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Dialog o transformaci s Lubošem Dobrovským1,2: 

MS: Pane Dobrovský, čím je pro vás rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? V jaké životní fázi vás 

zastihl? Jaké naděje jste do něj vkládal a případně, jak se naděje naplnily?  

LD: Ve své nedostatečné předvídavosti jsem na tom nebyl tak dobře jako Václav Klaus. Ten tvrdí, že si 

byl jistý, že se něco významného děje, že dojde k rozpadu komunismu. Takovou představu jsem 

neměl. Stále se mi zdálo, i při pohledu na utíkající východní Němce, že na rozpad režimu si ještě 

počkáme. Útěk lidí z NDR, to byl samozřejmě signál, že systém ztrácí zadržovací sílu. Tehdejší 

maďarský zahraniční ministr Gyula Horn po dohodě s rakouským ministrem zahraničí Mockem 

otevřeli hranice a přes Maďarsko utíkali do Rakouska občané NDR. Pokud utíkali přes 

Československo, museli se zastavit, protože naše vláda hranice neotevřela. Otevřela je, až když přijel 

Hans- Dietrich Genscher, tehdejší západoněmecký zahraniční ministr, otevřela je na jeho naléhání.  

 MS: Procesy změn již v takovém Polsku byly rozpohybované ...   

LD: Ano, jako znak změny k lepšímu, stále ještě jen k lepšímu, nikoliv k pádu komunistického režimu, 

mi připadala situace v Polsku. Jednání představitelů polské opozice – představitelů Solidarity u 

kulatého stolu s tehdejší polskou vládou. U nás se ale v tomto smyslu stále nic nedělo. Nemyslel jsem 

si, že dojde rychle k nějaké zásadní změně, a věnoval jsem se dál kotelně a svým překladům pro 

samizdat, redigování Kritického sborníku a domácím seminářům.  

MS: Byl jste skeptik, ale optimistický byl Pavel Tigrid. Již v lednu v roce 1989, když volal Karlu 

Hvížďalovi, řekl: „Co bys tomu řekl, kdyby se Havel stal prezidentem?“  

LD: To všechno mi došlo až později. Skutečný zlom, kdy jsem si uvědomil, že musíme vystoupit jinak, 

než jsme dosud vystupovali, ten nastal později. Od počátku Charty 77 šlo spíše o nápravný dialog 

s režimní mocí. Byly ale i jiné skupiny lidí, kteří viděli situaci jinak. Nešlo jim jen o reformy, ale o 

zásadní politickou změnu. Mně se tenkrát zdálo, že se předbíhají. Byl jsem hodně ovlivněn tím, co se 

dělo Polsku, což byl stále ještě dialog směřující k reformám a ke zlepšování stavu. Že by mohlo dojít 

k tak zásadní změně, že by moc „krachovala“, nebo dokonce, že bychom moc mohli nahradit, tak 

jsem tenkrát neuvažoval. Ani moji nejbližší přátelé nepředpokládali, že dojde k takové zásadní změně.  

MS: Jestli bych se mohl zeptat, jaký význam přisuzujete mezinárodněpolitickému kontextu?  

LD: Mezinárodněpolitické klima nabízelo několik výkladů, všechny ovšem spekulativní. Zmíním dva.  

Buď velmi radikální výklad, o němž jste se zmínil a který si jako svůj sen, jenž je realizovatelný, 

představoval Pavel Tigrid, nebo pomalé postupné zlepšování stavu. Musím říci, že jsem pád 

komunistického režimu v té době viděl jako ještě velice vzdálenou budoucnost. Mezinárodněpolitické 

klima bylo takové, že se zdálo, že se díky Gorbačovovým vnitropolitickým „omylům“ někteří západní 

politici mohli domnívat, a také se domnívali, že by bylo možné začít jednání s představitelem 

sovětské moci jako s partnerem, který bude mít dost porozumění pro některé ústupky. Takovým 

ústupkem, který nebyl vyslovován v té době ani Reaganem a ani ostatními politiky tak otevřeně, jako 

                                                           
1
 Luboš Dobrovský *1932, český novinář, diplomat, politik, v letech 1990 – 1992 zastával funkci ministra obrany 

České federativní republiky. 
2
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 9. října 2014 odpoledne v prostorách knihovny Filosofického ústavu, Jilská 1, 

Praha 1, Staré Město. Druhý dialog byl natočen ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v knihovně Filosofického ústavu, 
Jilská 1, Praha 1, Staré Město.  
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jsme to dělali my v Chartě 77, bylo, že partnerství bude směřovat k oslabení nutnosti mít dva 

německé státy. O spojení států se začalo hovořit daleko později, o stažení sovětských vojsk ještě 

později. Ale byla určitá naděje, že bude oslabován agresivní prvek moskevského vlivu ve prospěch 

skutečného partnerství s Ruskem i v oblasti, která byla Rusku darována velmi neblahou dohodou po 

skončení II. světové války. To, čemu se říká mezinárodní tlak na Moskvu, mělo jistě význam zásadní, 

ale pokud jde o ruský postoj k středoevropským a východoevropským satelitům, tam to záleželo na 

nás. Ani my, ani další středoevropské země podřízené Moskvě nebyly ve středu zájmu západních 

politiků, včetně amerických. To jsme konečně po listopadovém převratu dobře poznali. Ten zájem 

jsme si museli vynutit. Jak se ruské nadvlády zbavit, jak ji oslabit, co s ruskými vojsky na našem území, 

o tom jsme spolu s přáteli samozřejmě přemýšleli. Domnívali jsme se, že to bude trvat dlouho, ten 

celý proces změny. Předpokládal jsem, že to bude postupné.  

MS: Jak jste prožil 17. listopad 1989, onen klíčový okamžik? 

L.D: Klíčový okamžik – 17. listopad 1989 - jsem prožil trochu jinak než ti, kteří v té době byli v Praze. 

Po dlouhých a dlouhých letech jsem byl obdařen cestovním pasem. Využil jsem ho k tomu, že jsem 

s Ritou Klímovou, naší budoucí velvyslankyní ve Spojených státech, odjel do Maďarska, abychom se 

tam prostřednictvím doktorky Starkové, která tenkrát pracovala ve Wiesenthalově středisku, setkali 

s některými českými emigranty – a to s Jiřím Pelikánem a Radkem Seluckým, s nimiž jsme chtěli 

dohodnout dodávání nejrůznějších tiskovin a literatury podporujících naše názory a vůbec se 

vzájemně informovat. Tam jsem se 17. listopadu večer v rozhlasových zprávách dozvěděl, co se 

v Praze děje. Rita Klímová tam setrvala. Já jsem se vracel druhý den pln obav, co je s mým mladším 

synem Pavlem, který byl v té době studentem FAMU. Vše to nakonec dobře dopadlo. Dojel jsem do 

Prahy a zjistil, že se dějí věci, které mě ani nenapadly, že by se mohly dít.         

MS: Rád bych se zeptal: čím to, že najednou lidé byli „elektrizováni“, pozdviženi, byť zde došlo k 

brutálnímu zásahu policie? Soudíte, že režim byl skutečně v koncích, že se zhroutil pod vlastní vahou?  

LD: To jste pěkně trefně pojmenoval – pozdvižení. Něco, co nebylo do té doby vidět, se najednou 

projevilo. Byla to nechuť pokračovat dál v mlčení vůči nefunkčnímu systému. Nechuť předstírat 

loajalitu výměnou – dejme tomu – za to, že režim dovolí vašim dětem studovat. Netýkalo se to ale 

pouze intelektuální svobody, týkalo se to celkového pocitu pocházejícího z ostražitosti, kterou jsme 

všichni projevovali, abychom neudělali něco, co nás poškodí. Poškození nemuselo být drastické, 

neznamenalo to, že nás zavřou. Vůbec jsme se nemuseli obávat toho, že nás pověsí, už nebyla 

padesátá léta. Ale ostražitost, stálá potřeba opatrnosti a lži veřejnost svírala víc, než bylo vidět. Když 

najednou demonstrace studentů byla tak nelítostně zmlácená, znamenalo to změnu vidění věci. Bylo 

zřejmé, že musím reagovat, stejně jako reagovali moji přátelé. Už nestačilo jen zlepšování stavu, bylo 

třeba začít usilovat o přímou politickou moc. Zdá se, že naše zhnusení z let normalizace právě začalo 

dosahovat vrcholu. Komunisté se vyčerpali. Do vedení KSČ nastoupili lidé vskutku podprůměrní, často 

až směšní, třeba Milouš Jakeš, který se zesměšnil svým známým projevem. 

MS: Jakou roli hrál v té chvíli disent? 

LD: Václav Klaus tvrdí, že režim jaksi padl sám od sebe a všechno, co následovalo, byla jen a jen 

improvizace zcela nepřipravených lidí. Disent, který Václavu Klausovi odevždy leží v žaludku, podle 

něho žádnou významnější úlohu v pádu komunistického režimu nehrál. Pan profesor se mýlí. Režim 

nepadl sám od sebe, padl v důsledku mnoha okolností a mnoha sil vnitřních i mezinárodních. Disent 
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patřil k těm silám vnitřním. Nebyla to jen Charta 77, ale i celá řada hnutí a skupin a zárodky 

politických stran, jako byla třeba Mandlerova, Doležalova a Štindlova Demokratická iniciativa, které 

měly význam nepochybně větší než osvětový. Lidé těmito disidenty oslovení byli ideově připraveni 

nabídnout svou odbornost, své zkušenosti k tomu, k čemu nakonec došlo, k převzetí politické moci. 

Bez práce disentu, bez toho, co všechno v celé své rozmanitosti dělal, by se přece nepodařilo Petru 

Millerovi přivést na Václavské náměstí dělníky z ČKD a Občanskému fóru by se sotva podařilo oslovit 

lidi ve prospěch obnovy demokracie po celé zemi. Ukázalo se, že zde byli lidé, kteří přece jen byli 

připraveni a schopní  vytvořit nějaké organizační politické struktury, jež by vzedmutí veřejnosti 

směřovaly k naplnění konkrétního cíle. Vzniklo Občanské fórum. Byly zde tedy nějaké konkrétní 

osobnosti, které Občanské fórum vytvořily s nějakým programem. Václav Havel, který byl ideovým 

tvůrcem programu – a to bez ohledu na skutečnost, že se o něm nyní neustále hovoří jako o někom, 

kdo neměl žádný politický program, kdo – jak říká Václav Klaus – chtěl pouze moralizovat. Jak 

významné bylo Občanské fórum pro vytváření nové demokracie, o tom svědčí i to, kterak Václav 

Klaus, dosud odmítající disent, spěchal do Občanského fóra a jak mu na přítomnosti mezi disidenty, 

kteří podle něho nic neznamenali, záleželo. 

MS: Byl Václav Havel představitelem nepolitické politiky? 

LD: Pojem „nepolitická politika“, připisovaný Václavu Havlovi, je především chybně, někdy dokonce 

záměrně chybně vykládán a využíván k tomu, aby byl Václav Havel činěn odpovědným za 

nedostatečnost naší politiky současné, za nefunkčnost a rozpad politických stran. Rozuměl jsem 

Václavu Havlovi a rozumím mu tak i dnes, že docela důvodně pochyboval o možnosti rychlého 

obnovení takových politických stran, které by se mohly a měly stát programovými mluvčími těch 

vrstev společnosti, která byla o tyto vrstvy násilně komunisty připravena. Konečně, k pojmu 

„nepolitická politika“ existuje celá literatura. Václav Havel si byl samozřejmě vědom, že politické 

strany jsou nezbytné pro normální fungování parlamentní demokracie. Šlo také o to, kde je honem 

vzít. K tomu, jak to vlastně Václav Havel s „nepolitickou politikou“ myslel, existuje mnoho 

protichůdných názorů. Já se kloním k tomu, že Havlovi šlo zejména o to dát společnosti čas a 

příležitost, aby se občansky obnovila. Konečně, Václav Havel nebyl první politik, který o nepolitické 

politice hovořil. Nepolitickou politiku známe už od Tomáše G. Masaryka. Tam by se měli Havlovi 

kritici poučit. 

... Ideologie a komunismus ...  

 MS: Využil bych příležitosti a přešel před rok 1989 – a to k ideologii a režimu, který byl na ní založen. 

Položme si obecnější otázku. Potřebuje člověk ke své existenci ideologii?  

LD: To je na mě moc složité. Člověk, tedy jedinec, ideologii nejspíš nepotřebuje. Ideologii potřebuje 

politická strana, která vytváří programy, a ideologie umožňuje vytvářet srozumitelné cíle politického 

jednání. Člověk, tedy jedinec, potřebuje spíše dostatečné vzdělání, aby rozeznal ideologie založené 

na hodnotách, jakými jsou svoboda, lidská důstojnost, smysl práva, občanství, odpovědnost a 

podobně, od ideologií založených na lžích a nejrůznějších svodech, jakými jsou třeba nacionalismus, 

rasismus nebo xenofobie. Některé ideologie přinesly, masově přijímány, strašné důsledky. Teď se 

setkáváme s ideologickou floskulí o státu jako firmě. Je to stejně nebezpečné jako ideologie 

komunistická, která přece podobně chtěla řídit stát z jednoho centra, bez debat, bez parlamentu, 

který už Gottwald považoval za žvanírnu podobně jako současný ministr financí a předseda 

„manažerů“ falešně se nazývajícího hnutí ANO. 
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... Komunistický režim ...  

MS: Dotkněme se vás osobně. Vy jste do komunistické strany v roce 1967 vstoupil. Co vás k tomu 

vedlo?  

LD: Dodatečné vysvětlování něčeho, co lze považovat za chybu – a já to za chybné rozhodnutí 

považuji -  vypadá jako výmluva. Risknu to a pokusím se to vysvětlit. Bylo to v době, kdy se mnohým 

lidem zdálo, že komunismus se začíná vyčerpávat. Objevil se pojem „reformní komunista“ a přinášel 

naději, že se přece jen něco změní k lepšímu. Že se zruší cenzura jako první krůček k osvobození 

slova, že se zveřejněním někdejších krutostí režimu vytvoří atmosféra, která nedovolí opakování hrůz 

politických procesů, trestů smrti a koncentráků. V té době  jsem byl v rozhlase, pracoval jsem 

v redakci, kterou řídil Milan Weiner, člověk, který vstoupil do komunistické strany na základě svých 

životních zkušeností jako mladý kluk, jenž se právě vrátil z koncentráku. Zdálo se mu, že některé 

myšlenky, některá tvrzení, která vytvářela ideologii socialismu, jsou dostatečnou zábranou, aby 

podruhé něco takového jako Osvětim, kterou přežil, vzniklo. Netrvalo to dlouho, a přišel na to, že se 

mýlil, ale nepřimělo jej to k tomu, aby ze strany odešel. Mělo ho to k tomu, aby se pokoušel 

ovlivňovat atmosféru a stav zevnitř. V rozhlase nás bylo hodně, kdo jsme Milana obdivovali pro jeho 

odvahu pojmenovávat situaci kriticky a pro jeho schopnost dosáhnout svého, třeba vyloučení cenzury 

alespoň na jednu zpravodajskou relaci denně. Někteří, jako Jiří Dienstbier, byli v té době dávno a 

dávno členy komunistické strany, já nebo Karel Jezdinský jsme v žádné politické straně nebyli, natož v 

komunistické. Viděli jsme, že když budeme chtít podpořit rozšiřování svobodného šíření informací, 

jak to dělal Milan Weiner, že mu můžeme prospět, když ho svým hlasem podpoříme právě v KSČ. Bylo 

nás tam takových víc. Mně se zdálo, že vstup dává smysl, že v té chvíli to dokážu vysvětlit sám sobě i 

svému nejbližšímu okolí. Rozhodl jsem se tak. Karel Jezdinský se rozhodl až v okamžiku, kdy nás 

v roce 1968 napadli sovětští vojáci.  

MS: A čeho jste tedy dosáhli? 

LD: Už jsem to vlastně řekl. Podařilo se nám vysílat jednu necenzurovanou zpravodajskou relaci každý 

den večer. A jako členové strany jsme měli dostatek důvěry, abychom ty zprávy mohli také 

komentovat, což jsme dělali. Mohli jsme přistupovat k dálnopisům, číst zprávy od Reuters nebo od 

AFP, a to bez toho, že by nás drželi za ruku pracovníci tiskového dohledu.  Představa, že toho 

dosáhneme víc, byla samozřejmě chybná. Také proto, že v srpnu 1968 došlo k okupaci 

Československa vojsky Varšavské smlouvy, což byla ve skutečnosti vojska Sovětského svazu, jak se 

tehdy nazývalo Rusko. Samozřejmě, že to dnes vypadá až směšně, čeho že jsme dosáhli, ta jedna 

relace bez cenzury denně. Jenže tenkrát to znamenalo víc, než dnes dokážu povědět. Okamžikem 

okupace celá ta konstrukce postupného zlepšování situace zevnitř KSČ ztratila svůj smysl. 

MS:  Váš kolega Karel Jezdinský emigroval po okupaci a odešel do Rádia Svobodná Evropa. Jak se 

díváte na význam exilu, respektive emigrace? Co lidé, kteří si řeknou, že již zde nebudou realizovat 

svůj životní projekt, nejsou svobodní, raději se s touto zemí rozloučí? Neuvažoval jste podobně? 

LD: Když nás vojska Varšavské smlouvy obsadila, byl jsem dopisovatelem Československého rozhlasu 

v Moskvě. Tehdy jsem dostal nabídku od svého kolegy Viléma Fuchse, který pracoval jako dopisovatel 

Československého rozhlasu v Bonnu. Volal mi do Moskvy, že mi vyjednal na univerzitě lektorát 

slovanských jazyků, tedy češtiny, ruštiny a polštiny. Myslel, že budu chtít emigrovat. Ale já nechtěl. 

Zdálo se mi, že bych měl dělat něco doma, že by se snad přece jen něco z tehdejších nadějí na změny 
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k lepšímu mohlo udržet. A že bych k tomu mohl přispět. A nechtělo se mi odejít od nejbližších, od 

rodičů a přátel. Mé ženě se nechtělo vůbec. A tak jsme neemigrovali. A vůbec toho nelituji 

MS: Soudíte, že díky exilu tato země utrpěla ztrátu lidí, kteří nám chyběli v roce 1989?  

LD: Tak to vůbec ne. Nedomnívám se, že společnost má takovou kompetenci vůči jednotlivcům. 

Vnímám demokratickou svobodnou společnost jako společnost občanů, kteří se svobodně rozhodují, 

jakou míru své energie společnosti poskytnou s dobrým vědomím toho, že to bude prospěšné i jim. 

Když se na to „vykašlou“ jiní, budou směřovat k posilování pouze svého individuálního života a k 

detailní představě naplnění vlastního života. Zkrátka – neměl jsem pocit, že mě někdo jako příslušníka 

společnosti opouští, když emigroval. Snad s výjimkou jednoho člověka – Zdeňka Mlynáře, kterému 

jsem tenkrát, když se rozhodl odejít, říkal: „Ty, který jsi spolutvůrcem - ale alespoň tak jsem to v té 

chvíli viděl – osvobozujících zlepšení režimu jako někdo, kdo byl hlavním redaktorem základní zprávy 

o tom, jak má vypadat svobodná společnost v pojetí Marxově, bys odcházet neměl.“ Když odcházel 

Milan Kundera, zdálo se mi, že jeho odchod je naprosto v pořádku. Když odcházeli lidé jako Karel 

Jezdinský, připadalo mi to naprosto samozřejmé, poněvadž on bude nepochybně prospěšný v exilu 

nejen sobě, ale i nám všem ostatním. Bylo zřejmé, že půjde do Svobodné Evropy. Jedná se o 

individuální přístup, někteří lidé odcházeli proto, že se jim nechtělo být účastníky nějakého víceméně 

dlouhodobého, marného usilování o zlepšení stavu věci. Jiní odcházeli proto, že se vůbec necítili 

dostatečně silní, aby vydrželi. Někteří oprávněně odcházeli, protože měli pocit, že je znovu zavřou. 

