval: „Demokracii máme, ale chybí nám demokraté.“ Jak tuto skutečnost 

vnímáte? 

TC: Vidím to tak, že demokracie u nás není dostatečně rozvinutá. Voliči právě skočí na špek 

populistům. Jestli si zvolí prezidenta, který své vítězství postavil na lži, tím se stát sám obírá o 

potenciál. Jestli volby vyhraje člověk, jemuž jde jasně o vlastní prospěch, který rozhoduje o státních 

penězích, které dostávají jeho firmy, ...  

MS: ... něčím to zapáchá. Na druhou stranu - někteří lidé mají rádi pocukrované koblihy. Lidé usilují o 

to, nač si mohou sáhnout. To je ozvuk hmotného v nás.  

TC: Bohužel.  

... Demokracie a diskuse ...  

MS: S demokracií je také spojena diskuse. Jak ji vnímáte v rámci vašeho působení? Dokážeme 

naslouchat druhým lidem? Kriticky uvažovat o slovech, které nám sdělují? Jste majitel polností, lesů a 

musíte logicky komunikovat. Jak vnímáte kvalitu diskuse mezi vašimi blízkými lidmi, kteří vám 

pomáhají, a co je prezentováno ve veřejném prostou, politice? Dialog podle vás funguje, či ne?   

TC: Bohužel mnoho lidí rádo poslouchá sama sebe, a málo naslouchají druhým. Myslím si, že by 

politici měli lidem naslouchat.  

MS: U vás bez komunikace není možné budovat hospodářství, společnost. Soudíte, že u vás lidé 

dostanou prostor ke komunikaci? 

TC: Moje hospodářství stojí na tom, že jako vlastník a jako šéf nechci zasahovat druhým do výkonu 

funkce. Představuji si, že mě živí lesy, pole, rybníky. Velice mně záleží na tom, abych se v jednotlivých 

resortech choval tak, jak to čeká můj nejbližší spolupracovník, jak si představuje další konání. Jestli 

budu agronomovi zasahovat do osevních postupů, jestli mu budu „vnucovat“ jiný stroj, než vidí on, 
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znamená to, že nespoléhám na to, že na místě mám odborníka, a proto při investicích mi záleží na 

jeho názoru. Nechci jej nutit, aby on prováděl práci se strojem, o které mi tvrdí, že na to není ten 

správný.  

MS: Zkrátka – důvěřujete lidem a v Evropě, či lépe v Bruselu by vám řekli: jste zastáncem subsidiarity. 

Nechť každý dělá podle svého, využívá dostatečně svých kompetencí. Když bude hořet, prosím vás, 

teprve se mi ozvěte, jinak vše je na vás. 

TC: Bezpochyby! 

... Elity a demokracie ...  

MS: Dobrá, ještě se dotkněme jedné otázky. Co elity a demokracie? Má tam být? Trochu jsme se 

tématu dotkli tím, že jsme zmínili elitu ve vztahu k Chartě 77. Lidé, kteří ji podepsali ... Domníváte se, 

že nám schází? Na druhou stranu – lidé, kteří ctí elitní vystupování, se přiklání ke Karlu 

Schwarzenbergovi. Sám jste součástí jeho politického projektu.  

TC: Elity přirozeně patří ke každé společnosti. V každé společnosti se elity najdou. Lidé schopnější, 

vzdělanější, bohatší. Lidé, kteří mají větší vliv než ti druzí. Domnívám se, že tyto elity – právě proto 

mají nesporné možnosti a schopnosti – by měly nabízet své služby celé společnosti, a ne si uzurpovat 

nějaké výhody.  

MS: Jednoduše řečeno: pokud mohu sloužit a konat, musím sloužit a konat. Dosáhl jsem něčeho, mám 

patřičné schopnosti, je mou povinností to vracet.  

TC: Bezpochyby. 

MS: Míníte, že tento přístup k věcem veřejným, je u nás užíván, uplatňován?  

TC: Jak u koho. Závisí, jak je u dotyčného vyvinuta míra odpovědnosti. Pokud ji má člověk vyvinutější, 

své možnosti dává ve prospěch druhých.  

... Demokracie a občanská společnost ...  

MS: Dobrá, ještě bych se rád zeptal, jak vnímáte význam občanské společnosti? Někdo může 

občanskou společnost definovat jako prostor, kde lidé nastavují zpětná zrcátka těm, kteří jsou v čele 

společnosti.  

TC: Samozřejmě, občanská společnost je důležitá. Jsem přesvědčen, že kde nefunguje, tam také 

nefunguje celý společenský systém. 

MS: Shrnuto: podmínkou demokracie je občanská společnost. Bez ní to nejde?  

TC: Kdyby zde nebyla občanská společnost, demokratický systém se může vyvinout v diktaturu. 

K moci se dostane skupina lidí, která vše řídí centrálně. Dříve či později si systém začnou uzpůsobovat 

tak, aby vyhovoval pouze jim.  

MS: Tážu se proto, že například Václav Klaus s termínem občanská společnost měl problém. Považuje 

lidi z občanské společnosti za „samozvance“. Tvrdí: My politici jsme dostali mandát v rámci voleb a 
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čtyři roky budeme nyní vládnout. Kdo by si troufl nás „vyrušovat“! Opačný postoj sdílel Václav Havel a 

lidé z Charty.  

TC: Musíme se bavit o Václavu Klausovi?  

MS: Vůbec ne.  

TC: Myslím si, že se jedná o člověka, který svou historickou roli dohrál.  

MS: Někdo může konstatovat, že se znemožnil.  

TC: Většina společnosti si to uvědomila.  

MS: Zkrátka – nachází se na politickém hřbitově?  

TC: Spíše bych řekl na smetišti.  

... Politika nejen v demokracii ...  

MS: S demokracií je spojena politika. Sluší se zeptat, jak na tuto sféru lidské činnosti nahlížíte. Před 

rokem 1989 byli lidé součástí politické strany – a to z kariérního důvodu. Lidé vstoupili do 

komunistické strany, a když režim končil, stranictví dosahovalo asi půl druhého milionu osob. 

Proměnilo se podle vás vnímání politiky? V dialogu jste zmínil otázku služby druhým ...  