S tragickou okupační nocí se v mnohých lidech, jako byli ti, co měli zkušenosti z komunistických 

koncentráků, znovu objevila obava, že je mohou znovu zavřít. V některých obdobích totiž 

komunistický režim neustále hledal a nacházel viníky svých neúspěchů. Jednou se jednalo o kulaky, 

podruhé se jednalo o továrníky, potřetí to byl někdo jiný. Emigraci jsem považoval za tragický 

důsledek okupace, a snad jediné, co jsem nesl těžce, bylo to, že odcházeli i někteří moji blízcí přátelé 

a že se s nimi třeba už neuvidím. Ukázalo se, že spousta emigrantů pracovala za hranicemi 

Československa ve prospěch nás všech, kteří jsme neodešli.  

MS: Někteří Češi se také vůči exulantům „postavili“ v tom smyslu, že my jsme zde trpěli, vy jste si žili 

v západním blahobytu.  

LD: Samozřejmě že jsem se i s takovými postoji setkal, ale to byl nesmyslný postoj. Spousta 

emigrantů byla v zahraničí prospěšnější, než kdyby byli zůstali doma. 

... Demokratická opozice, disent ...  

MS: Dobrá, lidé, kteří si vážili svobody, byli také disidenti. Sám jste se stal jedním z nich. Jak vnímáte 

tuto společnost, která byla režimem vystrkována na periferii, ale zároveň bojem s ní ji režim „vháněl“ 

do středu pozornosti zahraničních médií?  

LD: Především, co je to disent?  Za mnou přijel uvnitř hluboké normalizace dánský novinář a říkal o 

disidentech něco podobného. Konstatoval jsem, že nejsem žádný disident, od ničeho jsem se 

neoddělil – a zejména sám od sebe jsem se neoddělil. Název disident nepovažuji za odpovídající 

obsahu činnosti těch, kdo jsou tímto termínem pojmenováni. My jsme se neodtrhli, my jsme 

směřovali – pokud jsme něco chtěli dělat - k postupnému obnovování podmínek občanského života, 

které jsme znali buď z četby, ze studia, nebo nejstarší z nás z vlastní zkušenosti z první republiky. 

Hlavně jsme opravdu nebyli žádnými hrdiny. Myslím si, že mohu mluvit za převážnou většinu 
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účastníků, ale určitě za všechny, kteří patří do okruhu mých přátel. Na prvním místě jsme měli za cíl 

svou vlastní integritu. Nám šlo o to, abychom neztratili sami sebe. Skutečnost, že se vše nakonec 

vyvinulo, v  co se vyvinulo, jsme museli přijmout jako povinnost, protože – aniž bychom o to usilovali 

- pro některé lidi se někteří z nás stali příkladem. Znovu zdůrazňuji: někteří z nás pro některé lidi. 

V takovém okamžiku se vám z toho, že jste se stal příkladem, aniž jste o to usiloval, stává povinnost. 

Myslím si, že to byla situace, do které se především dostal Václav Havel.  

MS: Vězněný a pak prezidentem.  

LD: Tak je u některých svých životopisců a historiků často vykládán. Jiří Suk, jehož si nesmírně vážím, 

se pokouší ve své druhé knize psychologizovat a hledat skryté, nevyslovené důvody toho, proč se 

Václav Havel vyslovil tak či onak, nebo proč jednal tak nebo onak, že v tom byla skryta jiná touha, jiný 

cíl než ten, který vyplýval z přímého významu výroků a činů. Považuji to za chybný přístup. Je mi 

celkem jedno, co se tam někde v nedostupném podvědomí toho či onoho skrývalo, jde mi o to, jestli 

nějaký akt, jednání, rozhodnutí nebo výrok měl nějaké důsledky. Ty byly buď pozitivní, nebo 

negativní. Buď se cíl naplnil, nebo nenaplnil. Hledat skrytou motivaci si může dovolit psychoanalytik. 

A nevypráví o tom ve společnosti. Nelze to totiž doložit. A bylo by to neslušné. 

MS: Za psychoanalýzu si též musíte tučně zaplatit. Zkrátka – Václav Havel nebyl člověk planých gest a 

stylizace?  

LD: Určitě ne. Myslím si, že jsem jej mohl dostatečně zblízka pozorovat – a i v situacích náročných co 

do rozhodnosti. Nikdy nic nepředstíral. Upadal do rozpaků vždycky, když se setkal například 

s hrubostí, s agresivitou. Upadal do rozpaků zcela přirozeně, protože si byl dobře vědom, jak je na 

něho upřen pohled ostatních, jak jeho rozhodnutí může znamenat ovlivnění života ostatních, a to 

dávno a dávno před tím, než se stal prezidentem. Ale vždy, když bylo třeba se rozhodnout, rozpaky 

nerozpaky, rozhodl se a uměl trvat na svém.  

MS: Sluší se říci, že Václavu Havlovi lidé vytýkali, pokud konstatoval, že na prezidentský úřad bude 

kandidovat pouze jednou. Nebo se nám objeví jeho vztah k ženám.  

LD: Vztahy k ženám jsou velmi osobní věc. Václav Havel už bohužel na všelijaká ta bulvární 

„odhalení“, třeba i literární, nemůže reagovat. Kdo tohle vytahuje z ložnic do knih, je prostě hulvát a 

sprosťák, ať už se domnívá, že je spisovatelka nebo životopisec. A ta prezidentství?  Myslím, že lidé, 

kteří jsou v důsledku některých historicky významných okolností postaveni do čela ostatních, mají 

povinnost reagovat na změny situace. Platí to i o Václavu Havlovi. Konečně historik Jiří Suk ty situace 

velmi přesně ve své první knize popisuje. Já osobně jsem Václavu Havlovi vděčen, že kandidoval.  

MS: Můžeme říci: tím, že trpěl, ochotně na sebe vzal břemeno, tím se vyhranil vůči jiným, kteří touto 

cestou nešli. Svým jednáním, svým myšlením dokázal dělat dobré jméno naší republice.  

LD: Ano. Vraťme se k tomu okamžiku, kdy je zatčen, je ve vazbě a Státní bezpečnost mu nabízí 

emigraci.  

MS: Nepřijme ji, ...  

LD: ... odmítá ji –  a podle mne proto, že svým jednáním, kvůli kterému ho sebrali, dal  lidem příklad. 

A lidé jeho jednání sledovali a oceňovali. Kdyby tehdy využil nabídky, kterou se ho Státní bezpečnost 
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snažila zkompromitovat, a emigroval, zrušil by pozitivní význam svého předchozího jednání a dal by 

nový příklad, který by popřel celou morální podstatu toho, proč dělal to, co dělal. Václav Havel byl 

zkrátka odpovědný člověk. Ať to vše zkusí ti, kteří v jeho jednání hledají mravní slabost!  

... Klad minulého režimu ...  

MS: Když se ohlížíte zpět, nenacházíte náhodou v minulém režimu také nějakou pozitivní věc, třebaže 

vám bylo činěno příkoří, nebo podle vás režim vytvářel pouze zlo, a proto byl zavrženíhodný? 

LD: Rád bych upozornit na práci Milana Šimečky, kterou vydal v samizdatu, v níž se velmi úspěšně 

pokouší popsat malé, individuální dějiny. Ty ukazují, jak lze snad v každé situaci dospět k pocitu 

osobního štěstí.  Arnošt Lustig mi vyprávěl o tom, jaké štěstí prožíval v Osvětimi, když se mu podařilo 

ukrást něco k jídlu. A nepochybně to bylo štěstí intenzivnější než jakékoliv jiné, než si já umím 

představit. Ani v nejmenším to nemění nic na krutosti koncentračního tábora a režimu. Jestli jako 

mladí jsme i v době tvrdého komunismu – krátce po roce 1948 - zažívali své první lásky, byli jsme 

šťastní. To nic nevypovídá o poměrech. Jestliže dnes někdo vzpomíná na skutečnost, že v době 

komunismu neexistovali žádní bezdomovci, nic to nevypovídá o režimu. Nebyli nezaměstnaní. 

Ovšem. Všichni jsme byli přinuceni pracovat ve fabrikách, které produkovaly něco, co nedávalo valný 

smysl, co bylo neprodejné. Ve školách, které učily nesmysly, deformovaly minulost a z literatury 

vyškrtávaly ty, kdo se nehodili režimu do krámu. Lidé, kteří měli nějakou představu o smyslu vlastní 

činnosti, museli být nesmírně frustrováni tím, že dělají něco, co nemá smysl. Proti tvrzení některých, 

třeba paní poslankyně Semelové a jejích soudruhů, že i za vlády komunistů byla období, o kterých 

nemůžeme mluvit jako o totalitních, tvrdím pravý opak. Na světě jsem déle než většina 

poslanců KSČM, a zejména déle než mladý, levicově smýšlející Michal Uhl a troufám si říct toto: 

„Totalitního ovlivnění života každého jedince ve společnosti lze dosáhnout různými prostředky.“ 

V pozdější době komunismu bylo totalitního ovlivňování lidského jednání dosahováno prostředky 

daleko mírnějšími než na samém počátku. Společenská zkušenost s tvrdými prostředky hrála roli i 

daleko později, když pouze stačilo říci: „Hele, dej si pozor, tvoje děti nepůjdou do školy.“ nebo: „Dej si 

pozor, nedostaneš povolení odjet na dovolenou do Bulharska.“ Na totalitě to však nic nezměnilo.  

... Demokracie a její obnova ...  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak vnímáte obnovu demokracie, jak si sám demokracii definujete? 

Shodou okolností, snaha zde byla, protože lidé během revolučních dnů skandovali: chceme svobodu, 

chceme demokracii. Když jsem se bavil s Michalem Horáčkem, poopravil má slova, protože zpočátku 

lidé měli zájem spíše než o přímo demokratický systém o demokratizaci minulého režimu. Souhlasíte? 

LD: Šel bych ještě dál. Nebyl bych tak opatrný jako pan doktor Horáček, který mi imponuje mimo jiné 

tím, že nepřipomíná svou roli při organizování kulatého stolu OF s tehdejšími představiteli 

komunistické moci. A byla to role velmi významná. Pokud pan doktor Horáček mluví o období dejme 

tomu Dubčekově, pak se s ním shoduji. Také jsem si netroufal v té době myslet na rychlé nastolení 

normální demokracie. Však jsem to již výše připomněl. Ale po listopadovém převratu nebo dokonce 

již během jednání OF s komunistickými funkcionáři o skutečnou demokracii o její nastolení šlo. Moje 

představa o demokracii vycházela z četby, ze zkušeností mých strýců, kteří zažili první republiku, ze 

zkušeností mých starších přátel, kteří také demokracii zažili. Mezi ty, kteří mě o demokracii, její 

podstatě a jejích mechanismech poučili, patří především Zdeněk Urbánek a jeho přátelé. A také 
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profesor Václav Černý tím, co napsal, a tím, co jsem měl možnost si od něho vyslechnout v debatách, 

které jsme spolu vedli v Památníku písemnictví, kde jsem byl jistou dobu zaměstnán jako skladník.   

MS: To jste hovořil o československých reáliích, můžete říci k demokracii něco obecného?  

LD: Jestliže základem svobody, alespoň v mém chápání, je především odpovědnost za vlastní život, za 

sebe sama, za rodinu, vzápětí nám z toho vyrůstá spoluodpovědnost za stav společnosti, obce atd. Co 

to je demokracie, to se pokusil ve svých textech popsat také Václav Benda. Demokracii si 

představoval ještě uvnitř ryze nedemokratické společnosti, a proto jeho společnost byla „paralelní“. 

Bylo to jednoduché, protože do té společnosti, která by byla paralelní, vstupují pouze ti, kteří 

vyjadřují nesouhlas se základní společností, v níž z přinucení žijí. To ale byla demokracie 

s přívlastkem. A demokracie s přívlastky nejsou obvykle demokracie.  

MS: Ne vždy, jelikož politologové a sociální filozofové musí mít nějakou hierarchii pro hodnocení. 

Adjektiva k demokracii jsou v tomto případě snad oprávněná.  

Demokracie je neuvěřitelně náročný společenský systém. Na člověka, na občany klade spoustu 

nároků, na které nejsou připraveni. Nejsou na ně připraveni ani emocionálně, ani co do vzdělání. 

Velmi obtížně se prosazují a přijímají základní principy, které musí občané demokratické společnosti 

přijmout, aby demokratický systém mohl fungovat. Demokracie je velice dynamický, zpětnovazební 

proces, který klade nároky na občany jako na sebevědomé, ale zároveň tolerantní a vzájemně se 

chápající bytosti s vytříbeným smyslem pro solidaritu. Svého času Petr Pithart po svém návratu 

z Velké Británie napsal nebo řekl, že demokracie se musí pěstovat jako anglický trávník a že 

vypěstování takového trávníku vyžaduje čas. Asi sto let. Naše česká společnost má v pěstování 

demokracie velice dlouhou pauzu, asi od roku 1938 až do roku 1989. A proto máme s demokracií 

poměrně značné potíže. Setkáváme se dokonce i s tak nebezpečnými útoky na demokracii, jako je na 

jedné straně povyšování trhu nade vše, na druhé straně hledání a předepisování rovnosti nad míru 

rovnosti před zákonem. A nejnověji i s přímým útokem na demokracii, který je vyjádřen heslem „Pryč 

s politiky, stát je třeba řídit jako firmu“. Věřím ale, že se k demokracii sebevědomých a odpovědných 

občanů přece jen dopracujeme. Podmínkou bude obnova funkčních politických stran s co možná 

nejvyšším počtem členů, jejichž zájmy budou strany v parlamentním hledání nejlepšího řešení 

nalézat. 

MS: Dobrá, vy jste v rozsáhlé odpovědi zmínil mnohé, ale ještě bych se dovolil vrátit na počátek. Když 

jsem hovořil se sociologem Fedorem Gálem, řekl mi: „Víte, o demokracii jsme zde příliš nevěděli. I pro 

intelektuály, pro nás byla čistou ideou.“  

LD: Souhlasím s ním jen zčásti. Demokracie je v moderní a snad i v postmoderní společnosti 

pociťována jako cosi přirozeného. Když komunistický režim v listopadu 1989 padl, ukázalo se, že 

spousta lidí zcela intuitivně nalezla samu podstatu demokracie. A třeba Václav Benda nebo Emanuel 

Mandler spolu s Bohumilem Doležalem docela dobře věděli, jak tu „ideu“ oživit, abych nepřipomínal 

stále jen Václava Havla a jeho okolí.   

MS: Nebyla zde vlastní zkušenost s první republikou, vývoj v ní byl čistě vzpomínkou.  

LD: Nejen vzpomínkou. Zkušenost s demokracií nám zprostředkovávali naši otcové i a dědové. Neměli 

jsme sice žádnou přímou zkušenost, ale měli jsme přece jen jistou tradici; měli jsme v nedávné 

minulosti osobnosti, které demokracii v Československu od jeho vzniku vytvářely, a mnozí její 
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podstatu, dejme tomu Ferdinand Peroutka, velmi podrobně popsali. Dokonce i s těmi okamžiky 

selhání.    

... Demokracie a dialog  

MS: Hovoříme-li o demokracii, neměli bychom zapomenout na význam dialogu. Čím je pro vás dialog? 

Pocítil jste to v oblasti disentu, kdy jste musel komunikovat s mocí? Ta s vámi nekomunikovala. Také 

jste byl v pozici ministra obrany. Nyní jste pečlivý pozorovatel aktivit veřejného prostoru. Jaký je 

význam dialogu, jak se dialog proměnil, či zda nám nezkostnatěl? 

LD: O smyslu, formě a účelu dialogu existuje celá knihovna moudrých knih. Jejich autoři zkoumají 

dialog z nejrůznějších úhlů pohledu, z nejrůznějších stran. Pár těch knih jsem jistě přečetl, ale určitě 

nejsem ten, kdo by k tomu, co už bylo řečeno, mohl něco nového přidat. Když ale tak vážně mluvíte o 

dialogu, začínám se bát, že máte na mysli něco jiného než já. Že spolu lidí musí mluvit, to je přece 

samozřejmost. Že si lidé občas nerozumí, i když mluví stejným jazykem, to také víme. A že naši politici 

už nemluví, ale komunikují, to mě děsí. Tuhle jedna paní poslankyně pravila, že si něco s někým 

„vykomunikovala“, a já jsem se lekl, jestli náhodou nedošlo k volebnímu  omylu. Ta paní do 

Sněmovny nepatří, neumí česky. Dialog je proces vzájemné výměny názorů, poznatků a argumentů, 

které nabízíme k podpoře svého stanoviska, svého názoru na problém, který společně řešíme a který 

tím vystavujeme kritice a protiargumentům toho, koho oslovujeme. Jenže my nevedeme dialog. Spíš 

se hádáme, dokonce nejdeme daleko pro nadávku, útočíme na toho, kdo má jiný názor než my.  

Nevedeme dialog, ale snažíme se partnera „ukecat“. To v lepším případě. V horším případě se 

pokoušíme ho zesměšnit, nebo dokonce, jako to dělá pan prezident Zeman nebo pan ministr Babiš, 

urazit. Pokud jste svou otázkou mířil na současnou naši politickou reprezentaci, pak ji opravdu – 

myslím, že to tak pociťují mnozí – necharakterizuje věcný rozhovor, který by umožnil hledání a 

nalézání východisek ze situací, jež musí politici vždy nalézat v kompromisu,  ale snaha partnera 

v dialogu udolat, zničit, zbavit důstojnosti.  

MS: Můžeme říci, že prostorem pro vámi vedený dialog byla Charta 77. Vím, jednalo se o lidi, kteří sice 

měli odlišné postoje, měli odlišný světový názor, ale dokázali k sobě najít cestu.  

LD: Vidíte, tady lze ukázat, jak složité je popsat, co dialog také může být v různých situacích. Za 

totality byl skutečný dialog s mocí vyloučen, protože se připouštěl jen jeden oficiální názor na cokoliv. 

Dialog chartistů s mocí byl motivován jistotou, že moc svá stanoviska nebude schopna uhájit. Charta 

77 nabídkou „dialogu“ s komunistickou mocí věděla, že se moc bude kompromitovat, že svou lež 

nebude schopna uhájit. A stalo se. Na nabídku dialogu moc odpověděla represí. Byl podán důkaz, že 

totalitní nebo autoritativní moc dialog nepřijímá.  

MS: Soudíte, že dialog, který se vede ve veřejném prostoru a reaguje na vývoj v politice, má patřičnou 

energii, sílu?  

LD: Uvedu velmi aktuální příklad. V televizi běžel seriál, který se nazývá České století. Autorem 

scénáře je pan doktor Pavel Kosatík, velice kvalitní a kvalifikovaný životopisec významných českých 

osobností. Kritik Jiří Peňás se vyslovil k jednomu dílu toho seriálu značně kriticky. Podle mého soudu 

právem. Dostalo se mu arogantní, nepřátelské odpovědi vedené ad personam Jiřího Peňáse. 

Peňásovy výhrady vyvráceny nebyly, vyvracen byl Jiří Peňás. Tohle je příklad špatně vedeného 

dialogu. Ve sporech politických je tento způsob vedení dialogu ovšem daleko častější. Silnější, tedy 
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ten, kdo jedná hrubě a bez skrupulí, obvykle vítězí. Ti, kdo by dali přednost argumentům, ztrácejí 

zájem o politiku, ti, kterým hrubost, arogance a ponižování názorového protivníka imponuje, volí 

Miloše Zemana. 

... Otázka demokrata ... 

MS: Pokročme dál. S demokracií souvisí také výchova demokrata. Jak jsme v tom podle vás pokročili? 

Můžeme říci, že pro někoho je demokrat dost abstraktní osoba. Jak o něm uvažujete jako člověk, který 

je hněten minulou dobou a je velmi kompetentní?  