TC: Jsem přesvědčen, že vnímání se změnilo, i když právě v poslední době jsou lidé politikou 

znechuceni. Na tom svůj podíl mají i výsledky minulých voleb, kdy nikdo nemůže splnit své sliby 

voličům, protože se musí vytvářet koalice, které jsou často i nepřirozené. Lidi to přestává bavit.  

MS: Nepřímo voláte po většinovém systému v naší vrcholové politice? 

TC: Nerad bych to tvrdil. Myslím si, že systém, který máme, je vcelku dobrý, ale společnost je natolik 

„nevyzrálá“, že máme množství politických stran a do toho množství populistů, kteří slibují 

nesplnitelné, ...  

MS: ... a přitom rozdávají pocukrované koblihy.  

TC: Vytváří se zmatek. Jsem přesvědčen, že většinový systém s sebou nese další nebezpečí. Lehko by 

to mohlo sklouznout k nějaké diktatuře. 

MS: Ostatně v Maďarsku mají pana Viktora Orbana, ten dokáže své. Západ může tohoto představitele 

pouze upomínat. Jedná se přitom o zemi, která je v Evropské unii.  

... Politika a nevyzrálá společnost ...  

MS: Vy jste užil spojení „nevyzrálá společnost“. Dobrá, ale jak může být společnost vyzrálá, když jsou 

v ní lidé, kteří do jisté míry dostatečně nepřehodnotili to, co bylo před rokem 1989? Vím, můžete říci, 

že 25 let je dlouhá doba. Člověk, který se narodil v roce 1989, by měl být dostatečně vyzrálý a 

poučený.  
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TC: Úroveň vzdělanosti nehraje takovou roli. Spíše se často projevují nejnižší lidské pudy – jako vlastní 

zájem, materialismus. Jedná se o otázky, které se projevují v celkovém stavu společnosti. Bohužel je 

mezi námi mnoho lidí, kteří myslí pouze na sebe, na svůj osobní prospěch.  

MS: Sám asi znáte přísloví: bližší košile než kabát.  

TC: Jestliže žijeme v nějaké skupině, prostoru, musíme opravdu fungovat solidárně. Celá společnost 

by měla být jako rodina, kde všichni nějakým způsobem hospodaří společně. Rodiče živí a vychovávají 

děti, naopak děti zabezpečují rodiče ve stáří a v nemoci.  

MS: Rozumím vám. Sluší se říci, že rodič někdy vezme rákosku, aby neposlušné, neposedné dítě 

patřičně odměnil. V české politice to také můžeme vidět? 

TC: Samozřejmě, státní exekutiva musí být. Jsou lidé, kteří vysloveně nedodržují zákony, chovají se 

protizákonně. To znamená, jestli někdo krade, musí být potrestán.  

MS: Souhlasím s vámi. Problém je, že zločin se dostal do politiky a líbí se mu v ní.  

TC: S tím se musíme vypořádat.  

MS: Někdy ti, kteří mají „pomáhat a chránit“ slušné, „pomáhají a chrání“ opačnou stranu.  

TC: Je to ... 

MS: ... neštěstí.  

TC: Pouze čas nám může pomoci. Co jsme prožili v minulém roce ... 

MS: Máte na mysli kauzu Nagyové? 

TC: Byl to hon na politiky. Jistě to zdravé nebylo. Myslím si, že případ bývalých poslanců, kteří byli 

uvězněni, byl opravdu přehnaný.   

MS: Nepřímo konstatujete, že rákoska byla příliš vidět?  

TC: Účelově napráskala skupině, s níž si někdo chtěl něco vyřídit.  

MS: Jsou různí lidé, kteří mají jiné vidění. Každý z nás posuzuje situaci trochu jinak, podle toho 

rozhodnutí některých lidí dopadá na druhé.  

... Umíme si vládnout? ... 

MS: Když se díváte na českou politiku, tážete se občas, zdali si umíme vládnout?    

TC: Ano, nějak si vládneme. Vládnou nám ti, které jsme si zvolili. Když situace zrovna není dobrá, 

společnosti trvá déle, než se s tím vypořádá, než si uvědomí, kde sama udělala chybu.  

MS: Nemyslíte si, že pyramida vládnutí u nás je uspořádána následovně: schopný je vytěsňován méně 

schopným, méně schopný neschopným a neschopný se stane během krátké doby všehoschopným, 

nebo si myslíte, že se jedná o příliš příkré hodnocení?  
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TC: V zásadě se jedná o úskalí demokracie. Neschopní, „škodiči“ či jiní se spojují dohromady. To je 

nakonec vynese ... 

MS: ... nahoru. Nemělo by to být tak, že by se spojovat měli schopní? To proto, aby se vytvářel prostor 

pozitivní energie, která posunuje společnost dál.       

TC: Mám zde citát zrovna od Sokrata: „Chudí budou chtít část majetku bohatých - a demokracie jim 

to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva 

občanů - a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce - a demokracie jim to 

dá. Až zločinci nakonec demokracii ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po moci, vznikne 

tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie.“  

MS: Jak výstižné pro dnešní dobu!  

TC: Toto jsou znaky, které se v demokracii neustále opakují.  

MS: Jde přece o míru, aby špína byla korigována.  

TC: Samozřejmě, že ti slušní se snaží dávat dohromady, snaží se s tím něco dělat. Nebezpečí je, že na 

slušné se lepí neslušní.  

MS: Vidíte zlepšení? V tomto ohledu skeptikem nejste.  

TC: Kdybych byl skeptik, nepletl bych se do ničeho.  

MS: Nekandidoval byste na senátora, pak do Evropského parlamentu.  

... Participace v politice ...  

MS: Když se zamýšlíte nad českou politikou, nemyslíte si, že nám na jedné straně chybí ochota větší 

participace v ní, na druhé nějaká společně sdílená vize, kde by měla být naše republika za 20, 30 let? 

TC: Účast lidí souvisí s vyspělostí demokracie. Když si srovnáme situaci u nás a ve Švýcarsku, ve 

Švýcarsku demokracie funguje 300 let a angažovaných lidí v politice je daleko víc než u nás. Myslím si, 

že i za první republiky bylo členů politických stran – a to myslím těch standardních – daleko víc než 

v současnosti. Řekl bych: jedná se opět o důsledek dlouhých desetiletí diktatury.  