LD: Ve skutečně funkčním demokratickém systému, v němž demokratické instituce fungují tak, jak 

předpokládá teorie, která je definuje, je snadné být demokratem a mít respekt k demokratickým 

institucím. My všichni jsme se po převratu teprve začali učit být demokraty. Učební doba je dlouhá. 

Zejména v situaci, kdy se teprve tvoří i ony demokratické instituce. A tuhle učební dobu prodlužují ti, 

kdo příliš sebevědomě nabízejí namísto postupného poznávání ideologicky formulované cíle, které 

jsou prý na dosah ruky. A je jedno, zda jde o ideologie levicové nebo pravicové. 

MS: Demokrat dává ducha strukturám, které obývá.  

LD: Demokrat dává ducha institucím tím, že je nejen vytvoří, ale zejména tím, že je připraven je 

respektovat. Když vytvoříme politické strany, parlament, když omezujeme výkonnou moc opakujícími 

se volbami a jsme si vědomi nezbytného respektu nejen k právu, ale i ke slušnosti, která nemusí být 

kodifikovaná, protože všichni víme, co se sluší a  co ne, pak jsme na dobré cestě k naplnění 

demokracie. Myslím, že se nám stále ještě nedostává právě onoho respektu k institucím, které 

demokracii nejen charakterizují, ale především umožňují. A tak když pan Andrej Babiš pohrdne 

parlamentem jako zbytečnou žvanírnou, osloví tím tolik občanů, že mu to umožní zasednout ve 

vládě. Ale to pohrdání jednou ze základních demokratických institucí je atentát na demokracii. 

... Politika a její formování ...  

MS: Dovolil bych si navrhnout, abychom se začali věnovat otázkám politiky. Pro vás je politika 

bytostně službou?  

LD: Já se bojím, abychom se neztratili ve floskulích. Andrej Babiš vstoupil do politiky s chytlavými 

hesly a jedno z nich byla právě ta „služba“ společnosti a státu. Jen co to „zařídí“, zase se vrátí k péči o 

svůj soukromý majetek. Teď právě se obětuje nám všem. Pokud někdo vstoupí do politiky, měl tak 

učinit na základě nějakého srozumitelného politického programu, jehož smyslem je jednak posilování 

demokracie, jednak dosažení rozumného a všem občanům prospěšného stavu, který bude lepší než 

ten předešlý. Pokud při tom jde politikovi také o jeho osobní prestiž, je to docela v pořádku. Pokud 

mu ale jde o materiální nebo finanční zisk, je to špatné. Zda je to služba, nebo naplnění touhy uplatnit 

se, to není rozhodující. Rozhodující je prospěch, který politikova činnost přinese společnosti jako 

celku. Jako celku, nikoliv pouze některé její části. Buďme realisté a nechtějme, aby politici šli po 

skončení svých mandátů přímo do nebe. A vybírejme je při volbách s větší opatrností, než jak to 

obvykle děláme. 

MS: Bohužel se pohybujeme v degenerované mediální demokracii.  
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LD: Každá skutečná demokracie má rozvinutou mediální sféru. Tam se vede dialog, o němž jsme 

hovořili. Mám obavu, že mediální dialog, který je veden u nás v Česku, je deformovaný. Neustále čtu 

pouze o senzacích. Málo čtu o samé podstatě politiky jako činnosti směřující ke vzájemné občanské 

spolupráci, ke vzájemnému pochopení jako podmínce pro společný život. Podmínkou politiky jsou 

pro mne především programy politických stran a způsob jejich naplňování. V našem mediálním světě 

scházejí noviny, které by vydávaly politické strany. Ty by se musely snažit vysvětlovat, oč stranám 

opravdu jde; zejména by musely trvale své programy zpřesňovat a lépe, než to dělají dosud, pokud to 

vůbec dělají, říci, za koho mluví. Situace v politice by se vyjasnila a zpřesnila. Zanikla by také trapná 

floskule, že novináři jsou hlídacími psy demokracie. Nejsou. Noviny politických stran by oslabily 

berlusconizaci naší mediální scény. A ta je silná. A právě proto novináři nehlídají prospěch 

demokracie, ale zisk majitelů novin, rádií a televizí. 

... Důležité body v politice ...  

MS: Kdybychom si měli udělat linku pětadvaceti let, jak byste rozčlenil naše hledání politiky? Politika 

byla spojena s lidmi jako Václav Havel, Václav Klaus, byla definována Občanským fórem, následně 

z něj vznikla Občanská demokratická strana, zůstalo Občanské hnutí. Zároveň Václav Havel začal 

zdůrazňovat význam nepolitické politiky, jeho slova byla slyšet z Hradu. Dostal se tak do kontrapozice 

k Václavu Klausovi, který zdůrazňoval politiku, v níž hlavní roli hrají politické strany. Tento přístup se 

znevěrohodnil. 

LD: Nemohu s vámi souhlasit, že to bylo takto rozděleno a že Václav Havel reprezentuje jakousi 

nepolitickou politiku, a Václav Klaus politickou politiku. Už jsem se pokusil „nepolitickou politiku“ 

vysvětlit. Problém vidím spíše v tom, co je pro naše politiky obsahem politiky. Když sleduji jazyk, 

kterým naši politici oslovují společnost, nás občany, slyším stále slova jako boj, vítězství, mobilizace, 

prohra, krach, nepřítel, ale neslyším a nečtu, jaký má být cíl toho kterého stranického programu, co 

z toho, co politická strana svým programem sleduje, prospěje společnosti jako celku. Politické 

programy se vyhraňují nikoliv konkurenčně, ale nepřátelsky. Je to dáno jejich přílišnou závislostí na 

strnulých ideologických floskulích. A snad také, nebo právě také tím, že politické strany nejsou 

mluvčími svých členů, kteří by reprezentovali nějakou společenskou vrstvu a její převažující zájmy. 

Stranické programy svolávají k volbám, k posílení politické moci, a nikoliv k podpoře konkrétních 

zájmů podle společenského rozvrstvení.  

MS: Střední třída není ukotvena?.    

LD: Stále ještě si nejsem jist, zda bychom tady teď byli schopni říci, čím ta „střední třída“ je. A kdo do 

ní patří, kdo se s ní identifikuje a kdo uvnitř střední třídy může dosáhnout naplnění svého sociálního 

statutu a být spokojen. To se dozvíme až tehdy, když se „střední třídy“ otevřeně a s programem ujme 

nějaká politická strana. A kde jsou ostatní vrstvy společnosti? Čtu a slyším, že jsou u nás v Česku 

chudí. Uváděné počty jsou nevěrohodně vysoké. V kterém politickém programu které politické strany 

se můžeme dozvědět, jak tomu opravdu je? Jsou „chudí“ u nás sociální vrstvou? A kdo je chudý? Kde 

je hranice mezi chudými a nechudými? A kde začínají a čím jsou definováni bohatí? A je to pravda, že 

bohatí jsou viníky chudoby chudých, jak se domnívají nejen komunisté, ale i někteří sociální 

demokraté? Zkrátka dokud se poltické strany nerozhodnou k tomu, že budou reprezentovány 

členstvem, jehož jménem pak budou dělat politiku, nebudeme si s politikou vlastně vědět rady. Stále 

to bude nesmyslný boj ideologií, válka mezi levicí a pravicí, aniž bychom byli dostatečně informováni 

nositeli těch ideologií o jejich věcném obsahu. Zatím se například dozvídáme od profesora Václava 
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Klause, že jezdit na cesty s batohem je levicové, a s kufrem pravicové, lyžovat na lyžích pravicové, a že 

snowboarďáci jsou levičáci. Namísto programů politických stran čteme bojová hesla o mobilizaci a 

politická strana, která se neztotožňuje s naší ideologií a stejně jako my nemá program, je nepřítel lidu 

a musí být zničena. A ona nepolitická politika, nejen Havlova, ale také kdysi i Masarykova, o které tu 

je také řeč, by mohla přimět politické strany k nápravě toho, co si zde dovoluji popsat kriticky. 

.. Vládnutí 1990 – 1992 ... 

MS: Ve federální vládě jste strávil dva roky 1990 – 1992. Soudíte, že jednání v rámci federální vlády 

byla dostatečně nosná? Lidé tam přicházeli s argumenty, které přesvědčily ostatní – zkrátka byla to 

doba dělná? 

LD: Nepochybně, že to byla doba dělná, ale zároveň již tehdy tam existovalo napětí mezi některými 

ministry. Každý z nich reprezentoval trochu jiný soubor ideových preferencí a jinou představu o tom, 

k čemu máme společně dospět. Ministr financí nepochybně sledoval jiné cíle, než jaké preferoval 

ministr zahraničí Jiří Dienstbier. Třeba i v otázce zdánlivě nedůležité, jako bylo uvolnění malého 

příhraničního styku mezi tehdejším Československem a tehdejším Polskem. Ministr financí měl jinou 

představu o budoucnosti národního státu než Václav Havel a Jiří Dienstbier a velmi ostře odmítal to, 

čemu dodnes říkáme Visegrádská čtyřka, tenkrát trojka. Václavu Klausovi se zdálo, že přílišné 

propojování bývalých satelitů Sovětského svazu znamená oslabení našich možností, protože podle 

jeho názoru a názoru lidí, kteří mu byli blízcí, jsme byli daleko vyspělejší po všech stránkách – 

zejména ekonomicky. Prý by nás to brzdilo. Byl tam také poměrně ostrý spor opět mezi Václavem 

Klausem a tehdejším ministrem životního prostředí Josefem Vavrouškem. Václav Klaus považoval 

požadavky ministra životního prostředí za nesmyslné a zbytečné.  

MS: Byly tam i nějaké další rozpory a spory? 

DL: Byl tam rozpor i v některých otázkách dalšího vývoje celého transformačního procesu – mezi 

Václavem Klausem a Václavem Valešem, kterého Klaus nakonec dost tvrdě přiměl k odchodu z vlády. 

Přes veškerou kritiku, zejména často přes velmi arogantní chování, jsem ale Václava Klause považoval 

za člověka velmi dobře připraveného. Byl jsem toho názoru, že tempo, které prosazoval při 

transformaci, je správné. Čím dříve bude národní hospodářství transformováno na hospodářství, 

které bude řízeno tržním principem, tím lépe. Považoval jsem to a považuji to i dnes za správný 

postoj. Samozřejmě, tam byly i další spory. V některých případech byly řešeny smírnou cestou. 

Výjimečně pozitivní roli hrál Marián Čalfa. Jako premiér si dovedl zjednat autoritu, byl tím, kdo 

nakonec spory rozhodoval. Ve většině případů rozhodoval správně a velmi rozvážně.  

MS: Prosím vás, platí – podle vás – teze, že v prvních dvou letech vládnutí byl Václav Klaus 

ekonomem, a v roce 1992, když působil jako premiér české vlády, se stal politikem?               

LD: Kdepak! Václav Klaus byl od samého počátku, jestli dobře rozumím vaší otázce, nejvýraznějším 

politikem mezi námi všemi. Byl totiž politikem nikoliv spontánně, ale cílevědomě připraveným na 

politiku jako výkon moci. Byl na to připraven nejen ideologicky, ale protože transformace, v jejímž 

čele stál a o níž rozhodoval, byla nepochybně jedním z nejvýraznějších politických kroků, které 

udělala federální vláda během dvou let své existence. Nemohl bych přijmout, že byl ministrem 

financí, a nebyl politikem. Jeho vstupy do ostatních resortů, respektive jeho kritické postoje vůči 
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představitelům jiných resortů, jiných ministrů stejné vlády měly politickou povahu ve smyslu  posílení 

jeho politického významu. Pokračovalo to vytvořením Občanské demokratické strany.   

MS: A rozdělením Občanského fóra.  

LD: A to byl velmi významný politický krok a v mnohém ohledu velmi správný. To, že to byl Václav 

Klaus, že to nebyl třeba Jiří Dienstbier, kdo by vytvořil politickou stranu s věcným, dobře připraveným 

programem, to není chyba Václava Klause. To je chyba nás, kdo jsme byli pomalejší.  

MS: Narážel jsem na skutečnost, že během dvou let vládnutí se ideologie se nechávala jako „zimník“ 

v šatníku.  

LD: Vůbec ne. Nezapomínejte, že v té době, třeba v okamžiku vzniku Demokratické iniciativy – 

Emanuel Mandler, Bohumil Doležal, Karel Štindl, zde byly politické aktivity velmi výrazné. Velmi brzy 

vzniká ODA – Občanská demokratická aliance jako politická strana s velmi konkrétním programem. 

Začíná se obnovovat sociální demokracie – s politickým programem. Že ostatní, jako byl Jiří 

Dienstbier, měli jisté zpoždění při vytváření politických stran a politického programu, ještě 

neznamená, že by zde nějaký politický program nebyl. Že Václav Havel jako prezident nevytvářel 

politickou stranu, ještě neznamená, že by si nebyl vědom významu politických stran. Naopak – on si 

byl jejich významu velice dobře vědom. Politika byla součástí aktivity všech ministrů federální vlády – 

a to nepochybně od samého začátku.  

MS: S tímto postojem přišel Jan Vrba, když tvrdil, že Václav Klaus byl pod „dohledem“ Mariana Čalfy, 

který mírnil jeho aktivitu.  

LD: Jan Vrba byl přece také člověk, jenž politickými prostředky hledal nějakou paralelu ke Klausově 

představě o transformaci a o některých jejich detailech, které by měly jiné charakteristiky, než měla 

představa Klausova. Byl to Jan Vrba, kdo ve vládě České republiky prosazoval výraznější příliv 

zahraničních investic, zatímco Klaus byl toho názoru, že bychom na náš trh neměli pouštět cizí kapitál 

v takovém rozsahu. Já bych stál hodně blízko názoru Jana Vrby, dokladem oprávněnosti Vrbova 

názoru je úspěšná privatizace Škody Mladá Boleslav. Ta se povedla. Mohlo se to povést i u některých 

jiných podniků. Ty by se pak nemusely tak snadno rozpadnout. Vcelku si myslím, že bychom měli již 

přestat hovořit o období transformace, privatizace jako o největší krádeži 20. století, jak to říkal i můj 

zesnulý přítel Jiří Dienstbier. Pochopitelně se mnoho z podniků dostalo do rukou lidí, kteří si s nimi 

nevěděli rady, nebo si s nimi věděli rady až příliš dobře – a to ve svůj prospěch, ale nikoliv ve 

prospěch rozvoje našeho hospodářství. Toto období je podle mého názoru překonané a naše 

hospodářství – jak o tom svědčí v poslední době informace, které získávám z veřejných zdrojů – se 

chová docela dobře. Přežilo poměrně slušně i hospodářskou krizi.  

... Vládnutí a legislativa ...  

MS: Dobrá, rád bych ještě zmínil jednu skutečnost. Federální vláda připravovala též zákony, když se 

podíváte na „normotvorbu“ během jejích dvou let a porovnáváte to se současností, soudíte, že 

Čalfova schopnost pohybu v legislativě vedla k její větší uspořádanosti? Vím, bylo to období velkých 

změn, velkého odhodlání k činům.  

LD: Čalfova vláda byla v situaci, kdy systémová proměna byla zásadní a musela být rychlá. 

Zákonodárná aktivita byla nezbytnost a doháněla evropský vývoj, obnovovala demokratické instituce. 
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Kritická tvrzení, že privatizace měla nastat v letech, kdy budou vytvořeny zákony pro její realizaci, 

považuji za požadavek naprosto nerealizovatelný. Nikdo z nás nevěděl, jak celý proces proběhne. To 

celé byla víceméně improvizace na základě několika základních tezí, které Klaus se svými 

spolupracovníky přinesl do vlády. Kdybychom „nejprve“ vytvářeli zákony, sotva bychom se strefili do 

toho, co bylo skutečně potřeba. Navíc by to trvalo nějakou dobu a proces proměny by se zpomalil. 

Myslím si, že by to nebylo ku prospěchu věci. Ať se stalo, co se stalo, byly zanedbány některé situace, 

ale i Václav Klaus říká, že vývoj privatizačních fondů, které se tak rozmohly, jeho samotného 

překvapil. Bylo opravdu těžké připravit zákon, který by reguloval činnost fondů atd. Pro mne je 

rozhodující, že toto období je překonáno. Dokud se k němu budeme vracet jako k základní chybě, 

zpochybníme úplně vše, co následovalo. Domnívám se, že to, čeho jsme dosáhli, je to, čeho jsme 

dosáhnout chtěli. Jsme svobodnou suverénní zemí, žijeme v demokratickém systému, kterého si 

mnozí z nás neumějí vážit. Máme naprostou svobodu slova, třebaže ji občas zneužíváme, ale 

nevyužíváme ji dostatečně k tomu, abychom naplňovali své skutečné představy o zlepšování 

podmínek našeho života. Místo hledání východisek, hledáme nějaké viníky naší nespokojenost.  

MS: Nevidíme sami sebe, že jsme v takové situaci, ale ukazujeme na druhé, jak je to špatné. 

... Nedokonalost cesty ... 

LD: Je zde celá řada věcí, které jsou možná dané i některými procesy, jež probíhají i v jiných zemích, 

které byly nuceny se transformovat podobně jako my. Nač jsme možná zapomněli, je transformace 

vztahu ke vzdělání, ke kultuře. Vzdělání a chápání kultury jako způsobu života usnadňuje sebereflexi. 

Ba je vůbec podmínkou, bez níž k sebereflexi vůbec nemůžeme dospět.  

MS: Vzdělání a kultura jsou popelkou.  

LD: Možná jsme zapomněli na některé prvky, které by nás vedly k větší úctě k tradicím. Nedostatečně 

se věnujeme rozhodujícím okamžikům naší historie – zejména té novodobější. Tak bych mohl 

pokračovat dál. Stali jsme se obětí nespokojenců, kteří – jak jsem už řekl – hledají viníky své 

nespokojenosti mimo sebe sama. Pokud jim podlehneme, vyrojí se zachránci, vůdcové, kteří nám 

nabídnou řešení hesly „my to zařídíme“. Měli bychom se pokusit ptát se na obsah toho „to“. Jsem si 

jist, že odpověď pana Andreje Babiše by nás neuspokojila. Proto také žádnou neznáme. 

 ... Program v politice ...  

MS: Je vhodné se zeptat, jak vidíte naplňování politických programů a jejich význam v současnosti? 

Soudíte, že lidé, kteří zde v devadesátých letech působili, měli hmatatelný projekt, a dnes je program 

strany marketingovým doplňkem?  

LD: Už jsem se zmínil o programové vyprázdněnosti našich politických stran a trochu i o příčinách 

toho stavu. K tomu jen tolik, že postrádám vysvětlení od našich sociologů. Ti by to měli umět vyložit a 

zdůvodnit. Ale nemají čas. Sdružili se do komerčních společností a vyrábějí na zakázku veřejné 

mínění. Sociální demokracie sama sobě předstírá, že reprezentuje jakousi vrstvu, jejíž významná část 

je chudá. Co je hranicí chudoby v tak bohaté zemi, kde se automobily nevejdou do ulic, kde každá 

druhá rodina má kromě svého bytu ještě chatu, kde převážná většina rodin jezdí na dovolenou do 

zahraničí, kde jsou obchodní domy plné lidí? Kde je skupina, jež je na hranici bídy a o níž stále mluví 

propaganda sociální demokracie nebo komunistů? Kde je politický program dvou pravicově 

orientovaných stran ODS a TOP 09, které se zásadně vyžívají jenom v kritice chování a jednání 
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koalice? Ne snad, že by v kritice neměli pravdu, ale kde je nabídka programu, jenž bude lepší, 

funkčnější, úspěšnější, než je program současné koalice? Nevidím jej, nečtu jej, neslyším jej, o jakých 

programech pak mluvíme? Řekl bych, že se jedná o jeden ze základních nedostatků našeho 

politického života – politické strany nenabízejí reálné politické programy, není jasné, kdo jsou jejich 

členové, za jakou sociální vrstvu ta která strana bez členstva vlastně mluví. Strany jsou vlastně od 

sebe odlišeny jenom ideologickými hesly. V takové situaci je samozřejmě obtížné nějaký srozumitelný 

politický program sestavit. 

MS: Nemyslíte si, že by bylo vhodné vytvořit nějakou vizi, na které by se shodly politické strany, hnutí 

napříč politickým spektrem? Za vizi nepovažuji program na 4 roky, ale například na 20, 30 let.  

LD: To není možné. Politické strany zde byly a opět by měly být proto, aby nabízely konkurenční 

řešení složitých situací společnosti a státu v zájmu zvýšení všeobecného společenského blaha. 

K společné vizi se nelze dopracovat. Společnou vizi mají systémy totalitní, nikoliv demokratické. 

Parlament, jako jedna ze základních demokratických institucí, je pak místo, kde se střetávají 

programy. Ale v situaci, kterou již delší dobu prožíváme, kdy ad hoc konkrétní situace vznikají jakési 

pseudoprogramy, jejichž cílem není prospěch společností, ale volební zisk politické strany, je obtížné 

dosáhnout v parlamentních debatách nějakého rozumného kompromisu. Není-li program, nejsou-li 

straníci, není-li strana mluvčím nějaké společenské vrstvy, ale pouze několika snad desítek svých 

funkcionářů, přestává dávat smysl. A vidím situaci jako vážné ohrožení demokracie všelijakými 

populisty a vůdcovskými typy, jako je Andrej Babiš nebo Tomio Okamura.  

MS: Je vhodné se zeptat, jak se stavíte ke komunistické straně? Souhlasíte s její existencí, či měla být 

zrušena? Zažil jste útrapy režimu a jistě máte názor na její pozici v otevřené společnosti.  

LD: Václav Havel je často kritizován za to, že nezařídil zákaz komunistické strany. Neumím si 

představit, jakými prostředky to měl a mohl udělat. Měl snad vyhlásit všeobecný lynč komunistů? 

Nerad bych to příliš rozváděl. Existují velmi kvalifikované, historicky přesné popisy oněch okamžiků, 

kdy docházelo k převzetí moci Občanským fórem. Ve chvíli, kdy OF přebíralo moc, a začaly se vytvářet 

nové demokratické instituce, bylo přece nezbytné naplnit je od počátku demokratickými principy. A 

nesporným principem je přece nemožnost uplatnění jakékoliv kolektivní viny a zásada, že vina musí 

být prokázána a musí o ní být rozhodnuto soudem. To v té chvíli, kdy celá státní správa, policie, 

armáda, soudy, prokuratura byly v rukou těch, kdo ještě včera garantovali právě odcházející moc, 

přece nebylo možné. O tom jsem přesvědčen i dnes. Nedopadlo by to dobře. Složitý a velice 

odpovědný proces převzetí moci, který – pán Bůh zaplať – nebyl krvavý, by se s největší 

pravděpodobností v krvavý proměnil. Pamatuji, co se dělo v květnu roku 1945, kolik nevinných padlo 

za oběť takzvané „revoluční spravedlnosti“. Nemyslím, že by nám opakování něčeho podobného 

pomohlo. Za chybu ale považuji, že jsme nedokázali postavit před soud ty, kdo se v minulém režimu 

dopustili jednání, které si trest zaslouží.  Protože jsem po určitou dobu k té nové moci patřil, je to i 

moje spoluvina. Byl jsem velmi naivní, když jsem si tenkrát myslel, že komunisté dlouho nepřežijí, že 

zaniknou, protože veřejnosti bude nabídnut jiný, přitažlivější způsob společenské existence. Byl to 

omyl. Proč komunistická strana přežívá a stále ve stejném nepříjemně vysokém poměru k ostatním 

politickým stranám, to je opět otázka, na kterou by nám mohli a měli dát odpověď sociologové a 

politologové. Mohu se domnívat, že je to zejména proto, že demokratické politické strany jsou právě 

takové, jak jsem je výše charakterizoval.  
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... Hodnotové zakotvení ...  

MS: Dobrá, ještě bych se zeptal, jaké hodnoty jsou důležité pro společenský a hospodářský řád, který 

jsme se zde rozhodli obnovit?  

LD: Na to nelze dát „rozumnou“ odpověď. To, co řeknu, je obtížně dokazatelné a je docela možné, že 

je to jen moje víra v něco, co jednou Ludvík Vaculík vyjádřil v jedné větě: Všichni víme, co je správné a 

co je špatné, i když se podle toho nechováme. Takže úcta jednoho k druhému a respekt ke 

zvyklostem, kterým se říká dobré vychování. A potom, což už rozumem pochopit lze, respekt 

k demokratickým institucím, dejme tomu k parlamentu jako místu názorového sporu řešeného silou 

argumentů, respekt k právu, které nás před svými institucemi činí rovnými, pocit odpovědnosti za 

naše občanské volební hlasy, to už je racionálně zdůvodnitelné jednodušeji. Ovšem i to vyžaduje 

nějakou přípravu, nějakou míru vzdělání, které usnadňuje porozumění. Myslím, že právě tomu jsme 

dosud nevěnovali dostatek pozornosti. Opět bych se vrátil, pokud budou členové vlády jako dejme 

tomu ministr financí Andrej Babiš nazývat parlament žvanírnou a ministři budou vidět nikoliv jako 

politici, ale jako generální ředitelé resortů, které jsou jim svěřeny, bude naše demokracie vážně 

ohrožena. Pokud bude respekt k právním zásadám, na nichž stojí stát a společnost, ohrožován výkřiky 

o jakési soudcokracii, bude ohrožena jistota naší občanské svobody, podstaty našeho občanství.  

MS: Zkrátka – lidé by si měli osvojit přístupy, na kterých byla postavena Charta 77, pokud bych užil 

redukci.  

LD: Když jsme podepisovali Chartu, dobře jsme věděli, kdo je protivník, kdo je nepřítel, vůči komu 

dáváme najevo svůj odpor a u koho hledáme podporu pro své jednání. Proto bylo naše rozhodování 

v oné chvíli jednodušší než dnes. V demokratickém systému bychom sotva mohli tak snadno 

definovat „nepřítele“ jako tehdy před převratem. Ten, kdo je u moci, je u moci z naší kolektivní vůle, 

kterou jsme vyjádřili ve volbách. V našem dnešním rozhodování bude tedy zapotřebí více vzdělání, 

silnější vědomí naší občanské odpovědnosti.  Abychom se mohli chovat svobodně, musíme se zbavit 

nejrůznějších předsudků, znovu a znovu do našich myslí vracených ideologickými frázemi, které nám 

nabízejí politiku jako boj na život a na smrt, hesly o mobilizacích a o nepřátelích, které je nutno 

porazit. Faktické argumenty přispívající k řešení stále nových, náročných situací se vytrácejí, 

nahrazovány ideologickými floskulemi tradičních, poněkud vyčerpaných politických stran převážně 

bez straníků, nebo reklamními výkřiky, jako to dělá hnutí ANO, které to „zařídí“, aniž by sdělilo, co a 

v zájmu koho. Takže: ne, nelze to - tedy skutečnou politiku ve svobodné společnosti - dělat tak, jak 

jsme to dělali v Chartě. Musíme se naučit „ji dělat“, jak se patří v demokratické parlamentní 

demokracii, jejíž systém se rozvíjí v právním státě. Tam bychom se měli obejít bez „nepřítele“, i když 

názorový protivník nebo odpůrce je samozřejmě přítomen, ale spor s ním je řešen parlamentními 

pravidly a svobodnými volbami. 

MS: Zde jsme u toho – co ovlivní hodnota peněz? Lidé, kteří mají kapitál, si kupují druhé. 

LD: Jako byste řekl, že peníze jsou od ďábla. Nemyslím si, že peníze jsou od ďábla.  

MS: Je otázka, jak s nimi lidé naloží.  

LD: Může se s nimi zajisté nakládat různě. Může je investovat do podniků, které přinesou zaměstnání 

a prospěch společnosti jako celku. Můžete jimi přispět charitativním organizacím, můžete je propít. 
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Můžete s nimi nakládat nejrůznějším způsobem. Ale to je naše rozhodnutí. To činíte my, nikoliv 

peníze. Ty jsou v tom, co s nimi děláme, zcela neutrální.  

... Hodnoty hmotné a duchovní ...  

MS: Dobrá, ale soudíte, že se větší důraz klade na hmotné, a to má neblahý vliv na duchovní hodnoty?  

LD: Pochopitelně, že hmotné má vliv na duchovní. 

MS: Spíš negativní, že? 

LD: Jak to negativní? Když někdo využije svých peněz k tomu, že si zaplatí dobrou školu v Oxfordu, 

proč by to mělo mít negativní hodnotu? Když někdo využije svých peněz k tomu, že investuje, postaví 

fabriku, která bude produkovat, bude zaměstnávat lidi a dobře je platit, co je na tom špatného? Když 

někdo využije peněz k tomu, aby postavil sirotčinec a podporoval jej, je to v pořádku. A když s nimi 

nakládá podle vlastního uvážení, je to také v pořádku. Jsou to jeho peníze. Jde jen o to, aby je vydělal 

zákonným způsobem a aby je zdanil, jak mu ukládá zákon. 

MS: Dotýkám se otázky solidarity.  

LD: Tu můžeme pojímat různě. Můžeme ji pojímat jako výraz křesťanské lásky. Nebo ji můžeme 

pojímat tak, že když nebudeme solidární s těmi, kteří potřebují nějakou podporu, protože nejsou 

vybaveni dostatečně pro to, aby v životě uspěli, děláme pouze tolik, abychom se nestali obětí jejich 

budoucí nenávisti. Je to pořád to samé. Jde o to, abychom i hmotných statků užívali k prospěchu 

společnosti jako celku. Jen tak můžeme vlastně prospívat sami sobě. 

... Kapitalismus a jeho role ...  

MS: Dobrá, pojďme k otázce kapitalismu, respektive tržního hospodářství. Jste člověk, který 

procestoval svět. Vnímal jste kapitalismus jako něco nevyhnutelného? Systém, který zde byl, 

neuspokojoval potřeby lidí.  

LD: Slovo „kapitalismus“ má z minulosti přímo zápornou konotaci. Komunisté to slovo 

propagandisticky stále spojují se vším zlem světa. A přitom jde opravdu jen o demokracii, která 

respektuje a chrání právo na majetek a zajišťuje právně svobodný trh. Nevím, jestli je či byl 

nevyhnutelný takový svobodný tržní systém zajištěný demokratickým uspořádáním společnost, který 

zcela minimalizuje, ba odstraňuje regulaci. Vím ale ze zkušenosti, že se v takové systému žije lépe než 

v oněch systémech maximálně regulovaných. Žil jsem ve dvou takových totálně regulovaných 

systémech. Nejprve za války, v době německé okupace, a potom za komunismu. A jsem rád, že žiji 

právě v takovém systému, kterému říkáme „kapitalismus“.  

MS: Máte pravdu, jedná se o zvláštní svět, kde je kapitalismus, a není demokracie, ovšem jak sami 

víme, demokracie bez kapitalismu nemůže existovat. Když se podíváte na kroky, kterými byl 

kapitalismus zaváděn, máte k nim zásadní připomínky?  

LD: Soudím, že jsem se toho dotkl.  Celá transformace našeho hospodářství probíhala v situaci, které 

mnozí vytýkají, že její právní regulativ nebyl připraven dostatečně včas. Podle mé zkušenosti jako 

člena tehdejší federální vlády se toho mnoho nedalo ani předvídat, natož dostatečně včas připravit a 

přijmout zákony, které by znemožnily transformaci jakkoliv zneužít. Že se pozdějším vládám, zejména 
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po rozdělení státu, nepodařilo přijmout dostatečně kvalitní zákony, které by umožnily nápravu 

předchozích chyb a znemožnily jejich pokračování a prohlubování prostřednictvím korupce, to je jiná 

věc. Myslím, že dosud neuzavřená.  

... Zahraniční politika ...  

MS: Obraťme pozornost k zahraniční politice, kterou se zabýváte.   

DL: Na Diplomatické akademii se vždy v jednom běhu pokouším podat informace o tom, za jakých 

okolností začínala tehdy ještě československá zahraniční politika a co vytvářelo její jednotlivé 

okolnosti. 

MS: Měli bychom říci, že jste se stal blízkým spolupracovníkem Jiřího Dienstbiera.  

DL: Ano, byl jsem jeho náměstkem, a nejen to, s Dienstbierem a s celou řadou dalších lidí jsme se 

zabývali některými otázkami zahraničněpolitickými ještě v Chartě 77. Myslím si, že právě Jiří 

Dienstbier již svou samizdatovou knížkou Snění o Evropě přispěl k budoucnosti Evropy. Měli jsme více 

méně jasno, co budeme v zahraniční politice chtít definovat a pak prosazovat. Ve Snění o Evropě 

dává autor jasně najevo, že Evropa musí být definována jako jednotná. Násilné přetnutí Evropy 

jednak Berlínskou zdí a jednak zaminovanými a zadrátovanými hranicemi musí zmizet. Dienstbierovi i 

mnohým chartistům, kteří připravovali dokumenty Charty 77, bylo zřejmé, že Evropa se bude moci 

sjednotit teprve tehdy, až bude sjednoceno násilně rozpůlené Německo. Dělení Evropy na 

demokratický Západ na jedné straně a sovětské kolonie na východě, to byl výsledek chybných jednání 

během druhé světové války. 

MS: Jaltskou smlouvou ... 

DL: Aniž bychom to tak otevřeně říkali, směřovali jsme k tomu, abychom obnovili průchodnost 

„zaminované“ čáry, abychom se vrátili do Evropy. Abychom se stali její součásti, které k ní 

nepochybně patří – a to celou svou historií a hodnotovým systémem. Byli jsme přitom toho názoru - 

ukázalo se, že to byla spíš iluze - že Československo má nejvýraznější zkušenosti z evropského 

demokratického systému, že je máme dosud ve společenské paměti.  

 MS: Soudíte, že jsme se mohli stát „mostem“ mezi Východem a Západem, o němž hovořil ve 

čtyřicátých letech dvacátého století Jan Masaryk, nebo že se most rozplynul díky vytvoření jednotné 

Evropy?  

DL: Mosty mezi jednotlivými kulturně civilizačními okruhy jsou poměrně stará prvorepubliková iluze. 

Když řeknu slovo iluze, je zřejmé, že nejsem přívržencem takového řešení. Některá entita státní, 

společenská nebo i nacionální má nějakou kulturní a také historicky danou identitu. Do ní musíme 

započítat také míru vyžadované svobody a nějaké řešení vzájemného vztahu takových svobod. 

Historie nás poučila, že zatím jediným způsobem, jak dosáhnout nekonfliktního nebo jen minimálně 

konfliktního řešení vzájemného střetu individuálních svobod, je demokracie euroamerického typu. 

K tomu jsme se chtěli vrátit, ale měli jsme možná trochu falešné představy o demokracii ve 

společenské paměti. Míra poznání byla daleko nižší, než jsme si všichni mysleli. Jsme překvapováni.  

Nebo spíš – překvapujeme se. 
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... Otázka hranic ...  

MS: Dovolil bych si do toho vstoupit a zůstat v zahraničněpolitické oblasti. Soudíte, že hranice Evropy 

se posunula na východ od našich hranic? Když u nás byla „železná opona“, byli jsme západem 

Východu. Neposunula se tato hranic na Ukrajinu? Jde o to, zda problémy, které tam dnes jsou, 

nerezonují s tímto posunem.  

LD: Víte, celou dobu více než čtyřiceti let od konce druhé světové války byla otázka hranic mezi 

Východem a Západem, tedy mezi dvěma částmi Evropy, nejen definována nějakým pocitem a 

nějakou mírou kultivovanosti, nebo nekultivovanosti společenských zřízení, ale také střežena 

ozbrojenými silami. Měla naprosto materiální povahu. Tato povaha hranice byla každodenně 

dokazována střelbou na hranicích, pokusy o její přechod a mrtvými, kteří zůstávali na našich 

západních hranicích na drátech nebo mezi dráty. Hranice byla materiálně odstraněna, když Jiří 

Dienstbier, Hans-Dietrich Genscher a rakouský ministr Mock přestříhali hraniční dráty. Vše se dělo za 

celospolečenského nadšení. Jak se později ukázalo, neznamenalo to a neznamená, že tehdy byly také 

odstraněny hranice v našem myšlení, v našich životních zkušenostech. Ty ovlivňují naše myšlení a 

vytvářejí iluze o tom, jak by měla být společnost organizovaná, a bohužel trvale se tam objevuje i to, 

jak by měla být někým „moudře“ řízena.  

MS: Sluší se říci, že Češi „přestříhali“ fyzickou hranici, ale i mentální se postupně mění, a to hlavně u 

mladých lidí.  

LD: Změna trvá dlouho. Ve společnosti se vytváří jakési nové členění. Jsou lidé, kteří poměrně rychle 

začínají chápat, jak se osvobodit od návyků minulosti. Jsou i jiní – aniž bych z nich chtěl dělat 

nepřátele demokracie – kteří mají pocit, že se ocitli v situaci, na kterou nejsou připraveni. Náhle od 

nich někdo chce, aby sami rozhodovali o svém životě, aby si uvědomili, že nic není zdarma, že i to, co 

se „zadarmo“ vydává, jako je zdravotní péče, musí být placeno ze společného celku, který vzniká tím, 

že všichni platí daně nebo nějak jinak. Vytváří to celé chybnou představu o rovnosti. Najednou se 

začínáme uvnitř dělit již nikoliv na základě participace na moci, ale na základě osobních životních 

zkušeností a vzdělání a prožívané míry osobní svobody.  

MS: Společnost je přece vrstevnatá. Lze snad říci: zaplať Bůh za členění, ale přiznávám, že samotné 

členění má své meze. Soudíte, že posun fyzických i mentálních hranic byl znatelný i v Rusku? Mám na 

mysli i prostor, kde je jeden z neuralgických bodů světa, které díky médiím vidíme.  

LD: Rychle se ukázalo, že přece jen u nás nějaké poznání, nějaká věcná, realizovatelná představa o 

demokracii existovala, i když od samého počátku naplňování představy mělo minimálně dva základní 

proudy. Jeden byl proud, který vycházel z velmi kritického někdejšího prvorepublikového poznání 

partajního systému. Měl být v představách lidí blízkých Václavu Havlovi, ale zejména u Václava Havla 

samého nahrazen nějakým systémem, v němž by mravně kvalitní lidé nabídli sami sebe jako ty, kdo 

budou ochotni vstoupit do služby společnosti a poskytovat jí míru svého poznání a svého „čistého 

charakteru“ k následování a k řízení toho, co ve společnosti vůbec může být řízeno. Mám na mysli její 

obranu, rozhodování o tom, kdo bude naším spojencem, jak bude probíhat proces přerozdělování a 

podobně, ... 

MS: ... jaké budou důrazy zahraniční politiky.  
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LD: Ano, a také, jak bude udržena kontinuita. Byla tady iluze, že společnost bude řízena zejména 

představiteli společensky odpovědné inteligence. Mezitím se ukázalo, že inteligence v té podobě, 

v jaké jsme si ji představovali, neexistuje, nebo se zkrátka nechová podle našich představ.  

MS: Jste tím, kdo požaduje, aby demokracie poskytovala „výtah“ elitám? 

LD: Ano. Ale abyste mohl vybírat elitní osobnosti, musí být ještě předtím, než je vyberete, známy. 