MS: Pak se lidé nemohou divit chování systému. Před rokem 1989 jsme říkali, že zde je spor „my“ a 

„oni“. Po roce 1989 jsme to pouze „my“, již zde nejsou vyvolení. Nebo si myslíte, že v dnešní 

společnosti je dichotomie stejná jako před rokem 1989?  

TC: Situace je trochu jiná, ale většina lidí stále rozlišuje „my“ a „oni“, nadává na politiku, aniž by byli 

ochotni cokoliv sami udělat.  

MS: Měli by snad nadávat sami na sebe?  

TC: Jestli jsem s něčím nespokojen, snažím se na věci něco změnit. Naopak, když je člověk spokojen, 

nemusí se nějakým způsobem angažovat. Bylo by možná přirozené, kdyby lidé byli spokojeni a říkali 

by: z toho důvodu se nemusím angažovat, protože oni to dělají dobře.  

MS: Takto pojímal Churchill svobodu: je to svoboda od politiky.  
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TC: Jestli člověk nadává pouze u piva, nadává na vše, nadávat by neměl, protože sám pro to nic 

neudělal. Již vůbec by neměli nadávat ti, kteří nechodí k volbám.  

MS: Možná jsou největšími kritiky. Je to škoda.  

TC: Nesporně.  

... Vize v politice ... 

MS: A co vize v politice? Lidé by se shodli na postupu, a to z levého a pravého tábora, nebo se jedná o 

čistou utopii. Devadesátá léta byla obdobím, kdy snaha mít vize byla výrazem pošetilosti. Takový 

postoj zastával pán, kterého jste tak odsoudil.  

TC: Demokracie je systém, který nabádá ke spolupráci. Samozřejmě, že politické subjekty by měly 

vyhledávat, kde mohou spolupracovat. Často jsem se u nás bavil s lidmi, kteří se „vztekali“, že jejich 

strana, která dokáže všechno vyřešit, musí vstoupit do koalice s těmi, kteří jim to neumožní. Vlastně 

voláme po tom, čeho jsme se chtěli zbavit – to je vláda jedné strany. Když jsem hovořil o nešťastných 

koalicích, tím jsem myslel, že v posledních několika volbách bylo možné vytvořit koalici, do které bylo 

nutné vzít naprosto nerealistické strany. Jestli zde vznikne situace uskupení, v němž musí 

spolupracovat ideologičtí odpůrci, řekl bych: „Dobrá, vytvoří se vláda, která se nebude zabývat 

ideologickými východisky, ale bude řešit otázky vzájemné shody.“ Hospodářská situace státu by 

s ideologií neměla mít vůbec co dělat. Představitelé vlád říkají, že napravují chyby minulých. Pokud 

něco bylo chybné, stejně používají metodu, že s vaničkou vylijí i dítě. Každá vláda chce celý systém 

kompletně předělat. Současná v tom opravdu vyniká. Současný ministr financí již o řadě opatření, 

které udělal, konstatoval, že jsou předčasné, že to staré mělo být zachováno. Kdybych takovým 

způsobem řídil podnik, asi zkrachuji.  

MS: Zmiňujete cestu, kterou bychom mohli označit jako cestu z bláta do louže.  

TC: Souhlasím. 

MS: Z dlouhodobého hlediska je to cesta do hrobu. Schopný člověk dokáže ocenit, co ten druhý myslí, 

a dokáže udělat spojenectví. Konsensus snad není sprosté slovo. Ostatně – rodina je konsensus.  

TC: Právě. Když bych to, co se děje ve státě, převedl na soukromé hospodářství, které spravuji, je to 

stejné, jako kdybych řekl, že otec dělal všechno špatně. Nyní okamžitě vyměním všechny stroje, 

všechny zaměstnance.  

MS: Možná by od vás odešla i manželka, kdybychom tento princip dotáhli do důsledků.   

TC: Asi ano. Tím bych rád řekl, že každý, kdo něco dělá, úměrně tomu dělá i chyby. Ty dělám 

samozřejmě i já.  

MS: Nikdo na světě není svatý ... 

TC: Smysl řízení je vyhledávat slabší články řetězu a ty nějakým způsobem posilovat, nebo 

vyměňovat, ale říci: řetěz roztrhám a pak jej budu dávat dohromady, je pošetilost.  

MS: Kdybychom zabrousili do první republiky – Masaryk na otázku co dělal, odpověděl stručně: 

„Chyby!“ Velký liberální myslitel dvacátého století Karel Popper jasně zdůraznil: život je řešení 
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problémů! Měli bychom si být vědomi toho, že nás posouvají dál. Kdybychom neměli problémy, octili 

bychom se ve světě Karla Gotta, to by asi nebyl svět, o který bychom měli usilovat. Z mého pohledu by 

to bylo jedno velké peklo ...  

TC: Souhlasím ... 

... Kapitalismus ...  

MS: Pokročme dále. Rád bych s dovolením otevřel otázku obnovy kapitalismu, respektive tržního 

hospodářství. Jak tato slova vnímáte? Stavíte to na roveň, nebo je to cosi, co na roveň nelze postavit?  

TC: Kapitalismus považuji za hanlivý výraz. Myslím si, že bychom se raději měli držet otázky tržního 

hospodářství. Samozřejmě, že kapitalismus byl systém, který nebyl spravedlivý, ale jsem přesvědčen, 

že předchozí systém byl spravedlivější. Vrátím-li se do doby, která byla feudální, ve škole nám bylo 

vykládáno o nevolnictví a podobně. Když si dnes srovnáme daňový systém s nevolnictvím, bylo 

prokázáno, že práce pro pána – jak nám bylo řečeno ve škole – zabrala méně času, než jak dlouho 

dnes pracujeme na zaplacení daní.  

MS: Úředníci jsou přece drazí.  

TC: Ve škole jsme se málo učili, že feudalismus byl též solidární. Takzvaní poddaní měli povinnosti 

vůči pánovi, odváděli obilí do společných sýpek. Ale pán měl povinnosti zrovna tak ve vztahu k 

poddaným. Měl o ně pečovat, měl zajistit jejich bezpečnost v době konfliktů. Musel o ně pečovat 

v nemoci, zajišťovat vzdělání dětem poddaných. Tato pravidla možná nebyla psána, platila obecně. 