Konečně „elity“ jsou různého druhu. Vy zřejmě máte na mysli elity ve smyslu zásluh o blaho 

společnosti, ať již ve vědě, v umění, v podnikání, zkrátka lidi, kteří svým způsobem života, svými 

společensky prospěšnými výkony získali prestiž, že? Ve společnosti o nich musí být zkrátka nějaká 

informace, která vás přímo vede k tomu, že byste chtěl, aby ten který člověk byl tím, kdo přejímá 

spoluodpovědnost spolu s vámi jako s občanem. Vy svou volbou, on pak svými výkony pro budoucí 

rozvoj svobod. Ukázalo se, že to takto nefunguje. Proč? To nevím, nejsem sociolog. Museli bychom se 

ptát sociologů. I když se jich občas mnozí z nás ptali, jako by to nechtěli slyšet, ale hlavně nám žádnou 

odpověď nenabízeli. Poskytují nám pouze průzkumy veřejného mínění. Nabízejí nám to nikoliv jako 

výsledek své nezávislé vědecké činnosti, ale jako komerční zadání. S tím si však neumím poradit. 

Přesto jsem byl v jedné z někdejších funkcí zadavatelem a moc dobře vím, že zadání mohou být 

základem budoucí odpovědi.  

MS: Logické, ne?    

... Směřování na Západ ...  

MS: Pane doktore, využijme čas a zastavme se ještě jednou u zahraniční politiky. Cosi bylo řečeno o 

vaší spolupráci s Jiřím Dienstbierem. Jsem přesvědčen, že bychom se měli zastavit u otázky naší 

integrace do Evropské unie. Už v počátcích bylo jasné, že je naším cílem být součástí těchto západních 

struktur ... O východiscích jste se dotkl, když jste hovořil o Dienstbierově Snění o Evropě.   

LD: Základní principy, na nichž byla založena naše zahraniční politika, směřovaly nejprve k prosazení 

naší plné suverenity – tedy tlakem na co nejrychlejší odchod sovětských okupačních vojsk a vzápětí 

na zrušení Varšavské smlouvy a RVHP jako institucí omezujících naši suverenitu nejen politickou, ale i 

hospodářskou.    Směřovali jsme do evropských organizací a spojeneckých institucí. K tomu také bylo 

nezbytné dokončit co nejrychleji  transformaci našeho hospodářství a dosáhnout patřičné úrovně. 

Jednalo se o velmi obtížný, předem těžko do detailu předvídatelný proces, ...  

MS: ... s čím přišel Václav Havel. Není tam akcent na obhajobu lidských práv.  

LD: Tento dokument z roku 2014 jde dál. V koncepci jsou nejrůznější věty, při kterých člověku zatrne. 

Je tam věta: „Naše zahraniční politika bude směřovat ke změně současného světového řádu, který 

vznikl po skončení studené války a v němž se Západ stává hegemonem. My budeme směřovat 

k tomu, abychom zmírnili hegemonní význam Západu, abychom přijali koncept multilaterálního 

světa, kde mocenských center bude mnoho.“ Tím též – a to je můj výklad – přiznáme nezápadním 

mocnostem nárok na určité vlivové oblasti. Protože jsme zároveň v oblasti vlivu jedné z nezápadních 

mocností, přiznáváme tak její vliv u nás. Je tam ještě jedna věta, která opravdu vypadá jako 

provokace, kde se říká: „Česká zahraniční politika vychází z tradic českého humanismu, což ve 

dvacátém století znamená poukaz na T. G. Masaryka, reformní komunismus či disidentské hnutí.“ 

Tážu se, kde se tam vzal reformní komunismus jako humanistické východisko naší zahraniční politiky? 

Za prvé, jsme ani v době reformního komunismu – v osmi měsících - žádnou zahraniční politiku 
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neměli. Za druhé, kdo by opravdu chtěl poznat, co to byl reformní komunismus reprezentovaný 

Alexandrem Dubčekem, ať si přečte Dubčekův projev k Lidovým milicím shromážděným koncem 

června 1968 v Ruzyni. Jedná se o projev, za který by se nemusel stydět ani Biľak.  

MS: Čím to, že najednou naše politika otáčí a hájí byznys víc než lidská práva? 

LD: Jedná se o otázku, kterou je třeba položit ...  

MS: ... snad Petru Drulákovi, prvnímu náměstkovi ministra zahraničí.  

LD: Tomu ne. Tuto otázku je nutné položit premiérovi, který Druláka musel Zaorálkovi schválit, 

položit ji prezidentovi Zemanovi, položit ji předchozímu prezidentu Klausovi – ať nám laskavě vysvětlí, 

co takové formulace znamenají. Drulák jako univerzitní profesor si může na své katedře – má-li 

k tomu dostatek argumentů – říkat cokoliv. Jiní mu to budou vyvracet, nebo se s tím ztotožní. Bude se 

jednat o debatu, která bude mít vědeckou úroveň, ale aby vynucoval své katedrové uvažování 

mocensky jako významný přestavitel vlády, to je opravdu nepřijatelné. Jestliže mu to jeho ministr 

podepíše, jestliže to nepobouří například pana prezidenta nebo premiéra, musíme se tázat, jestli 

jsme volili dobře.  

MS: Jedná se o naše reprezentanty.  

LD: Jedná se o nebezpečí návratu ke komunistické minulosti. Nedělají to komunisté, ...  

MS: ... ale sociální demokraté. Dobrá, někdo by mohl říci: bližší košile než kabát. Lidé slyší, že bude 

zaměstnanost, že zvýšíme prosperitu země. Je to do jisté míry krmení lidí rohlíky. Člověk však, aby 

mohl fungovat, potřebuje nejen hmotnou bázi.  

... Češi a jejich reprezentace v zahraničí ...  

MS: Dobrá, jak se díváte na postavení naší republiky v rámci globalizovaného světa? Pěkně jsme se 

ukázali v roce 2009 jako představitelé Evropské unie. 

LD: Je na čase, abychom konečně ukončili spor, jestli máme posilovat princip izolovaného národního 

státu, nebo jestli máme posilovat evropskou integraci, abychom byli součástí Evropy jako 

mocenského celku! Samozřejmě, každý trochu uvažující člověk musí dát přednost druhému, protože 

jenom ve spojeneckém svazku jednak eurounijním, jednak aliančním jsme schopni udržet svou 

suverenitu, samostatnost, ale samozřejmě i svůj rozvoj. Evropská unie přece nepomíjí princip volného 

obchodního prostoru, naopak – zdůrazňuje jej. Budeme-li jako Evropská unie partnerem pro ruskou 

nabídku energetických surovin, nebude nás moci Rusko vydírat takovým způsobem, jako nás vydírá, 

když podepisujeme kontrakt sami za sebe – za 10 milionů občanů. Když kontrakt budeme 

podepisovat za 500 milionů občanů, budeme mít úplně jinou pozici. Mně tato situace připadá – přes 

všechny výhrady, které mohu mít ke zhloupnutí některých eurounijních úředníků, kteří se zabývají 

hloupými detaily-  že princip celé integrace je nenahraditelný.  

MS: Měli bychom přispívat konstruktivně, a ne destruktivně.  

LD: Bohužel tomu tak není. Sice slyšíme z úst představitelů sociální demokracie i z úst prezidenta, že 

Evropská unie ano, ale každou chvíli zjišťujeme, že i prezident nerespektuje dohody, ke kterým došlo 

v rozhodujících grémiích Evropské unie, zejména pokud jde o Ukrajinu a sankce vůči Rusku. Vyvěšení 
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vlajky Evropské unie na Hradě bylo jistě v danou chvíli úlevné, ale to, co následuje, jako by bylo 

plivnutí na vlajku.    

MS: Ano, přihlásili jsme se k Evropě, a nakonec sem zveme na setkání státníků Putina, Lukašenka a 

jiné, což je contradictio in adjecto.  

LD: Právě ... V obecném pohledu nechceme, nedodržujeme otázku sankcí. Máme k tomu nějaké 

výhrady poté, co jsme se s východisky ztotožnili. Dobrá, výhrady můžeme uplatňovat při jednání 

s druhou stranou, ale musíme mít nějaké argumenty.  

MS: Validní, a ne invalidní.  

... Rušení struktur ...  

MS: Dobrá, dotkněme se ještě jedné skutečnosti. V politice jste působil, když Václav Havel pronášel 

slova o rušení Varšavské smlouvy. Jak se díváte na tento idealistický pohled? Padla bipolarita, přesto 

na jedné straně je NATO, na druhé straně - Varšavská smlouva. Václav Havel byl v tomto ohledu 

snílek.  

LD: Zřejmě máte na mysli Washingtonskou smlouvu, uvažován í o zrušení obou paktů. Musíme to 

posuzovat s ohledem na tehdejší euforickou atmosféru krátce po pádu Berlínské zdi. Mnozí z nás 

propadli v prvních okamžicích na chvíli iluzi, že postupné, a nyní zlomové oslabení Moskvy, která tak 

snadno přistupovala na stažení vojsk z Evropy, bude trvalé a Sovětský svaz prezentovaný na 

mezinárodní scéně Gorbačovem je rozhodnut změnit svou imperiální politiku. Po dohodě o odchodu 

vojsk jsme zahájili jednání o zrušení Varšavské smlouvy. I to probíhalo nadějně a nakonec bylo i 

úspěšné. Ale zároveň došlo k protigorbačovského puči a situace se začala proměňovat. Iluze, že 

vstupujeme do situace bez vážnějšího násilného ohrožení, rychle vybledla. Poměrně rychle jsme se 

přesvědčili, že to nebude tak snadné. Již při jednáních o odchodu vojsk, a zejména při jednání o 

zrušení Varšavské smlouvy jsme se přece jen setkávali s velmi agresivními a výhružnými formulacemi. 

Také naši budoucí spojenci nás varovali a říkali: pozor, země nebude taková, jaká byla, ale celý ten 

militární systém tam zůstává, je neuvěřitelně mohutný, silný. Jsou tam vnitřní rozpory. Musíme mít 

nějakou společnou sílu, která zabrání případnému zneužití militárních sil. Poměrně rychle jsme 

pochopili, že právě, podaří-li se nám stát se členy Severoatlantické aliance, bude to nejen posílení 

naší obranné politiky, ale zejména záruka naší příslušnosti k Západu. Nápad zrušit NATO spolu 

s Varšavskou smlouvou jsme z hlavy pustili velice rychle. A Pán Bůh zaplať. 

 MS: Soudíte, že jsme dělným prvkem tohoto společenství? Zavázali jsme se vydávat jisté procento 

výstupu hospodářství, a bohužel to neplníme.   

LD: Nejsme. Naše obranná politika je trestuhodně zanedbaná. A není to jen otázka financování 

ozbrojených sil. Vlády po celou dobu existence nového českého státu se ukájely iluzí, že nejméně 

dvacet let žádná vážná vnější vojenská hrozba není na dohled. Vskutku chybně bylo veřejnosti 

prezentováno rozhodnutí profesionalizovat ozbrojené síly. Sama profesionalizace proběhla příliš 

rychle a její politický podtext, že se mladí lidé zbavení povinnosti vojenské služby rozhodnou ve 

volbách podpořit tu politickou stranu, která profesionalizaci prosadila, oslepilo jak politiky, tak samu 

veřejnost. Ani dobře profinancovaná armáda o šestadvaceti nebo sedmadvaceti tisících dobře 

vycvičených a moderně vyzbrojených a vybavených příslušníků, není schopna splnit úkoly, které jí 

stanovují jak naše zákony, tak důsledky našeho členství v Alianci. Vlády nepočítaly s povinnostmi, 
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které vyplývají z ustanovení třetího článku Washingtonské smlouvy. Ten nám ukládá bránit vlastní 

teritorium vlastními silami až do aktivace článku pátého, tedy do rozvinutí kolektivní spojenecké 

alianční obrany. Branný zákon sice byl a je, ale prakticky pouze formální. Teprve teď se uvažuje o jeho 

modernizaci a vymahatelnosti. O zálohách schopných rozšířit ozbrojené síly na maximální úroveň, 

které jsou stát a společnost opravdu schopny vytvořit, vyzbrojit a vybavit, donedávna nikde ani slovo. 

Pán Bůh zaplať za právě ve funkci končícího náčelníka Armády České republiky, armádního generála 

Petra Pavla, který našel odvahu popsat skutečný, zcela nevyhovující stav našich obranných 

schopností, a že díky bývalému ministru obrany Alexandru Vondrovi  byl připraven zákon o zálohách. 

Vlády bohužel na nejrůznější varování a na samozřejmé požadavky neslyšely. Teprve válka, kterou 

Putinův režim v Ruské federaci rozpoutal na Ukrajině, pohnula vládu k činnosti ve věci obrany. Takže 

plnohodnotným členem obranné Severoatlantické aliance zatím nejsme, i když naši vojáci k jejím 

preventivním obranným aktivitám významně přispívají. Na Ministerstvu obrany ČR byly připraveny 

nové dokumenty, ale stále se pracuje v sevření více či méně přežilých bezpečnostních dokumentů, 

přežilé legislativy. Začala práce na revizi tohoto nevyhovujícího stavu. Na základě rozpočtového 

finančního slibu budou „zazáplatovány“ díry, které naše obranná síla má. Můžeme dosáhnout 

naplnění ambicí a vytvořit soubor obranných schopností, který měl být vytvořen již v roce 2008. 

Mezitím musí být připraveny analýzy dalšího rozvoje, proměny mezinárodních vztahů, vývoje 

zbraňových systémů, spočítána předpokládaná míra pravděpodobnosti, že nějaký typ ohrožení v sobě 

nese konkrétní stát, jež má nějakou výzbroj a jehož političtí představitelé dávají zřetelně najevo, že 

nejen nejsou našimi spojenci, ale že nás dokonce vnímají jako nepřítele a vyslovují se tak vůči nám. 

Na základě těchto analýz lze připravit další fázi rozvoje obranných schopností ve vztahu k militární 

mohutnosti, kterou má země, jež je nositelem ohrožení. Práce začala a soudím, že dává smysl. 

Problém je v tom, že ministři obrany se střídají takovou rychlostí, že než porozumí tomu, oč jde, jsou 

pryč, a … 

MS: ... že tomu nedokážou dát patřičný otisk.  

LD: Na pozici ministra obrany přicházejí ti, kteří se nikdy vojenskými otázkami nezabývali. Jsou 

v rukou úředníků, kteří jsou vždy schopni jediného – dělat to, co dělali minule. Nový zákon o státních 

zaměstnancích bohužel tuto situaci jen posílí a zafixuje. 

... Otázky budoucnosti ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak vidíte budoucnost republiky – a to v rámci Evropské unie a 

globalizovaného světa?  

LD: Pokud jde o to, jakým způsobem se bude vyvíjet náš vztah k Evropské unii, bude záviset na 

příštích volbách. To stejné platí, pokud jde o naši účast a význam v Severoatlantické alianci. Co se 

týče obranných záležitostí, vidím jako úžasný pokrok zvýšení odborného sebevědomí nejvyšších 

představitelů našich ozbrojených sil. To však nesmí překročit jistou míru, nesmí nahrazovat politiky, 

ale musí politikům říci: Situace je právě taková, že je nejvyšší čas posílit naši obranu. Musíme ctít 

pravdu. Máme-li  této situaci nějakým způsobem čelit, potřebujeme na to takovou a takovou 

podporu, takové a takové finanční prostředky, jasnou obrannou politiku, která vidí nejen hrozby, ale i 

jejich nositele. V případě, že toho nebude dosaženo v dostatečné míře a v dostatečném časovém 

intervalu, může se stát, že peníze na naši obranu budou vyhozenými penězi, protože možným 

útokům na naše bezpečnostní zájmy nebudeme schopni čelit. Všechno, co jsme do toho vložili, přijde 

nazmar.  
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MS: Jste optimista v rámci vývoje naší společnosti, nebo vidíte zásadní rizika, která nás mohou 

ohrozit?  

LD: Mám smíšené pocity. Pokud jsem v kontaktu se studenty Diplomatické akademie ministerstva 

zahraničí, jedná se o vybrané studenty, mám velice dobrý pocit, že se setkávám s lidmi zralými, 

vzdělanými, sebevědomými, kteří vědí, oč v jejich budoucím povolání vskutku jde. Mám také kontakt 

se studenty Univerzity obrany, a tam je to jiné, podstatně horší. Myslím, že těmto studentům uniká 

sama podstata jejich rozhodnutí nabídnout v jistých situacích vlastní zdraví a životy v zájmu nás 

ostatních. Pochopitelně, že mám kontakt s veřejností vůbec. A neumím si vysvětlit neschopnost 

překonat jakousi frustraci, údajně proto, že prý jsme nedosáhli toho, co jsme očekávali, nebo co bylo 

politiky slibováno. Neschopnost porovnat skutečný stav státu, společnosti a hospodářství s 

provokujícími tvrzeními o jakési neuvěřitelné bídě celých vrstev, že každý, kdo je v politice, je zloděj, 

že vše jde od deseti k pěti. Tento přístup nechápu. Když vidím české obce, vidím, jak se rozsvítily. 

Dlouhá desetiletí jsem žil v šedi Prahy. Neviděl jsem nádhernou architekturu, která je nyní vidět. Je tu 

spousta věcí, které se proměnily, zkrásněly, rozkvetly. Třeba když vidím, v čem chodí oblečena moje 

vnoučata, a do čeho jsme oblékali naše děti, tak to je přece radost.  

MS: Takže jste optimista? 

LD: Musím říci, že se mi nikdy nežilo tak dobře, jako se mi žije nyní. Nikdy jsem neměl ani představu, 

že by to takové mohlo být.  

MS: Dobrá, děkuji vám za milý závěr.  

 

 

Dialog o transformaci s Janem Burianem3,4: 

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

spojil a případně jak se naděje naplnily?  

JB: Jde o listopad roku 1989, na který se tážete? 

MS: Můžete pohovořit o celém roce. Protesty se táhly celým rokem, ... 

JB: ... který jsem strávil v Plzni, kde jsem byl zvolen – a to bylo velmi výjimečné – zástupci souboru 

šéfem činohry. Během roku se objevovaly události, které signalizovaly změnu – a to byly nejen 

podpisové akce, ale i dění v divadle. Na podzim jsem uvedl na scénu velmi kontroverzní hru ruského 

dramatika Kazanceva Eviny sny, kterou přeložila Jana Klusáková. Jednalo se o inscenaci, která ve 

vedení divadla i kraje vyvolala velkou bouři. Dokonce nám premiéru zakázali, pak po nějaké 

intervenci tehdejšího sdružení mladých dramatických umělců nám ji povolili. Bylo to asi 7. listopadu – 

tedy ani ne 14 dní před 17. listopadem. Revoluční dny jsem strávil v Plzni, čekali jsme dítě. 

                                                           
3
 Jan Burian *1959, český divadelní režisér, vysokoškolský pedagog, vystřídal několik scén, od roku 1995 ředitel 

divadla J. K. Tyla v Plzni, od roku 2013 ředitel Národního divadla.   
4
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 22. ledna 2015 odpoledne v prostorách pracovny doc. Jana Buriana Národní 2, 

Praha 1, Nové Město.   
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MS: Bylo vám 30 let.  

JB: Měli jsme rozestavěný byt a museli jsme dělat mnohé, aby se nám dítě vešlo do bytu. V jedné 

košili jsem odjel do Prahy a v ní jsem zůstal čtyři dny. Pro mě revoluce byla silným emočním zážitkem, 

protože dny byly nejen vzrušené, ale lidé též v sobě hledali míru odvahy. Vše nebylo hned. Jedním 

ze vzorů tehdejší doby byl herec Pavel Pavlovský, jenž se postavil do čela protestů. Trvalo poměrně 

dlouho, než se v Plzni rozšířily informace, činohra dokonce začala stávkovat, ale další části divadla do 

úterka nereagovaly. 

MS: Můžete porovnat atmosféru Prahy a Plzně? Nezapomínejme, že divadelníci, umělci byli důležitým 

prvkem v počátku listopadového dění.  

JB: Porovnání nabídnout mohu - bylo to rozdílné. Zatímco v Praze bylo mezi lidmi poměrně rychle 

„vzrušení“, první dny v Plzni bylo divadlo zavřené. Na chodníku před komorním divadlem stály tři 

autobusy plné milicionářů. Situaci si živě vybavuji. Trvalo déle, než se vše aktivizovalo. Dokonce 

spravedlivě musím říci: po týdnu jsme měli pocit, že aktivizovat lidi a udržet euforii bude velice 

obtížné. Při tom byly veselé historky, jak stávkový výbor z Prahy posílal herce do Škodovky a jiných 

podniků, aby přesvědčili dělníky k akci. Ve skupině byly mladé herečky, které příliš nevěděly, co se 

děje. Neustále jsme telefonovali do Prahy – ať pošlou někoho, kdo má u lidí autoritu. Tak to bývá. Do 

současné doby mám přátele, které jsem během revolučních dnů poznal a s nimiž jsme v kontaktu do 

současnosti. Jedná se nejen o herce, ale i o lidi z ostatních profesí, kteří zakládali Občanské fórum a 

posléze ODS, ODA. Zůstali jsme přáteli, byť většina už není v žádných funkcích, v zastupitelstvech ani 

ve stranách. Pořád se vídáme, hovoříme o stavu společnosti, kam jsme se dostali. Uvedu příklad: v 

roce 2015, kdy se Plzeň stala hlavním městem evropské kultury, jsem se potkal s Ludvíkem Recstem a 

mluvili jsme o společenských tématech v rámci zahájení. Potkal jsem se s Láďou Líbalem, což byl 

jeden z mála signatářů Charty 77 a jeden z prvních poslanců České národní rady. Na těchto dvou 

příkladech bych rád dokumentoval, že vazby se nějakým způsobem udržují, což je velký lidský benefit.  

MS: Můžeme říci, že rok 1989 byl rokem, který utužil sdílené osudy lidí?  

JB: V každém případě. Osobní vztahy, které jsou založeny na společné starosti o stav společnosti. Ne, 

že se nehádáme, názory jsou nejrůznější, ale přetrvává to, co je lidské. 

MS: Nesmíme zapomínat, že lidské vztahy jsou pro člověka důležité a formují jej. Bez nich by lidský 

život byl pustý. 

JB: Lidé se poznají v krizi, musí se projevit jejich charakter. Pak člověku věříte. V banálnějších 

otázkách můžete mít různé názory, můžete se i totálně rozcházet, ale víte, že v tom podstatném, 

hodnotovém, jste zajedno či blízko. 

MS: Dobrá, tušil jste, že tento zlom musí přijít?  

JB: Nemohu odpovědět úplně jednoznačně – to bych si vymýšlel. Byl jsem mlád, narodil jsem se 

v roce 1959, celé zrání jsem prožil v normalizaci, ... 

MS: ... dokonce jste byl členem strany, ... 
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JB: ... jinak by mne zřejmě nevzali do školy, po níž jsem toužil. Bylo to těžké rozhodování, v rodině to 

bylo po roce 1970 složité, normalizací jsem byl poznamenaný. V sedmdesátých letech hodně 

převládal dojem, že Rusové zde budou navěky. 

MS: Ještě se k tomu dodávalo: „a nikdy jinak“. 

JB: Vypadalo to, že z geopolitického hlediska se situace změnit nemůže. Upřímně jsem si myslel, že 

pokud přijdou nějaké liberalizační změny, přijdou z Ruska, a zdálo se, že je pravda.  

MS: Impuls k tomu dal Michail Gorbačov se slavnou perestrojkou.  

JB: Zdálo se, že ve čtyřech, pěti posledních letech je to pravda. Měli jsme tu poststalinskou vládu, jež 

byla jedna z nejhorších ve východním bloku. Jsem přesvědčen, že zde a v Německé demokratické 

republice byl režim nejvíce konzervativní, příšerně rigidní. V sedmdesátých letech si sám „vybil“ 

chytřejší lidi. V roce 1989 jsem si nemyslel, že by přišel tak radikální zvrat. Nemyslel si to ostatně ani 

Václav Havel.  

MS: Měli bychom říci, že Václav Havel byl v jiné pozici.  

JB: Bezpochyby, ale tážete se, zda se dala předpokládat změna. Soudil jsem, že přijde zevnitř, zdálo 

se, že přeci jen nastává uvolnění. Tato skutečnost byla vidět silně v divadlech. Prostor svobody se 

otevíral. Sám jsem dělal sérii inscenací, které se snažily pravdivě pojmenovat společenskou situaci. 

Zákonitě jsme se báli, každý z nějakého důvodu, protože režim trestal neloajalitu. 

MS: Nutno říci, že bylo správné, že lidé ztráceli strach. Kdo se bojí, mnoho v životě nevykoná. Kdyby se 

Václav Havel bál podstoupit martýrium ve vězení, možná by se nestal tím, kým se stal koncem roku 

1989 – prezidentem.  

JB: Ano, souhlasím, ale na druhou stranu víme, že „Kdo se nebojí, brzy zahyne.“ Václav Havel se také 

bál. Jde o to strach překonat, nejde o to se nebát. Je to rozdíl! 

MS: Myslím, že potlačit strach v pravý čas, aby nezasahoval do jednání člověka, je vhodné. 

JB: Strach může být také pozitivním impulsem, bráníte se přece tomu, kdo vás ohrožuje. 

... Komunismus ...  

MS: Dovolil bych si zabrousit do abstraktnějších témat. Jak uvažujete o komunistické ideologii? 

Potřebuje vůbec člověk pro svou existenci ideologii?  

JB: Neznám autora knihy, kterou jsem nedávno četl. Je zajímavá a tuším, že autor je Brit, oxfordský 

profesor. Dílo se jmenuje Komunismus. Autor v ní rozebírá, proč ideologie byla úspěšná, proč se 

svého času masivně rozšířila ... 

MS: ... hlavně v první polovině dvacátého století.  

JB: Masivně se rozšířila a měla úspěch v různých zemích, také nabírala různé podoby – a to od 

nejhoršího teroristického, feudálního stalinismu až po názory francouzské komunistické strany v roce 

1978, která byla členem vlády, ... 

MS: ... a to díky Francoisovi Mitterrandovi. 
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JB: Jelikož člověk je dnes starší a možná chytřejší, je vcelku jasné, že podobný typ ideologie je založen 

nejen na politických, ale i na ekonomických principech. Principy, které se však později prosadily jako 

diktatura jedné sociální třídy kombinovaná s nekonkrétním vlastnictvím výrobních prostředků a 

zrušením osobní odpovědnosti, jsou samozřejmě špatné, nefunkční a v podstatě quasi feudální. Ve 

skutečnosti vlastnictví výrobních prostředků a kapitálu patří v komunismu úzké vrstvě lidí. Jedná se o 

návrat zpět, kdy systém nemůže plně fungovat, mimo jiné proto, že „vlastníkem“ komunistické 

společnosti je lůza. 

... Obecně k ideologii ...  

MS: Dobrá, a obecně k ideologii, když jste se vyjádřil k té komunistické? 

JB: Je to zajímavá otázka.  

MS: Čemu pak můžeme věřit?  

JB: Víra a ideologie není totéž. Jsem přesvědčen, že člověk nemůže žít bez nějakého postoje ke světu, 

který je komplexnější, a bez nějakého pořadí hodnot – a to nejen ryze osobních, ale i hodnot, které se 

týkají společnosti. Člověk by měl neustále reflektovat, do jaké míry hodnoty ve společnosti fungují, 

byť ne dokonale, a kde je ta hranice, kdy fungovat přestávají. Ono to vypadá jednoduše, … 

MS: ... avšak opak je někdy pravdou, pokud člověk ztratí zdravou kritičnost. 

JB: Co se týká víry, jsem „idealista“. Jsem přesvědčen, že bez víry člověk nemůže existovat.  

MS: Shodou okolností právě komunismus bývá někdy považován za sekulární náboženství. Sám jste 

byl straníkem.  

JB: Ano, komunismus měl prvky náboženství. Vůbec své rozhodnutí neomlouvám – a to v žádném 

případě, ale nejednalo se o otázku víry. Jednalo se o ... 

MS: ... pragmatické rozhodnutí ... 

JB: ... mladého člověka ve vynucených okolnostech, protože systém byl zrůdný. Když jste měl otce 

vyhozeného ze strany, měl jsem reálný problém získat vzdělání. Když pak řešíte, čemu dáte přednost, 

možná budete jednat, jako jsem jednal já. Lituji toho, ale snažím se to odčinit tím, že se věnuji 

profesi, kvůli které jsem do strany vstupoval, a snažím se postupovat poctivě. 

... Zpět k východiskům komunistické ideologie ...  

MS: Dobrá, soudíte, že v počátcích měla komunistická ideologie konstitutivní východiska, která byla 

poškozena násilím?  

JB: Dnes jsem přesvědčen, že se jednalo od začátku o špatné řešení vážných sociálních problémů.  

MS: Konstatujete, že jedná se o inženýrské přetváření světa?  

JB: Souhlasím, ale to nefunguje. Rozumím tomu, proč tolik milionů lidí v době hluboké hospodářské 

krize, obrovské nerovnosti, velkých sociálních problémů, po otřesu první světové války, což byla 

zkušenost, se kterou se tehdejší evropská civilizace nikdy nesetkala a nebyla schopna se s ní vyrovnat, 

začalo hledat alternativní cestu. Lidé mnohé řešili vírou, že nějaká radikální změna tohoto typu může 
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přinést sociální spravedlnost a řešení problémů, které viděli v systému, v němž žili. To je nutné 

odlišovat od nadšení básníků a intelektuálů. 

MS: Můžeme uvést jako příklad Jaroslava Seiferta, Karla Teigeho, Vladislava Vančuru. 

JB: Bylo jich velké množství. Nebylo to pouze u nás, ve Francii to bylo stejné. Vezměte si, kolik bylo 

marxistických myslitelů v Oxfordu. Není to žádná výjimka. Bylo to i v konzervativní Británii. Tom 

Stoppard o tom napsal hru, která byla hrána v Národním divadle. 

MS: Máte na mysli Rock and roll, ale ta byla uváděna k dvacátému výročí od 1989. 

JB: Tím však nelze omlouvat tu hlavní otázku. Reálná varianta provedená „teroristy“ v Rusku dostala 

podobu, která je úplně nepřijatelná.  

MS: Dobrá, ale neměli bychom též zapomínat na fakt, že Rusko bylo feudální zemí. Koncept, který 

poskytl Marx, měl být realizován v jiné – a to v nejvyspělejší zemi.  

JB: Jsem přesvědčen, že problém je v samotném Marxově konceptu. Přišel s tím, že až země bude 

vyspělá, budeme si statky „spravedlivě“ rozdělovat. 

MS: Průměrný znalec Marxe ví, že sám navrhoval zrušení peněz, stejně tak předpovídal odumření 

státu, ale z historie známe, jak vše končilo. Vývoj se zastavil během procesu a lidé byli znásilněni. 

JB: Jednalo se možná o zajímavou filozofickou úvahu. 

MS: Měla však zásadní trhliny, na které dopláceli nevinní.  

JB: Shodou okolností jsem nedávno začal číst knihu Andreje Zubova Dějiny Ruska, což je titul, který 

doporučuji všem. Tam je pozoruhodné, jak se středověká praxe odráží v modelu budování 

komunistické společnosti. V Rusku to není nic nového. Tam šlo o to, že po vyvraždění feudální šlechty 

vznikla nová šlechta.  

MS: Ne nadarmo Masaryk říkal: Cara zlikvidovali, ale carismus zůstal.  

... Exil ...  

MS: Je vhodné se zeptat, zdali jste neuvažoval o exilu, poněvadž mladý člověk má zájem žít ve 

svobodě a snažit se naplnit svůj životní projekt? 

JB: Sám ne, ale v mé rodině ano. Rodiče o tom uvažovali. Jako desetileté dítě jsem zažil, že jsme 

doma seděli na sbalených kufrech. Otec měl jet pracovně do Říma, ale s námi o tom rodiče příliš 

nemluvili. S odstupem času mně dochází, že právě vzhledem k tomu jsme bydleli v poloprázdném 

bytě. Bohužel, než se tatínek doučil anglicky, bylo vše jinak. Sám jsem o tom neuvažoval, protože 

divadlo jsem začal provozovat v roce 1983 či 1984. Šel jsem do Olomouce a bez ohledu na malé platy 

a špatné bytové podmínky jsem si v pozici režiséra mohl dost dovolit. Prostředí divadla bylo fajn, řešili 

jsme problémy, organizovali jsme festivaly. Pořád jsme řešili, co budeme hrát, proti komu, o čem to 

bude. Divadelní prostředí bylo hodně inspirativní, otevřené. Když mi bylo 24 let, ve svém výlučném 

prostředí jsem ničím netrpěl. Tehdy všichni měli stejné peníze i stejné džíny, vlastně to nebylo 

důležité. Jsem přesvědčen, že ani dnes to není pro mladé režiséry důležité.  
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... Disent – demokratická opozice ...  

MS: Dobrá, žil jste v duchovní svobodě. Stejně tak v ní žili ti, kteří se sdružili, aby demonstrovali 

rozporné směřování režimu. Myslím tím disidenty, demokratickou opozici. Jak vnímáte tento 

fenomén? Právě lidé, kteří byli jeho součástí, byli vyneseni na politický piedestal.  

JB: Těchto lidí si nesmírně vážím za jejich odvahu. Jsem přesvědčen, že to bylo velmi důležité – a to i 

s odstupem času, byť jejich počet byl marginální. Jsem přesvědčen, že „ostrov“ lidí, kteří si stojí za 

svým bez ohledu na to, že nemusíme mít stále stejné názory, byl velmi důležitý. Soudím, že byl pro 

dobu po roce 1989 důležitý.  

MS: Víme, jakým způsobem se k nim někteří ze společnosti zachovali. Byli vytlačeni z veřejného 

prostoru. Přihlásíme se k nim, ale pak si myslíme, raději ať jdou. Vskutku šlo o malou skupinu lidí? 

JB: Po roce 1989 jsem měl čest jako režisér se seznámit s Pavlem Kohoutem a Václavem Havlem jako 

s autory. Měl jsem možnost s nimi několikrát hovořit. Vzájemný dialog mi k osvětlení věcí pomohl. 

Byli důležití. Vložil jste tam podotázku, jestli je společnost vytlačila z pozic, kam se dostali – nevím. 

Václav Havel byl poměrně dlouho prezidentem. Když zemřel, byla zde dobrovolná obří manifestace. 

Jsem přesvědčen, že fenomén disentu – a užiji asi patetická slova – se z vědomí občanů či jejich velké 

části neztratil. Opomíjení těchto lidí se může zdát v médiích, ale jsem přesvědčen, že pro většinu lidí 

nesli hodnoty, které přetrvávají a jsou důležité. 

MS: Zkrátka – jsou zvnitřněni v našich srdcích, byť mnozí z nás nejednají, jako by jednali oni.  

JB: I tak to lze říci.  

... Pozitiva režimu ...  

MS: Dobrá, když se ohlížíte, vidíte nějaká pozitiva režimu? Začal jste tehdy inscenovat.  

JB: Ne, možná vás překvapím, ale řeknu ne. Debatu, že vše nebylo špatné, nemám rád. Ano, chodili 

jsme s dívkami za ruce, byli jsme mladí, líbali jsme se na Petříně, „nemlátili“ nás každý den po hlavě, 

měli jsme co jíst, ale otázka zní přece jinak: Kdyby zde byl normální režim, také bychom chodili 

s děvčaty, měli co jíst, ale byli bychom dál. Tato debata – ono nebylo vše špatné, je z mého pohledu 

postavena nesprávně. Jedná se o snahu obhájit si, co jsem dělal, a o neschopnost vnímat otázku v její 

rozpornosti. Že se rodí děti a lidé se milují, ... 

MS: ... je za každého režimu, ale možná tam existují jisté existenciální modality. 

JB: Samozřejmě, že jsou příšerné režimy, jako je ten v Severní Koreji, který lidem zakazuje i tohle. Že 

zemědělci poctivě orali, však není zásluha režimu. To by v kapitalismu neorali?  

MS: Možná by orali „intenzivněji“. 

JB: Že režim nutil lidi se ponižovat, aby vůbec dosáhli na základní profesní možnosti, je samo o sobě 

strašné. Dnes to dělat nemusíte.  

MS: Jak kdo? Jinak se to jeví z pohledu „zlaté kapličky“, jinak se to jeví horníkům, kteří jsou 

zaměstnáni u pana Bakaly.  
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JB: Rád bych tím řekl něco jiného. Miloš Forman říkal: džungle přináší rizika. Je jasné, že žijeme ve 

společnosti s většími riziky.  

MS: Miloš Forman chtěl být v džungli ...  

JB: Jeho volba byla dobrovolná. Nerad bych o tom již „filozofoval“. Rozumím, že dnes jsou na tom lidi 

sociálně špatně. Rozevřely se „nůžky“ mezi bohatými a chudými. Nezaměstnanost je velká 

psychosociální zátěž, ale nemyslím si, že menší zátěž je pracovat. Nemyslím si, že lidé si dříve 

připadali užiteční. Můj otec byl ekonom. Říkal mi: „Dělal se propočet, jaká je za socialismu reálná 

nezaměstnanost.“ 

MS: Vlastně byla přezaměstnanost ...  

JB: Byl odhad, že 25 procent zaměstnaných nepracuje.  

MS: Někteří lidé k „flákání“ tendují.  

... Demokracie ...  

MS: Navrhoval bych, abychom se přesunuli k otázce obnovy společenského řádu – a to demokracie. 

Jak k ní přistupujete, když jako režisér držíte ruku nad podobou představení, formujete je?  

JB: Myslíte demokracii ve smyslu politickém, či firemním?  

MS: Obojí ...  

JB: Demokracie je doslova vláda lidu.  

MS: Ano, pouze jsme to slovo přeložili.  

JB: Měli bychom konstatovat, že pro většinu lidstva demokracie neexistovala, poněvadž byly různé 

důvody, proč bylo obtížné, aby si lid vládl. Plnohodnotná demokracie může fungovat až od určité 

úrovně vzdělání. V minulosti byla v rámci demokracii majetková omezení, ... 

MS: ... což jsou cenzy.  

JB: Podoba demokracie měla svůj vývoj, měla své omezení. 

MS: Ostatně i v antickém Řecku byla demokracie ... 

JB: ... a otroci.  

MS: Jsme vyspělou společností, protože jsme otroky zrušili, a zaplať Pán Bůh.  

JB: Demokracie má mnoho barev, ale můj vztah k ní je přesto jednoduchý. Soudím, že máme usilovat 

o standardní demokratický systém založený na demokratických politických stranách na základě 

nějaké soutěže, ale aby demokracie byla úspěšná – a proto jsem to uváděl – a účinná, musí 

„investovat“ daleko více do kultury a do vzdělávání.  

MS: Akcentujete kultivovaného člověka?  
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JB: Lidé se pak nemohou divit, že demokracie přestává fungovat, protože demokraticky dobře se 

mohou rozhodovat lidé, kteří mají dost informací a kteří si je dovedou vyhodnotit, ...  

MS: ... a ti, kteří mají o demokratický proces zájem.  

JB: Když zavedete demokracii ve státě, kde lidi nebudou umět číst a psát, systém jako celek bude 

fungovat špatně.  

MS: Ostatně totalita potlačuje vzdělání, přístup k informacím – viz Čína, Severní Korea.  

JB: Mít se materiálně dobře není žádná záruka demokracie.  

MS: Neměli bychom zapomenout, že materiální blahobyt „uspává“. 

... Demokracie, aristokracie, elity ...  

MS: Nedal byste prostor aristokratům? Lidem, kteří dokážou říci jasné slovo a jejichž myšlení a 

jednání je nadčasové? Ostatně, dobrý režisér se snaží tvořit nadčasově, ale v demokracii konečné 

slovo vychází ze soutěže názorů, které nadčasové vůbec být nemusí.   