Jestli se pán choval moudře, poddaným dopřával, poněvadž sám byl na nich závislý. Kapitalistický 

systém dal možnost vzniku proletariátu jako třídy. V raných fázích byl skutečně proletariát dost 

zanedbaný.  

MS: Jednoduše, proletariát byl vykořisťován. Souhlasíte v tomto ohledu s Karlem Marxem, že zde byla 

skupina lidí, která „doplácela“ na skutečnost, že jiná vrstva si užívala patřičného luxusu? 

TC: Zřejmě tomu tak bylo, protože nakonec těch dělníků byl nadbytek. Ti, kteří měli „možnost“, 

dělnickou skupinu vykořisťovali. Lidem se nevedlo dobře. Ale vidíme, jak se systém později vyvinul, co 

přinesl za řešení.  

MS: Přišly revoluce, na které doplatili mnozí z našich předků.  

TC: Jsem přesvědčen, že ve vyspělých zemích jsou revoluce překonané a systém je dostatečně 

solidární a spravedlivý vůči všem lidem, kteří žijí normálně. Vynořují se jiné problémy. Jak se v době 

kapitalismu lidé hrnuli najednou do měst, neměli tam dostatek práce. Nebylo dost možností pro 

všechny, aby důstojně bydleli. Dnes se do vyspělých zemí zase hrnou přistěhovalci z třetích zemí, ...  

MS: ... nebo nastává pohyb z měst do vesnic.  

TC: V tom není takový rozdíl. Je jedno, jestli někdo žije ve městě, či na vesnici. Vzdálenosti se zkrátily.  

MS: Díky informačním technologiím jsme propojeni.  
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... Přirozenost tržního hospodářství ...  

MS: Soudíte, že tržní hospodářství je něco jako voda pro rybu? Člověk je určen, ba odsouzen 

k obchodování, vyměňujeme si statky, služby ...  

TC: Pochopitelně, když jsme tak vyvinuti, když existuje dělba práce, tržní hospodářství je jistotně 

nejlepší systém. Každý dělá něco. Můžete si ale opatřit vše. Každý má možnost si v tom nalézt 

mezeru, segment, který může svou činností obsadit, a prosadit se.  

MS: To znamená, že systém je efektivní kvůli vynalézavosti účastníků. Toto minulý systém neumožnil. 

Jak se dají plánovat výstupy invence člověka, zdali něco nevynalezne? Jen si vezměte příklad z lidského 

života. Člověk jde po ulici, něco vynalezne, zapíše si do notesu, kontaktuje druhé, získá pro svůj nápad 

lidi. 

TC: Samozřejmě, když bylo vše naplánované včetně spotřeby toaletního papíru, vedlo to k tomu, že 

občas toaletní papír nebyl. Ve společnosti kolovaly vtipy, že zdražení toaletního papíru bylo 

vykompenzováno zlevněním lokomotiv.  

MS: Z dnešního pohledu je to vskutku pošetilé, ba absurdní. I takové věci se děly.  

... Tržní řád a feudalismus ...  

MS: Když vám naslouchám, vy byste obnovil nějaké principy feudálního řádu?  

TC: Myslím si, že obnovovat staré principy je velice těžké. Pouze jsem říkal, že jsme se o předchozích 

systémech hodně učili. Byly zdůrazňovány chyby systému, které měl. Velmi často byly zdůrazňovány 

excesy, které se dějí v každém systému. Z feudální doby byly u nás zmiňovány excesy, které se staly, 

příklady nespravedlnosti. To se zkrátka děje v každé společnosti.  

MS: Marx se asi mylně domníval, že kapitalismus nahradil feudalismus, socialismus nahradí 

kapitalismus, ... 

TC: ... ze socialismu se vyvine komunismus. V tom je možné vidět utopii. Z mého pohledu byla jeho 

utopie zločinná od počátku, poněvadž víme, že Karel Marx se metodám revoluce nebránil. Neměl 

žádné etické ideály. Od počátku volal po násilné cestě.  

MS: Etika byla pro něj jako nadstavba, základnou byly hospodářské procesy. Předpokládal, že všechna 

sociální pnutí začnou v Anglii. Bohužel revoluce začala ve feudálním státě, kde bylo samoděržaví. 

Stadium kapitalismu tam neměli a nepomohl tomu nikdo jiný než Vladimír Iljič Lenin.  

... Způsob obnovy tržního řádu ...  

MS: Dobrá, jak nahlížíte na způsob obnovy tržního hospodářství? Tím myslím, jak nahlížíte na 

privatizaci, na restituce, na význam zahraničního kapitálu, který měl zájem o rozšíření své působnosti 

na Východ? Kdybychom to měli vzít popořadě: Co vidíte chybného i dobrého na privatizaci? Vše 

patřilo státu, naše hospodářství bylo charakteristické tím, že zde nebyl ani soukromý holič. Vše bylo 

plánováno i do těchto nejmenších detailů.  

TC: Jedná se o otázky, které jsou čtvrt století za námi. Myslím si, že privatizace byla příliš rychlá: za 

každou cenu rychle zprivatizovat. Dále - sám Václav Klaus řekl: „Nerozlišuje špinavé peníze od 
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čistých.“ Vlastně zde byly otevřeny dveře těm, kteří si uměli se systémem poradit, kteří uměli 

obcházet zákony. Ve výhodě byli ti, kteří si nějakým způsobem, spíše nekalým způsobem, získali 

peníze druhých. Většinou se jednali o lidi, kteří patřili k „elitám“ za komunistického režimu a 

nepřestali jimi být ani za komunismu. Nemám rád debaty, co by kdyby. Soudím, že privatizace jako 

taková byla ukvapená a kuponová privatizace byla vůbec nepovedená. Její idea se mi v počátku líbila, 

ale díval jsem se na ni velice naivně. Nevím, jestli její tvůrci se na to dívali naivně, nebo jestli počítali 

s tím, že ... 

MS: ... může mít vedlejší efekt, ... 

TC: ... v rámci něhož mohou být lidé „ošuleni“.  

MS: Moudré přísloví říká: spěchej pomalu. Komenský praví: „Všeliké to kvaltování pro hovado dobré 

jest.“ Lze se domnívat, že v kuponové privatizaci platila skutečnost, která byla ukázána ve filmu 

Císařův pekař, pekařův císař: „Nerozuměli jsme mu, ale věřili jsme mu.“ Zkrátka – lidé měli ochotu 

podstoupit terapii, ač nevěděli, jak dopadne.  

TC: Samozřejmě se jednalo o euforickou dobu. Mnozí tomu podlehli. Byl jsem jeden z lidí, kteří tomu 

„podlehli“. Bohužel pak zde byli mnozí vrženi do reality ...  

MS: ... a vystřízlivěli.  

... Restituce ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte význam restitucí? Myslím si, že co bylo režimem ukradeno, mělo by být 

vráceno, v tom byl uplatněn princip spravedlnosti. Shodou okolností byli lidé, kteří se stavěli proti 

restitucím, jelikož by proces obnovy tržního hospodářství mohly zpomalit. Kdo byl proti, víme – jedná 

se o papeže tržního fundamentalismu. Díváme-li se na proces zpětně, bylo to asi to nejlepší, co bylo.   

TC: Restituce se řídily principem: co bylo ukradeno, musí být navráceno. To je zásada. Jak byla 

restituce v Čechách, v Československu provedena, domnívám se, že došlo k více nespravedlnostem. 

Hranice byla nastavena poněkud nešťastně. Za prvé jsme pokračovali v principu kolektivní viny, kdy 

se některé skupiny z restitucí vyloučily. Za další, došlo k mnoha nespravedlnostem. Ti, kteří byli pro 

svůj negativní postoj k nacistickému systému vyvlastněni - ti, kteří se postavili na obranu vlasti, často 

též neměli možnost získat zpět svůj majetek. To je nešťastné. Také mnohdy došlo k situacím, kdy 

vnuci pykají za viny či domnělé viny svých dědečků. To nebylo úplně šťastné řešení, kterým se do lidí 

zasel nesvár.  

MS: Jak s restitucemi dopadla vaše rodina? Restituoval-li něco člověk, zbyly mu oči pro pláč, poněvadž 

lidé dostávali zdevastované majetky.  

TC: Otec dostal zdevastované majetky, ale přece jen celkový rozsah je takový, že se dá hospodařit jak 

v zemědělství, v lesích i na rybnících. Je zde poměrně slušný potenciál. Soudím, že jsme si vcelku 

obstojně s touto situací poradili. Samozřejmě, že byly případy, které šťastně nedopadly. I mnoho 

objektů z našeho rodového majetku nevlastníme. Některé otec prodal, protože byly nevyužitelné. Dá 

se říci, že je prodával v době, kdy to nebylo zrovna nejvýhodnější. Situace byla taková, že jsme měli 

příliš mnoho „střech“, což se dobře nedalo udržovat, a proto prodej byl nejlepším řešením, i když 

dnes se ceny pohybují na jiné cenové úrovni.  
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MS: Člověk mnohdy jedná na základě momentální situace, a proto toho lituje.   

TC: Kdyby se řeklo: počkáme, až bude lepší cena, kdy je lepší cena? Máme nechat objekty zchátrat 

jen kvůli tomu, že se mi zkrátka zdá, že nyní není dobré prodávat. Jednoduše se to v tu chvíli nabízelo. 

Za mého dědečka byl klíčovým podnikem v Dymokurech cukrovar, a ten mému otci vrácen nebyl. 

Dnes se tam vystřídalo několik majitelů. Obávám se, že příští majitel jej srovná se zemí. 

MS: Jelikož jste vyrůstal v katolické rodině, jak se díváte na církevní restituce? Ty přicházejí až 

s Nečasovou vládou. Víme, jak na to reagovala opozice.  

TC: Je ostuda, že církevní restituce trvaly tak dlouho, protože církev je organizace, která zajišťuje 

náboženské potřeby obyvatelstva, ale i mnohé záležitosti sociální, zdravotní. Také školství, charitu. 

Tyto činnosti jsou činnostmi každé církve po celém světě. Díky tomu, že nemá hospodářský potenciál, 

nedostala patřičné možnosti. Navíc považuji za zcela správné, aby stát a církev byly odloučeny, aby 

církev nebyla závislá na státu, a proto musela z něčeho žít. Skupiny obyvatel, které církevní restituce 

kritizují, ani neví, o čem mluví.  

MS: Každá liška si snaží hladit svůj ocas.  

TC: Tam je vše od hlouposti až po demagogii.  

MS: Co můžeme chtít od komunistů a sociálních demokratů, kteří mají zájem spíše panovat než 

spravovat, že?  

... Zahraniční investoři v českém hospodářství ...  

MS: Dobrá, pojďme dále v mapování postupu transformačních kroků – a to k zahraničním investorům. 

Jde o to, že hned po roce 1989 přichází Pithartova vláda, která se snaží pro naše hospodářství propojit 

klíčové podniky se zahraničními. Zářným příkladem je Škoda Auto Mladá Boleslav. Můžeme říci: kolik 

zde bylo takových schopných podniků? Jak vnímáte důležitost tohoto druhu kapitálu v rámci 

transformace hospodářství? Byli tací, kteří kritizovali tento přístup, jelikož se báli, že „vše bude 

cizinců“, nic nebude naše.   

TC: Toto je záležitost, která je celosvětově spojená s globalizací. Bezpochyby nejsme výjimeční, že 

bychom dokázali výlučně stát na nohou vlastního kapitálu. Myslím si, že technologicky bychom 

nedokázali „konkurovat“, kdybychom řekli, že žádný cizí kapitál nechceme. Asi by se jednalo o novou 

formu železné opony, pokud bychom řekli, že budeme žít pouze z toho, co zde máme. Pochopitelně, 

když to porovnám celkově s hospodářství, také nemůžeme říci, že naše hospodářství žije vnitřním 

životem. Myslím tím Czernín Dymokury s. r. o., že si vše vyrobíme, co potřebujeme, a současně vše 

spotřebujeme, co vyprodukujeme. To bychom se vraceli do prvobytně pospolné společnosti.  

MS: Rozumím. Jsou ale lidé, kteří tvrdí: Byli jsme „vyspělou“ částí Východu, rozpad východního bloku 

nás mnoho stál. Museli jsme se kompletně přeorientovat na Západ. Soudíte, že právě ono propojení, 

vzájemná kooperace zvyšuje pak efektivitu hospodářství?  

TC: V tomto procesu došlo také k řadě chyb. Jakmile se měří různým metrem, volá to po chybách. 