JB: Umění režiséra je spojovat nespojitelné. Umění režiséra je pozvat k jednomu slovu výtvarníka, 

herce, hudebního skladatele, lidi různých vkusů a názorů – a vytvořit z nich tým. Pochopitelně, aby 

rozpory v týmu byly řešitelné, musí být vytvořena nějaká struktura, kdy někdo rozhodne. Vždy jsem 

se snažil režírovat a vést divadlo, abychom se snažili nalézt co nejširší dohodu. S oblibou říkám: 

„Pojďme u stolu sedět tak dlouho, dokud dohodu nenajdeme.“ Je to tak lepší, ale někdy musíte 

rozhodnout. Od toho je nějaký systém vlády, struktur ve společnosti, které fungují obdobně. Mně 

samozřejmě také vadí, že v demokracii jdou věci pomalu, ale jak víme ze zkušenosti, je lepší pomalý 

vývoj než velké a nezvratné kroky.  

MS: Víme, jak to dopadlo v Číně. Za Maa měli kulturní revoluci, co končila hladomorem.  

JB: Co se aristokracie nebo elit týče, myslím si, že pokud demokratická společnost funguje a je na 

vysoké kulturní úrovni, samovolně vznikají elity, které jsou lidmi přirozeně uctívány. 

MS: Když se podíváte do minulosti, tíhneme k těmto lidem – Masaryk, byť vzešel z prostých poměrů, 

nyní Karel Schwarzenberg reprezentuje totéž.   

JB: Obávám se, že problém nejen České republiky, ale i té západní civilizace je krize autority, která se 

mísí s krizí rodiny a ta s blahobytem bez hranic. U nás je to zesíleno jednou skutečností: dříve jsme 

věděli často, že mlčíme, což není správné. Jsem přesvědčen, že spousta občanů šla z nějakých 

pohnutek na schůzi ROH, ale věděli, kdy se mluví a nemluví pravda. Otázka je, jak je to ve skutečnosti 

nyní. 

... Demokracie a švejkování ...  

MS: Jedná se o delší otázku, otázku generací. Nerespektování autorit je chybné, následně vede ke 

„švejkovství“, zesměšňování autorit. 
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JB: Nemám rád „švejkovství“. Jsem přesvědčen, že to, co je švejkovství, je reinterpretace díla, která 

v něm není plně obsažena. Švejk z jistého pohledu není „postava“, je bezhodnotový, aby zobrazil 

svět, v němž žijeme. Záměrně nemá charakter.  

MS: Snaží se nastavit zrcadlo absurditě.  

JB: Schválně se v každé situaci chová jinak. Pro mne to je velký román, jeden z mála úspěšných 

románů české literatury.  

... Demokracie a dialog ...  

MS: Dobrá, jak jsme si podle vás osvojili dialog? Sám jste před chvílí říkal: „Snažíme se lidi přimět 

k tomu, aby setkání mělo výstup.“  

JB: Špatně jsme si jej osvojili. Dialogu se musíte učit odmalička, od školy. Pokud nevyrůstáte 

v prostředí, které je dialogické, jde to těžko. Ostatně musíme umět vést také dialog sami se sebou.  

MS: Dříve než povedeme vlastní dialog s naším já, veďme jej se svým okolím.  

JB: Nedobrý dialog vidíte i na divadle a v celém evropském umění – váha dialogu ustupuje obrazu, 

symbolu. Tento fenomén je vážný. Vlastně se jedná o ztrátu slova ve prospěch zkratky. Nad tímto 

fenoménem bychom se měli zamyslet, je zajímavé, že to v Anglii není, tam žánr konverzační komedie 

stále funguje. 

MS: Jste přesvědčen, že díky „bezdialogičnosti“ je náš svět plošší? 

JB: V každém případě.  

MS: Proč jsme si dialog neosvojili? Za vše může totalitní pauza padesáti let? Měli bychom si uvědomit, 

že demokracie je založena na kvalitě sdílení, k níž pomáhá dialog?  

JB: To, o čem hovoříte, je jedna z příčin. Druhá z příčin je množství neutříděných informací, které se 

k lidem dostávají. Také k tomu přispívá životní tempo, též velké rozšíření obzoru světa pro každého 

člověka. Vezměte si, že před 150 lety žili lidé ve světě, kterému rozuměli, protože znali jen takový kus 

světa, který byl každý schopný pochopit. V jisté nadsázce můžeme říci, že lidé jeli z Turnova do Prahy 

jednou za život. Dnes žijeme ve světě, o němž nevíme, jaké má hranice. Neznáte ani své okolí. Jen se 

podívejte, kolik lidí – a to je vážný psychologický problém – někde bydlí, a neví, kdo žije okolo. A 

takový obraz mají lidé v duši. Neví, kdo se kolem nich pohybuje. Vezměte si, že lidé v práci neznají 

jeden druhého. Národní divadlo je toho dobrým příkladem. Je obří a lidé se tam nepotkají. Tak to 

dříve vůbec nebylo.  

MS: Lidé se potkávají jinak – a to díky technickým vymoženostem, jako je všudypřítomný počítač, 

mobilní telefon.  

JB: Řeknu vám ještě něco, co je vážné, ale není ničím objevné. Demokracie funguje tam, kde se lidé 

dobře znají.   

MS: Dobrá demokracie předpokládá fenomenální svět, které vede k hnutí mysli.  
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JB: Mimo jiné dialog není to, co si říkáme. Dialog je to, jak se vzájemně „cítíme“. 80 % informací je 

mimoslovních. Také si vezměte, že v menších obcích, když se volí starosta, to docela funguje. V České 

republice se na mikroúrovni daří lépe než v rámci státu. V obcích, v rodinách se lidé domluví, tam se 

znají. Čím více je člověk „odtržen“ od přehledného prostředí, tím to funguje hůře. Lidská psychika, 

schopnost poznání a pochopení se nerozvíjí tak rychle, jako se rozvíjí technika, informační možnosti, 

infrastruktura. Psýché člověka nutně zaostává – a to na celém světě. Podívejte se v Číně. Vidíte, tam 

je kulturní úroveň o sto let pozadu za dravou kapitalistickou gründerskou ekonomikou, která zde 

vládla na konci 19. století. V tom vidím rozpor. 

MS: Ten jsme si však vytvořili sami, poněvadž chceme víc, než je zdrávo.  

JB: Vždyť zmíněný Václav Havel neustále zdůrazňoval, proč máme dosahovat další růst, zdali by nám 

to nestačilo?  

MS: V jistých modifikacích to opakuje Václav Bělohradský. Hovoří o růstu „Růstu“.  

... Člověk a demokracie ...  

MS: Dobrá, jak se díváte na postavení člověka v demokracii? Ta je člověku určena, ale musí to být 

člověk vzdělaný, cítící povinnost starat se o prostor, který mu byl dán.  

JB: Předešlu, že uvažuji o člověku jako o člověku kultivovaném, nemyslím tím automaticky, že má 

hodně vysokých škol. Znám lidi, kteří se velmi orientují, a jsou jen vyučeni. Znám lidi, kteří nejsou o 

společnosti schopni přemýšlet, a jsou profesory medicíny.  

MS: Možná bychom měli užít slova „moudrého“ člověka?  

JB: Něco jiného je člověk vystudovaný, a něco jiného vzdělaný. Typické pro západní civilizaci je, že 

naším hlavním měřítkem je lidské individuum a hodnota jednoho člověka. Soudím, že je to správně, a 

jsem toho zastáncem. Nemyslím si, že nejdůležitější je firma nebo společnost. Jsem přesvědčen, že 

měřítkem věcí má být jedinec. V tomto smyslu je demokracie nejlepší, poněvadž nemůžeme mít 

demokracii, kde jedinec není měřítkem. 

MS: Následně nemáte autentickou demokracii, můžeme to pozorovat v asijských státech. 

JB: Mé odpovědi tam míří.  

... Systém, ne lidé ...  

MS: Dobrá, ještě je vhodné se zeptat, jak jste se díval na slova Václava Klause: „Měníme systém, ne 

lidi.“ Vycházel z toho, že systém, který zde byl v roce 1989, usiloval o změnu člověka. Víme, kam to 

vedlo. Lidé, kteří mají politickou sílu, nemají apelovat na proměnu člověka, poněvadž to vede 

k sociálnímu inženýrství.  

JB: Jsem přesvědčen, že v té době to bylo pochopitelné, rozuměl jsem tomu tak, že nebudeme 

sociálně-inženýrsky říkat, co mají lidé dělat, že jim dáme prostor svobody, ať se v něm chovají podle 

svých hodnot. Opakuji to, co jsem zde naznačil. Co mi vadí, je zaměření společnosti na materiální 

úspěch. Soudím také, že náš problém – a není to problém, který vznikl v roce 1989 – je, že máme 

velkou potřebu se poměřovat s Německem.  
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MS: Vždyť je to přirozené.  

... Blahobyt, jeho proměny a kontexty ...  

JB: Ano, vždyť je to normální, ale nemůžeme se poměřovat pouze s německým blahobytem. Jsem 

přesvědčen, že u velké části společnosti po roce 1989 vznikla představa, že k blahobytu dojdeme 

rychle. Marka – jak říkal Valtr Komárek – bude za 3 koruny. Měli bychom se poměřovat se 

vzdělávacím systémem, se systémem správy divadel, s podporou kultury. Musíme se měřit s celou 

společností. Není to tak, že lidé se mají dobře, protože jezdí v BMW. Opomíjíme přitom fakt, jaké mají 

školy, divadla… 

MS: Soudíte, že jsme si účelově „vytáhli“ hmotný blahobyt jako vzor? 

JB: Velká část společnosti začala řešit, jestli máme stejná auta, jestli máslo je stejně kvalitní jako 

německé a jogurt podobně. Velmi se divíme, že to vše máme, ale pořád to není ono. Takový je stav 

dnešní společnosti. Vše máme, ale pořád to není ono. Proč to není ono? Nemáme „druhou půlku“. 

Mohu to dokumentovat na systému správy a financování kultury, což je záležitost, které rozumím. Od 

roku 1989 jsme v tom neudělali žádnou pořádnou změnu, která by odpovídala společnosti 21. století.  

MS: Ano, zaměřili jsme se na „základnu“, kterou jsme označili blahobytem.  

JB: Na tento postoj mám bonmot: Divadlo a školy zde byly dřív než kapitalismus. Je otázka, co je 

základna. Nemyslím si, že úplně platí: máme materiální základnu, a až si vyděláme peníze, teprve 

budeme mít filharmonii. Ve skutečnosti je to naopak. Nejprve lidé musí přemýšlet, a pak teprve 

vynaleznou, jak má společnost fungovat. Ne, že společnost sama začne fungovat, a pak lidé teprve 

začnou myslet. 

MS: Váš argument je logický. Člověk se může setkat s postojem, že kapitalismus je čímsi přirozeným. 

Neustále kooperujeme, neustále si cosi vyměňujeme – myšlenky, statky, služby.  

JB: Kapitalismus nezpochybňuji, ale spíše jeho pojetí u části společnosti. V Německu trvá kapitalismus 

nepřetržitě, až na nacistickou éru. Také nemám nic proti penězům. Nikdo nevymyslel, jak změřit 

hodnotu věcí jinak než přes peníze. Ale pojetí nesmí být úzké. Nemůžeme se z jednoho těsného 

pojetí, že vše budeme řídit shora, dostat do druhého, že se všechno „udělá samo“. 

MS: Dobrá, o jaký kapitalismus bychom měli usilovat? Němci hovoří o sociálně tržním hospodářství. 

Mají nepěknou zkušenost s trhem z dvacátých let – a to kvůli hyperinflaci. Ale pojďme zpět. Jste pro 

to, aby stát byl garantem v řízení hospodářství?  

JB: Nač si lidé zřizují stát?  

MS: Mohu vám říci, že naleznete i protichůdné odpovědi. Jistý Frédéric Bastiat, Francouz, liberální 

komentátor, tvrdil: „Stát je velká fikce, v níž jedni žijí na úkor druhých.“ Je tomu snad tak?  

JB: Hovořím jako laik a domnívám se: stát je zde pro to, aby zavedl nějaká pravidla, která jsou lidé 

ochotni respektovat, která jsou pro ně užitečná. Je vhodné, aby stát zajistil dodržování pravidel. Za 

druhé je zde stát proto, aby poskytoval služby, které se obtížně spravedlivě zajistí prostřednictvím 

trhu. Jedná se o vzdělání, základní zdravotní péči. Pochopitelně, stát musí být bohatý, aby je mohl 
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poskytovat v rozsáhlém měřítku. Dále je zde kultura. Na druhou stranu si nemyslím, že stát má řídit 

hospodářství. Zažili jsme to, ale nefungovalo to. Nevím, jestli je ještě nějaké státní hospodářství.  

MS: I v kapitalistické České republice máme státní podniky – Lesy České republiky, Budvar ... 

JB: Ano, ale nejúspěšnější firmy jsou součástí globálních firem. Všichni potřebují pravidla.  

MS: Němci nám je dali. Díky tomu je Škoda Auto úspěšným podnikem.  

... Kultura v transformaci ...  

MS: Jste člověk kultury. Věnujme se ještě této oblasti. Říkáte, že po roce 1989 došlo k podcenění této 

sféry, kultura se stala periferním prostorem, protože důraz je kladen zejména na peníze.  

JB: Když to zjednoduším, říkalo se – a to bylo hodně špatně – kulturu budeme mít, až si na ni 

vyděláme. Stejně se o ní uvažovalo v předchozím režimu. 

MS: Sluší se říci, že podobně se hovořilo o ekologii. Ekologie je jako šlehačka na dortu. 

JB: Nemyslím si to. Jsem přesvědčen, že realita je složitější, protože obraz divadla – to znamená, jaká 

máme divadla, kolik představení hrajeme, jaké jsou druhy představení – je neskonale bohatší, než 

byl. Jsou soukromá divadla, máme nezávislou scénu, základní síť divadel, kterou mimochodem 

vybudovalo Rakousko - Uhersko, se udržela a má výsledky. Návštěvnost divadel máme větší, než má 

slavné Polsko, jehož divadlo je považováno za daleko významnější. Co však chybí? Stát se v této úplně 

nové situaci nestará o pravidla, ... 

MS: ... chybí jasná delegace pravomocí, vyřešené financování.  

JB: Není jasná delegace pravomocí mezi státem a institucemi, není jasný systém, není vyřešeno 

hospodaření, které se přejímá z nevhodných systémů a aplikuje se na uměleckou činnost. Není 

komplexní státní politika na všech úrovních – krajů, obcí a státu, která by byla provázaná. Není zde, 

co je ve světě běžné, kooperace jednotlivých úrovní veřejné správy a samosprávy při podpoře 

kultury. Chybí nám spousta nástrojů, které jsou standardní ve středoevropských zemích a na jih, na 

západ, i dokonce na sever od našich hranic. Nejedná se pouze o dotace, ale i péče o systém je 

zanedbaná. Mohu to dokumentovat – v roce 1992, kdy se začalo hovořit o odstátnění divadel, bylo 

řečeno: Ano, zavedeme kraje, bude reforma. Zavedly se kraje, ale dál se opět nic nestalo.  

... Tenze v kultuře ...  

MS: Dotýkáme se toho, že u nás probíhají diskuse, nutná složka demokracie, bez patřičných dopadů. 

Něco je deklarováno, ale nedochází k promítnutí závěrů do praxe.   

JB: To je věcí - v pravém slova smyslu - politiky a politických konceptů. Když se ale řeší, kdo bude 

ministr kultury, zpráva se málem neobjeví ani v novinách. 

MS: Shodou okolností je Daniel Herman dostatečně „přitažlivá“ osobnost? 

JB: Ano, ale to máme po době příšerných zvratů světlou výjimku. 

MS: Byl jste obětí jednoho zvratu ... 
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JB: Pan Herman se orientuje alespoň v hodnotových systémech a v kultuře. Je opravdovou výjimkou. 

MS: Začínali jsme dobře. Jen si vezměte, kdo byl ministrem kultury Pithartovy vlády – Milan Uhde. 

JB: V úřadu byl rok a půl. Velmi si vážím, že mohu být s Milanem Uhdem kamarád, spolupracuji s ním 

při konzultacích. Jeho názory dobře znám. 

MS: Je vhodné poukázat na skutečnost, že byl součástí vlády, jejíž členové preferovali službu 

společnosti. Na patřičných místech byli odborníci.  

JB: Zlatá devadesátá léta. Mohl bych říci vtip, který se často uvádí: „Zlatá devadesátá, kdy to stálo za 

hovno.“  

MS: Můžeme se tázat, kde to přestalo? Dobrá, ale vážněji. Neúcta ke kultuře počala vládou Václava 

Klause? Následovníkem Milana Uhdeho byl doktor Kabát, Pavel Tigrid ... Jednalo se o jména, která i 

dnes znějí. 

JB: Ano, Pavel Tigrid byl významnou osobností, ale domníval se, že ministerstvo kultury se má zrušit, 

a také tam nebyl dlouho. Je možné, že „oslabování“ kultury začalo touto vládou. Jsem přesvědčen, že 

politika je nakonec odpovědí na veřejné mínění – které se tvoří hodnotovým systémem. Ve 

společnosti cítím rozpor, který si zaslouží hlubší úvahu. Co vidím při mých cestách po České republice 

a Evropě? U nás pozoruji, že v divadlech jsou spousty lidí. Jedu do Hradce Králové, kde pracuje 

poměrně odvážný režisér David Drábek – navštívím jej v pondělí v září, což není termín, kdy by 

divadla byla naplněna, protože jsou ještě dovolené, a v hledišti, které má 400 míst, sedí 350 lidí. 

MS: Potěšující pro tamní scénu! 

JB: Na jednu stranu je zde velká poptávka po setkávání a vedení dialogu. Divadlo je jedno z mála míst, 

kde se vede dialog. Na druhou stranu – společnost nedostatečně reflektuje, že by si kultura obecně 

zasloužila významnější podporu. Nemyslím jen finanční, ale hlavně systémovou. Tím, že divadlo 

vykazuje „život“, nikdo se tím netrápí, ve společnosti je spokojenost, že tak to stačí, což souvisí 

s nějakým užším obzorem, poněvadž v mezinárodním kontextu nejsme silní. Kulturní přínos Čechů je 

regionální, a vlastně jsme s tím spokojeni. 

MS: Stačí se ohlédnout, jak v devadesátých letech Českou republiku zastupoval Václav Havel a pak 

přišli lokální představitelé. To se promítá i do vnímání kultury země. Není snaha dobývat svět a stát se 

světovými. Kde chcete vzít osobnosti jako Karel Čapek?  

JB: Na vašich slovech je něco pravdivého. Doufám, že „něco přijde“. Pohled nemůžeme generalizovat.  

... Financování kultury ...  

MS: Jak se díváte na skutečnost financování kultury? Asi byste rád, aby stát hrál větší roli, abychom 

do kultury dávali procento výstupu hospodářství, jak je doporučováno?  

JB: Dotýkáme se mnoha kroků, které měly být dávno udělány. Všechny vlády říkaly, že minimum je 

procento státního rozpočtu do kultury. Druhé téma se týká kooperativního financování. To znamená 

spolupráce krajů, obcí, státu, kofinancování klíčových – páteřních institucí. Netýká se to pouze 

divadla, ale vztahuje se to i na orchestry a další instituce. Třetí věcí je vytvoření podmínek, v nichž se 

vůbec kultura dá realizovat. Řeknu jeden příklad – jsme jediný stát v Evropě, kdy ministerstvo financí 
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či jiné orgány samosprávy mají finanční regulaci pro odměňování umělců v kombinaci s nemožností 

uzavírat smlouvy na dobu určitou. To opravdu není ani v Polsku, ani v Bulharsku. Nemluvím o 

Rakousku, Německu, Francii, Anglii. Pak se těžko proměňuje divadlo, když práci máme až do penze, a 

nepočítám do toho ředitele. V úvahu přichází také otázka daňového systému.  

MS: Soudíte, že čeští kapitalisté by měli být více angažováni, více pozorní?  