Jestli někteří zahraniční investoři byli zvýhodňováni vůči jiným, přineslo to negativní stránky a brzy se 

ukázalo, které firmy u nás chtějí trvale žít a produkovat, které sem přišly právě kvůli momentální 
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pobídce. Ty se vůbec netají, že když pobídka pomine, že půjdou jinam. Rád bych konstatoval, že 

následná škoda je větší než jejich přítomnost. To jsme si udělali sami.  

MS: Díváte se rád na „zelené louky“, které vyrostly. Ostatně u Kolína je T. P. C. A., což je z velké části 

montovna. Jak se na tuto skutečnost díváte? Mnohá dobrá půda je zabrána ...  

TC: Samozřejmě, jako zemědělci a člověku hospodařícímu s půdou se mi nelíbí, že se takové podniky 

staví na dobré půdě. Jedná se o chybu, kterou jsme dopustili my. Jestli jsme firmám dali volný výběr, 

ať si samy naleznou lokalitu, nic jsme proti tomu nenamítali, ... 

MS: ... své továrny si postavily tam, kde je postavily. Zřejmě nám chyběla vize. Pokud by zde byla 

dlouhodobá vize: chceme zde mít hospodářství založené na inovacích, nebudeme lákat společnosti, 

které své výrobky zde pouze „montují“ a pak vyvezou ven. Též za to mohou politici, kteří nás 

„zaprodali“.  

TC: Takto to funguje i v jiných zemí. Zrovna tak se „montuje“ a vyváží v Rakousku nebo v Německu.  

MS: Pouze se o tom nemluví, či to tak často neslyšíme.  

... Význam státu v hospodářství ...  

MS: Pokročme dál. Soudíte, že by měl stát mít podíly ve společnostech? Je dobré, když má vše 

nějakého vlastníka kromě státu? Jak to vnímáte?  

TC: Domnívám se, že stát by měl zrovna jako každý jiný hospodář spravovat svůj majetek efektivně. 

Jestli má stát nějaké finance, měl by s nimi řádně hospodařit, ale primární funkcí státu není se podílet 

na podnikání či mít vlastnictví v podnicích. Z druhé strany – jestli u nás máme nějaké podniky, které 

patří státu, stát by měl normálně zacházet s jejich výnosy, a ne je nechat podnikové samosprávě. 

Jestli já hospodařím na poli, výnosy z pole živí i rodinu. Jestli Lesy České republiky vytvářejí nějaký 

zisk, měly by – podle nějakého klíče – něco odvádět do státního rozpočtu. 

MS: A ne své zisky akumulovat na účtech.  

... Velké podniky v českém hospodářství ...  

MS: Dotkněme se podniků, jako je ČEZ, jenž je z většiny vlastněn státem. Díky přístupu některých 

manažerů, ČEZ ovládl Českou republiku a z ní se stalo „ČEZ-ko“. Někteří z nás nehovoří hezky česky, 

ale „hezky ČEZ-ky“. Jak tuto skutečnost vnímáte, poněvadž se Češi do jisté míry stali zajatci této 

společnosti? Tato společnost, jež vykazovala v minulém desetiletí enormní zisky, je stále státní. Nyní 

ministr financí plánuje, že zisky této společnosti rozpustí ve státním rozpočtu. Chová se stát 

odpovědně, chová se jako dobrý hospodář?  

TC: Jedná se o situaci, která celkem logicky vyplyne z toho, když nějaký výrobce zjistí, že získal 

monopolní či téměř monopolní postavení, lehce tíhne k tomu, že toho využívá.  

MS: Kapitál se propojí s politiky? 

TC: Pochopitelně.  
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MS: Stát by si měl „nechat“ důležité podíly například v produktovodech, v podnicích, které spravují 

infrastrukturu? 

TC: Svými otázkami mě dostáváte na tenčí led, poněvadž se nejedná o mé téma. Domnívám se, že by 

stát asi měl mít vliv na podniky, které spravují přenosové soustavy ... 

... Síla kapitálu a demokracie ...  

MS: Mám ještě jednu otázku. Nemyslíte si, že někdy kapitál může ovládat demokracii? Po roce 1989 

jsme mysleli, že si vybudujeme demokratický kapitalismus. Nedošli jsme náhodou po 25 letech do 

stavu, kdy máme kapitalistickou demokracii? Někteří kapitalisté hovoří do politických záležitostí, 

ovlivňují společenské dění. Karel Schwarzenberg však tvrdí, kapitál má neutrální povahu, konají pouze 

lidé, kteří s kapitálem tak či onak nakládají.  

TC: To, nač upozorňujete, je skutečnost. Tam to nechali dojít lidi. Kladl bych to za vinu těm, kteří se 

vyhýbají řešení společenských záležitostí. Je na nás, jestli to necháme na úzké skupince lidí, ta toho 

ráda využije.  

MS: Vzniknou nám „štiky“, jako je Janoušek, jako je Rittig, jako je Martin Roman.    

... Hodnoty ...  

MS: Hovořil jste o rodině. Neměli bychom opomenout význam hodnot. Co podle vás vyžaduje 

demokracie a kapitalismus, respektive tržní hospodářství? Jaké hodnoty jsou klíčové pro fungování 

těchto řádů? Co byste zmínil?  

TC: Samozřejmě – svoboda, dodržování lidských práv, rovná práva pro všechny, též spravedlnost. 

MS: Navrhoval bych se zastavit u svobody. Zmínil jste, že mnozí lidé si pod tímto pojmem představují 

možnost dělat, co chci.  

TC: Právě svoboda s sebou nese závazky a povinnosti pro každého, kdo v systému usiluje žít. Svoboda 

neznamená, že si člověk může dělat, co chce, že se může nechat řídit svými pudy, ale musí se řídit 

rozumem, dodržovat zákony – a to jak zákony dané státem, tak etické zákony.  

MS: Víme, že náš minulý prezident z let 2003 – 2013 říkal o etice: neumím o ní moc filozofovat. Také 

jsou zde lidé spojení s Chartou. On říkal: „Etika není pro člověka, ale etika je díky tomu, že člověk je 

člověkem.“ To znamená, že si člověk stanovuje nějaké vnitřní maximy, ty by měl také naplňovat. 

Pokročme dále. Jak vnímáte Havlovo spojení: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“? Toto spojení 

je mnohými lidmi vysmíváno. Spojení bylo vysloveno v mimořádné době.  

TC: Nerozumím, proč se tomu lidé vysmívají. Má zvítězit lež a nenávist? Požadavek „pravdy a lásky“ 

zde je. Havlovo heslo se trochu „profláklo“. Je to tím, že holt žijeme v lidské společnosti, což je 

zkrátka „smečka“, která se velmi těžko kočíruje.  

MS: Správně jste užil označení „smečka“. V ní jsou pudy. Lidé, kteří jsou tak trochu vychovaní, prošli 

světem, se příliš pudově nechovají. Ještě se dotkněme významu rodiny. Říkal jste, že se jedná o cosi, co 

je zásadní. Proč podle vás hodnota rodiny v posledních letech upadá? Rodina není tím, co bývala. Lidé 

se nežení, a když se někdo ožení, polovina manželství se rozpadá. Není tento vývoj znakem 

sobeckosti?   
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TC: Samozřejmě. Je to trochu spojeno se svobodou. Lidé se domnívají, že svoboda jim umožňuje dělat 

to, co chtějí. Často se řídí pudy.  

MS: Tuším, že poděbradský probošt Vladimír Hronek k tomuto tématu řekl: „Lidé se dnes řídí situační 

etikou.“ To znamená: co mně vyhovuje dnes, dělám. Když to nebude vyhovovat zítra, již to nedělám.  

TC: Tako tomu je.  

MS: Není tento přístup cestou do hrobu – a to nejen cesta do hrobu naší společnosti, ale vůbec 

západní civilizace?  

TC: Obávám se, že společnost nějakým způsobem degeneruje a že se pravděpodobně přibližuje 

k nějakému velikému otřesu. Lidem se „daří“ dobře.  

MS: Možná hmotně se jim daří dobře.  

TC: Na to jsem myslel. Tato skutečnost zrovna neprospívá  jejich rozvoji. Je známo, že lidé spolu drží a 

jsou solidární v krizových situacích. Obávám se, že společnost spěje k nějaké veliké krizi, konfliktu.  

MS: Krize možná bude větší než ta, s níž jsme se mohli setkat v roce 1989?  

TC: Nerad bych odhadoval, k jaké krizi spějeme. Každopádně společenská, morální krize udeřila na 

společnost již plnou silou. Důkazem toho je právě rozpad rodin a nezájem generací o sebe navzájem.  

MS: Ignorance druhých. Staré vytěsníme, dáme je za plentu ... Mladí mají prostor.  

TC: Vlastně neumíme přijímat smrt, byť smrt patří k životu. Je to součást přirozeného procesu. Vidíme 

to na kultuře pohřbívání, jak se změnila. Mnohdy je tomu tak, že nebožtík se stává téměř odpadem, 

s nímž se nechceme pořádně ani loučit, ... 

MS: ... s nímž se „kšeftuje“.  

TC: Smrt se snažíme vytěsnit ze svého života, jelikož nám to do našeho „systému“ nepasuje. Nikdo o 

ní nechce mluvit.  

MS: Vlastně říkáme, že nefunguje to staré a dobré: pamatuj na smrt – memento mori! Pokud člověk 

nepamatuje na poslední dny svého života, chová se jako zhýralý. Ostatně člověk by měl žít tak, jako by 

měl zemřít dnes, a spotřebovávat, jako by měl žít věčně.  

TC: Tradiční způsob života, jakým funguje rodina, dokumentuji na vlastním hospodářství. Typickým 

příkladem je lesní hospodářství, kde vím, že les mi předal otec, jenž zdědil po svém otci. Já jej nejspíš 

předám synovi. Z čeho v lese žijeme, stromy, které těžíme, o ty se staral již můj dědeček, ba můj 

pradědeček. Z toho, co pěstuji, nebudu mít vůbec žádný užitek.  

MS: Děláte to pro budoucnost.  

TC: Nejspíš je bude spotřebovávat můj vnuk či pravnuk. Zkrátka – jedná se o koloběh, na který si lidé 

často odvykli. Měl by všude fungovat. Mezigenerační solidarita je potřebná. Jak jsem říkal: rodiče se 

starali o mě, když jsem byl dítě. Rodiče musím zabezpečit, až budou staří a neschopní. Očekávám 

zrovna tak, že se o mě postarají moje děti, které zabezpečí kontinuitu trvání rodu.  
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MS: Zkrátka - raději nespoléhat na stát.    

TC: Samozřejmě, jestli stát nastavil nějaké podmínky důchodu, sociální systém, samozřejmě se 

nebudu důchodu vyhýbat. Byl bych nerad, kdyby mě moje děti někam odložily, protože je jim 

nepříjemné žít doma se starým člověkem, o kterého se musí starat po všech stránkách. Bohužel – 

stáří bývá tragické. Nerad bych, aby se o mě starali cizí lidi, kterým jsem úplně jedno, kteří se o mě 

starají, protože se jedná o jejich zaměstnání.  

MS: Nesmíme opomenout, že na své stáří si každý zadělává ve svém mládí. Jednoduše – člověk musí 

myslet dlouhodobě.  

TC: Souhlasím.  

MS: Musí jednat patřičně prozíravě. Jedině tak se společnost může rozvíjet.  

... Integrace na Západ ...  

MS: Obraťme list. Jelikož jste se účastnil jako kandidát voleb do Evropského parlamentu v roce 2014, 

rád bych se zeptal, jak vnímáte začleňování Československa, poté České republiky do společenství 

zemí, které můžeme označit za rozvinuté, za bohaté?  

TC: Myslím si, že pro nás není jiná alternativa. Musíme se začleňovat – a to zejména z důvodu, že 

jsme malá země, nemáme přírodní bohatství jako například Norsko, nemáme banky jako Švýcarsko. 

My zkrátka musíme patřit do velkého společenství. Navíc jsme obklopeni zeměmi, které tam patří. 

Nemůžeme si hledat svoji cestu a vyhýbat se těmto společenstvím. Jestli se jedná o společenství lidí, 

má rovněž své chyby. V Čechách máme tendenci se příliš zabývat těmito chybami, podřadnými 

problémy. Příliš málo si uvědomujeme, že hlavním smyslem je společné soužití, ...  

MS: ... mírové soužití.  

TC: Řekl bych, že hlavním přínosem Evropské unie není to, že někdo rozhoduje, že máme svítit tou či 

onou žárovkou, nebo jestli nám zakázali používat název „pomazánkové málo“. Za největší přínos 

Evropské unie považuji, že Německo a Francie poprvé 70 let neválčily, byť se nazývaly odvěkými 

nepřáteli. Navíc, současná situace ukazuje, že nebezpečí ani v Evropě nepominula. Máme historickou 

zkušenost, že jsme malá země a ve všech kritických chvílích minulosti se najednou ukázalo, že jsme 

malí a sami. Ti silnější soupeři se nás lehce zmocnili.  

MS: Jasně, ale nemyslíte, že například Češi reagují na podanou ruku spíše odmítáním, než aby také 

podali ruku a vyšli vstříc?  

TC: Trochu máme tendenci, že si neustále chceme hledat svou cestu. Jedná se až o dětinskou 

tendenci. Spojuje se to s tím, že když nám někdo něco nabízí, utrhneme mu ruku v rameni, když nám 

podal prst. Tím myslím otázku evropských dotací. Když nám někdo dal peníze, ... 

MS: ... tak je rozkrademe, nebo je nevyčerpáme v možné míře.  

TC: Pořád si myslíme, že bychom měli dostat víc. Vůbec si neuvědomujeme, že je to ze společné 

pokladny. Měli bychom se dostat do stavu, že do ní víc přispíváme, než přijímáme. Vlastně se má 

jednat o prestiž v rámci společenství.  
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MS: Jsou však lidé, kteří uvažují úplně jinak: usilujme víc o to, abychom ze společného dostávali, než 

abychom dávali. Jsou tu ti, kteří mají zájem „podojit“ bruselskou krávu.  

TC: Bohužel je zde tendence, že rádi dostáváme, a neradi dáváme.  

MS: Krásný příklad českého sobectví. Míníte, že do jisté míry se naplnil sen Jiřího z Poděbrad? Ostatně 

v roce 2014 si připomínáme 550. výročí jeho mírových snah. Evropská unie je „ozvěnou“ jeho plánu ...  

TC: Nerad bych to toho zabředával, protože Jiří z Poděbrad v tom měl dost osobních zájmů. Jeho akce 

se po staletích, která uplynula, poněkud zidealizovala. Řekl bych, že daleko větším Evropanem byl 

Karel Veliký nebo Karel IV.  

MS: Cena Karla Velikého je udělována v Cáchách, cena Jiřího z Poděbrad zatím v Poděbradech 

udělována není, ale budoucnost je přece otevřená ...  

... Evropský parlament ...  

MS: Ještě bych se zeptal, jak se díváte na růst struktur evropských institucí? Kandidoval jste do 

Evropského parlamentu, ale ten je spíše takovou „ozdobou“ než pro Unii význačným legislativním 

orgánem. Důležitá je Evropská komise a „vzdělaní“ úředníci.  

TC: Domnívám se, že myšlenka je taková: jak rostou evropské struktury, úměrně tomu by se měly 

snižovat národní struktury. Myslím si, že by samotný počet úředníků měl být stále stejný.  

MS: Tedy být vyrovnaný, nebo se snižovat?  

TC: Ano, samozřejmě.  

MS: Jak se ale díváte na vzdělanost lidí? Jsou ti, kteří měli zájem vše předat Bruselu, ale tam se mluví 

mnoha jazyky. Pokud si dobře pamatuji, úředníků v Bruselu je přibližně 20 tisíc.  

TC: Na tom je předčasné něco měnit. Jazyky všech členů Evropské unie jsou v Evropské unii úředními 

jazyky. Tím pádem je vše nutné překládat, aby každému byl každý dokument a všechna jednání 

přístupná v jeho jazyku. Považuji to za nepraktické, ale zrušení systému by asi bylo trochu předčasné. 

Samozřejmě by to vyvolalo velké emoce, protože nevím, jestli by naši zástupci poté raději používali 

angličtinu nebo němčinu či francouzštinu. Toto by asi správná cesta nebyla.  

MS: V jistém ohledu by čeští politici v Evropě byli „odříznuti“.  

TC: Možná, také souhlasím s jednotnou evropskou měnou, ale ne s jednotným evropským jazykem.  

MS: V jazyku se odráží pestrost kultury. Kdybychom měli například umělý jazyk, ochudili bychom se. 

Víme, jak dopadlo esperanto, tento umělý, logicky stavěný jazyk mělo ambici nahradit přirozené 

jazyky, skončil tak, jak skončil.  

TC: Když se vrátím do starého Rakouska, němčina byla tím univerzálním jazykem. Přesto nikdo o svůj 

rodný jazyk nebyl ošizen.  

MS: Češi chodili na vyučenou do Vídně, Češi ji z části stavěli, pomáhali, za to si odnesli znalost 

německého jazyka. Soudím, že nám to dnes chybí. V porovnání s ostatními malými národy kulháme. 
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Takoví Slovinci, kterých je něco přes dva miliony, ovládají s přehledem angličtinu, němčinu ... Seveřané 

totéž - a Češi možná zaspali.  

TC: Myslím si, že v evropském měřítku v jazykové vybavenosti nejsme úplně nejhorší.  

MS: Jasně, ale jsme ve středu Evropy. Když si člověk poslechne, jakou angličtinou mluví Miloš Zeman, 

asi to neobstojí. 

... NATO a jeho role ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte význam NATO? V Evropské unii jsme 10 let, v NATO jsme 15 let.  

TC: Řekl bych, že právě v tuto chvíli je členství v NATO důležitější než sama Evropská unie, protože 

ohniska konfliktu nevyhasla. Naopak bych tvrdil, že padla bipolarizace zeměkoule. Těch jednotlivých 

ohnisek narostlo a obávám se, že v mnohém se vrátila nebezpečí, která tu byla před 100 lety. 

Obávám se, že v tuto chvíli je válečný konflikt daleko reálnějším než před deseti lety.  

MS: Ne nadarmo se říká: kdo chce mír, ať připravuje válku. V Rusku je tato teze o to žhavější – 

dokonce na své hranice posílají mírové konvoje. Vraťme se k dialogu: Pane Czernine, děkuji vám za 

kritické postoje.         