JB: Jsem přesvědčen, že ve střední Evropě – a poznatky jsou z Rakouska či Německa, jejichž kroky se 

zpoždění následujeme – tradice tíhne k financováním z veřejných zdrojů, není to anglosaský systém. 

Nedobereme se k tomu. I v našem systému se dá uplatnit řada známých ekonomických nástrojů, jak 

podmínky zlepšit, a přitom nezvyšovat dotace. U nás je stálé nedorozumění - že my, divadelníci, 

říkáme: dejte nám víc peněz. My však jen neříkáme: dejte nám víc peněz, my říkáme: dejte nám 

standardní podmínky, za kterých můžeme divadla řídit jinak než úřady.  

MS: Dobrá, kdybyste seděl na pozici ministra kultury, jaké kroky byste udělal? 

JB: Dělal bych kroky, které Sobotkova vláda slíbila. Uvidíme, jak vše dopadne. Měl by být navýšen 

rozpočet ministerstva, aby mohlo financovat klíčové věci, které jsou na nějaké úrovni státního zájmu. 

Ale za druhé bych se snažil změnou legislativy vytvořit lepší podmínky. Máme návrh, který se jmenuje 

„Veřejnoprávní instituce v kultuře“, jejž považuji za klíčový, který by mohl zlepšit naše podmínky. 

Tato otázka se musí dovést do odpovídající podoby a prosadit. Nejedná se o nic nového. 

MS: U nás řešíme resty, nedodělky?  

JB: Ano – a to již 15 let. 

... Budoucnost naší republiky i kultury ...  

MS: Dobrá, hovořili jsme k minulosti, ale kdybyste se měl podívat do budoucnosti, jaké postavení naší 

země vidíte v kontextu Evropy, jejíž jsme součástí, a také v kontextu globalizovaného světa? Sám jste 

poukázal na skutečnost, že jsme v kultuře – v divadle ne příliš důležití.  

JB: Rád bych řekl, že jsem příznivec našeho členství v Evropské unii – a to poměrně zásadní. Na své 

vlastní práci vidím, jak nám to ohromně otevřelo dveře k informacím, v kolika organizacích jsme bráni 

na naší úrovni jako rovnoprávní partneři, jak rychle získáváme know - how a zkušenosti, k nimž 

bychom postupovali léta. To vše v dlouhodobém horizontu jistotně přinese dobré ovoce. Myšlenku 

budu formulovat takto: česká společnost kromě krizí autority trpí totální krizí sebedůvěry. Ta vyplývá 

z malé schopnosti sebereflexe. Když si o sobě budeme říkat pravdu, k čemuž slouží i divadlo, velmi 

rychle se paradoxně dobereme k tomu, že své vady budeme brát normálně a opravíme je. 

MS: Ano, ale problém je, že tuto zemi řídili lidé, kteří nastavení zrcadla odmítali, nebo užívali taková 

zrcadla, která vady skryjí, vyrovnají.   

JB: Máte pravdu. Tázal jste se na naše postavení v evropských strukturách, na postavení země, což se 

dotýká i postavení zrcadla. Obyčejně nám chybí dostatek sebedůvěry, který je založen na schopnosti 

sebepoznání. Mnoho věcí se zde dělá dobře, ... 

MS: ... ale nepoukazuje se na ně.  
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JB: Znám mnoho poctivých lidí, kteří nekradou a pracují, snaží se překonávat nejrůznější příkoří a 

překážky. Kdyby tomu tak nebylo, na nábřeží by nebylo uklizeno a nejezdily by zde tramvaje.  

MS: Ano, byli bychom jako v italské Neapoli, a touto cestou určitě nechceme kráčet. 

JB: Přesně tak! Sebedůvěra? Jak říkal Karel Čapek, pochází od každého člověka, končí až v politice. 

Nemůžeme si myslet, že sebedůvěra je v siláckých prohlášeních. Je tomu naopak. Někdy máme 

tendenci dělat silácká prohlášení, která spíše svědčí o našem komplexu než o sebedůvěře.    

  

 

Dialog o transformaci s Josefem Kotrbou5,6: 

MS: Vážený pane bankéři, čím je pro vás rok 1989, v jaké životní fázi vás zastihl, jaké naděje jste do 

něj vkládal a jak se případně naplnily?  

JK: V roce 1989 jsem byl interním aspirantem na Ekonomickém ústavu tehdejší Československé 

akademie věd, což bylo celkem kuriózní prostředí, jelikož za státní peníze si každý dělal, co chtěl. Kdo 

chtěl, bádal tam o marxismu – leninismu, kdo měl zájem, mohl studovat Friedricha Augusta von 

Hayeka pod vedením Josefa Zielence či Tomáše Ježka z vedlejšího (Prognostického) ústavu. Kdo chtěl, 

nedělal vůbec nic. Těchto lidí tam bylo též mnoho. Zkrátka – jednalo se o velice svobodné prostředí. 

Sešla se tam větší skupina lidí, z nichž starší vedli ty mladší. Vzpomínám si na pana Kříže, Jirku Jonáše, 

který nás pak reprezentoval v Mezinárodním měnovém fondu. Také Roman Češka, Ivo Gavlas – 

pozdější „majitel“ českého realitního trhu. Zdeněk Tůma z Prognosťáku tam také docházel.  

MS: I Pavel Kysilka?   

JK: Ten pochopitelně také. Čas jsme trávili nekonečnými diskusemi a tím, že jsme něco překládali, 

něco psali.  

MS: Můžeme říci, že jste měli „intelektuální hody“.  

JK: Ani do té doby a ani od té doby jsem takto  intelektuálně kvasící prostředí nezažil, i když i 

poradenská firma má mnoho chytrých lidí. My jsme měli naprosto nečekanou tvůrčí svobodu.     

MS: Rád bych se zeptal, jak si vysvětlujete, že v době nesvobody se zde utvořilo svobodné prostředí, i 

když to bylo v osmdesátých letech před koncem režimu? 

JK: Bůh suď, jak by to dopadlo, kdyby režim nějaký čas přetrval. Neustále jsme byli jednou nohou 

v průšvihu. Karel Kříž s Mirkem Keroušem ze Státní banky československé rozšiřovali poměrně velké 

náklady Lidových novin, které ostatní distribuovali. Vím, že po jedné z petic v lednu 2014 za Václava 

Havla, kterou jsem podepsal jako četař absolvent základní vojenské služby, jsem se tam zastavil, 

neboť jsem byl na služební cestě. Vím, že tehdy na Ekonomickém ústavu úřadovala StB, které se 

půjčila kancelář. Ta si předvolávala různé lidi. Zvláště zaznamenáníhodný výkon předvedl Luboš 

                                                           
5
 Josef Kotrba *1967, český bankéř, ekonom, před rokem 1989 působil v Ekonomickém ústavu. Následně 

zastával pozici v českých bankách, pak  přechází  do společnosti Deloitte ČR.    
6
 Dialog byl natočen v úterý 11. listopadu 2014 dopoledne v prostorách společnosti Deloitte ČR, Karolinská 

654/2, 186 00 Praha 8 Karlín.   



 
 

41 
 

Mlčoch, který jim říkal, že si s nimi bude povídat o čemkoliv, třeba o myslivosti, ale jinak se s nimi 

nebude bavit. Tehdy to prošlo, nic se nestalo. Jsem přesvědčen, že kdybychom džbánek používali 

stejným způsobem rok, dva, asi by nám tvůrčí svobodu a intelektuální hody zatrhli, přestože režim už 

byl vyčerpán, malátný.  

MS: Nesmíme zapomínat na český poznatek: když kráva umírá, kope všemi směry. To znamená, že by 

se vše mohlo obrátit proti vám.  

JK: Chudák kravka chcípla dřív, než jsme očekávali.  

MS: Můžeme říci: zaplať Bůh! Rok 1989 se obešel bez obětí. Naštěstí jsme nebyli jako v Rumunsku, 

kde nepokoje skončily střelbou.  

JK: Rumunsko byla explicitnější diktatura než naše.  V Rumunsku lidé neměli srovnání se Západem, u 

nás ano, proto to u nás bylo pro komunistickou garnituru obtížnější. Když nyní Miloš Jakeš vzpomíná, 

jak měl použít tanky, dnes se mu to mluví! A mluví do novin, aby lidi naštval a byl hodně vidět. Tehdy 

podle výsledků byl zřejmě váhavější.    

MS: Dobrá, byl jste mladý, ale jaké naděje jste si spojoval se zborcením starého řádu a se „stavbou“ 

nového?   

JK: V roce 1989 bylo jasné, že něco „řachne“, a byla velkou otázkou, jakým způsobem ke změně 

dojde: zdali režim částečně imploduje a začne zavádět reformy pro vlastní záchranu, což by bylo 

spojeno s liberalizací, avšak kadárovského střihu. Většinou jsme si nemysleli, že sesun bude tak 

rychlý. Nyní bych se ještě zmínil o Karlu Křížovi. V roce 1989 jsme měli několikrát smluvenou schůzku 

s Václavem Havlem, domlouvala ji Rita Klímová. Někdy v srpnu 1989 volala Rita Klímová, že se 

schůzka odkládá na podzim téhož roku. Karel tehdy říkal: „To je špatné. Tou dobou bude dávno 

prezidentem a žádná schůzka nebude.“ Pád režimu nebyla absurdní myšlenkou, i když jsme si z Karla 

Kříže dělali legraci, že je až moc optimistou. Byl jen o fous.    

MS: Sluší se říci: mnozí lidé na Západě tušili, že zvolení Václava Havla je východiskem z krize. Nakonec 

se přání mnohých naplnila.  

JK: Tam je ještě jeden důležitý bod, když zrušili výjezdní doložky a bylo možné, aby někdo v bance 

složil peníze, pak člověk mohl svobodně vycestovat. Měli jsme tam praktikanty ze západních 

akademických institucí. Nebyl problém dát některému z nich 100 marek, aby je za nás složil. V září 

roku 1989 jsme se tak vypravili do Mnichova, kde jsme se seznámili s lidmi ze Svobodné Evropy. 

Domluvili jsme si, jak budeme posílat „podvratné“ výzkumné matriály. Byli jsme z toho nadšeni, a oni 

z nás byli „paf“. Říkali, že tam občas někdo přiběhne kanálem, ale nyní se jednalo o větší skupinu 

„establišmenťáků“. Když jsme se pak s nimi po Listopadu bavili, poznamenali, že jsme byli 

„předskokany“ a po nás se s návštěvami roztrhl pytel. Tuto skutečnost jsme zde nemohli pozorovat.  

Lidé ztratili ostych a začali svobodněji jednat.  

MS: Čím si vysvětlujete, že najednou došlo k takovému „procitnutí“? Soudíte, že lidé „tušili“, že režim 

je lživý, je v koncích a hroutí se pod vlastní vahou?  

JK: Byli někteří, kteří nevěděli, že je režim lživý, nebo jim to bylo úplně jedno, ale většina lidí to 

věděla, minimálně lidé v intelektuálních povoláních to věděli. Těm bylo známo, jakou hru mají hrát. 



 
 

42 
 

Většina lidí odložila škrabošku a říkala: již ne. Přesně si nepamatuji chronologii. Je třeba říci, že 

v Polsku …   

MS: … tamní režim padl mnohem dřív.  

JK: Tím, že odpor k režimu byl spojen se stávkami, budoval u nás režim protipropagandu na českých 

předsudcích vůči Polsku. Ideologicky to „odcloňovali“ velmi dobře. Otevření hranic v Maďarsku byl 

pro režim větší šok. Pak DDR – východní Německo udělalo své. Mám na mysli útěk Němců přes Prahu. 

Zde zaparkované trabanty, wartburgy, to mluvilo za vše. Hovořím o Praze. V Hradci o tomto nevěděli, 

ale pro Prahu tato událost znamenala mnoho.  

MS: Soudíte, že v roce 1989 lidé věděli, co nechtěli, díky tomu se v nich vytvořila energie, která pak 

pomohla zbourat komunistický režim?  

JK: Lidé v majoritě určitě nevěděli, co chtějí, ovšem zřejmě dobře věděli, co nechtějí. V tom jsme byli 

exotičtí, protože v naší partě povinná četba byl von Hayek, Milton Friedman. Debaty o tom, jak dále 

po převratu, jsme považovali za mlácení prázdné slámy, cítili jsme, že tyto úvahy již máme všichni za 

sebou.  

MS: Ekonomové byli vpředu – a to díky tomu, že zde byly jisté instituce a ekonomové se podíleli na 

transformačních krocích.  

... Komunismus ...  

MS: Zaměřme naši pozornost na ideologii a na režim, který byl na ní založen. Jak se díváte na 

komunistickou ideologii, její východiska?  A vůbec, potřebuje člověk ideologii ke svému životu? 

JK: Tehdy, vzpomínám si, jsme o ideologii liberalismu mnoho diskutovali, oč je praktičtější dívat se na 

věci ideologicky než všemu hned rozumět. Od té doby jsem o tom méně přesvědčen. Ideologický 

pohled člověka odvedl od teoretické ekonomie. Teoretickou ekonomií jsem se zabýval až do roku 

1997, kdy jsem odešel do České spořitelny. Již předtím v roce 1995 jsem se ocitl v různých 

neexekutivních pozicích – a to ve firmách. Ten reálný život mne začal bavit víc než teoretický pohled 

na ekonomiku.  

MS: Dobrá, ale máte názor na východiska systému, ...   

JK: ... na filozofický pohled? Musím říci, že v tom nejsem silný, mě to až tak nezajímá.  

MS: Soudíte, že snaha prosazovat východiska dle komunistické ideologie je do jisté míry 

ospravedlnitelná? Je tam snaha o „spravedlivou společnost“, redefinice pozic jednotlivých 

společenských struktur a člověka. Nebo se jedná o pouhou vějičku, kterou užívají představitelé této 

ideologie, aby zmátli lidi, neboť sami usilují o získání společenské pozice?  

JK: Nemyslím si, že režim byl upřímně ideologický. To bylo spíš bráno jako taková rozcvička 

v japonských firmách - tím, že děláte dřepy, ukazujete, že jste schopen dělat vše, co firma řekne. 

Komunismus za svých dob přejal poměrně složitý pojmový aparát, který využíval k tomu, aby cvičil lidi 

jako cvičené opičky. V systému se těžko přemýšlelo. Pamatuji si, že na vysoké škole jsme měli hnědou 

učebnici marxismu, což byl převyprávěný Marx, kde byly celé řady logických úvah, s nimiž se dalo 

polemizovat. Pak byla politická ekonomie socialismu – šedá kniha. To vůbec nedávalo smysl. Ani 
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jednotlivé věty se na sebe vůbec nevázaly. Že by tam byla myšlenka, která by se dala replikovat, bylo 

nemožné.  

MS: Jednoduše – byl to blábol.  

JK: Je fascinující, jak se dá zaplnit tak tlustá kniha nelogickými tezemi. Vlastně se to ani nedá popsat. 

Jednalo se o shluk písmem do ornamentů, které mají speciální rituály. Spíše by se daly přirovnat 

k architektuře písmen. Víte, že tam má být srp a kladívko. Víte, když stavíte Havířov, jaký má být tvar 

oken.   

MS: Lidé si jistě vybaví SORELU.  

JK: Ano, teorie socialismus byla SORELA v písmenkách.  

MS: Vidíte, jak lidé byli odhodláni ničit jazyk, někdo to totiž musel napsat. Je vidět, jak se plýtvalo 

silami. Marx napsal kritiku kapitalismu – ta dávala smysl. Do jisté míry se k ní můžeme vracet, a to i 

dnes. V roce 2008 nastala finanční krize, pak hospodářská a mnohé z toho je aktuální, nosné, i když 

s tím můžeme nesouhlasit, ale budování lepší společnosti nedávalo smysl, a proto to celé skončilo tak, 

jak to skončilo.  

... Reforma režimu ...  

MS: Dobrá, soudíte, že režim se dal reformovat? Ota Šik měl k tomu nakročeno, pokusil se načrtnout 

východiska změny. Pak byl vyšoupnut z Ekonomického ústavu a odešel do St. Gallen. Nebo jste spíš 

stoupencem toho, že jediná možná reforma je cesta k ověřenému modelu kapitalismu? 

JK: Určitě bych trval na tom, co jsme tehdy říkali nadšeně a agresivně: Alternativa ve formě třetí cesty 

není. Když se podíváte do třetího světa, zjistíte, že je tam mnoho státních modelů – do větší či menší 

míry to nefunguje. Určitou výjimku tvoří Čína, která podle všech znaků funguje, ale u které úplně 

přesně nevíme, jak to je. Růst ženou velké soukromé společnosti, ale jsou polemiky, jak moc jsou tyto 

soukromé firmy soukromé, jak je soukromé vlastnictví etablováno. Mnozí lidé říkají: možná, že ty 

firmy nejsou soukromé, že se v nich skrývá státní vliv. Sám to neumím příliš komentovat. Nikdo to 

neví. Nejchytřejší věc, kterou jsem na toto téma slyšel, je, že to, zda jsou soukromé, se pozná, až 

umře první generace. Jestli se majetkové podíly dají dědit, jestli to bude bez problémů, pak jsou ty 

firmy soukromé.  

MS: Ostatně čínský systém se označuje za státní kapitalismus.  

JK: Ani nevíme, jestli je státní, nevíme, do jaké míry. Víme, že má prvky, které jsou hodně 

kapitalistické.  

MS: Manchesterský kapitalismus, drancování přírody, využívání lidí. My si dnes žijeme ve velkém 

blahobytu, ...  

JK: ... velkém socialismu, což je nutné zdůrazňovat levicově uvažujícím občanům.  

MS: Dobrá, vnímáte nějaký klad minulého režimu, nebo se na něj díváte negativně? Když by vše bylo 

špatně, asi by se v systému nemohly vytvářet hodnoty.  
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JK: Chcete-li něco pozitivního, systém byl neuvěřitelně pomalý. Dopřával lidem čas na všechno 

možné. Pracovalo se relativně málo a nezáleželo na tempu, lidé měli čas na koníčky. Dám příklad – 

můj oblíbený film Tajemství hradu v Karpatech by se dnes též dal natočit, nejednalo by se o 

vysokonákladový film. Tehdy nešlo tolik o to, za co film natočit, ale zda a kdy vám to povolí. Tvůrci 

tím mimo jiné dostali plno času na to, aby o filmu přemýšleli a vymýšleli nejrůznější vychytávky. 

Vidíte tam to neuvěřitelné bohatství drobných vtípků, které vás napadají jen v průběhu delšího času.  

Jsem sběratel starých map, a autoři tam utrousili jeden pro mě: když je v titulcích úvodní záběr, je 

tam stará barokní mapa s nápisem „Royula Carpatula“, názvem fiktivního království, ve kterém se 

odehrává děj filmu. Ve skutečnosti se jedná o upravenou Müllerovu mapu Čech, kterou si můžete 

pamatovat z tiskovek s Václavem Havlem. Vtípek, který tam tvůrci vystřihli tak řádově pro dvacet, 

možná padesát lidí. Film jsem viděl nespočetněkrát a občas tam s manželkou nalezneme nový fór. 

V dnešním světě? Když děláte film, potřebujete sehnat peníze, potřebujete film rychle natočit, 

mezitím rychle udělat nějakou reklamu nebo pár dílů seriálu. Na složité intelektuální vtípky nikdo 

nemá čas. Komunismus nám zde v některých ohledech „zakonzervoval“ dlouhé devatenácté století. 

Možná odbočím. Jen si vzpomeňme na průmyslovou architekturu, fabriky, do kterých se málo 

investovalo! Celý komunismus přežily nádherné fabriky z 19. století, které jsme nyní zničili. Uvedu 

příklad: máme chalupu v severních Čechách. V každé druhé vesnici je stará továrna, textilka 

z devatenáctého století. Za komunismu se používaly, dnes se rozpadají.  Vím, že se s tím nedá nic 

dělat, energetická náročnost těchto budov je vysoká a ani jejich dispozice prostě nevyhovuje. 

Nemůžeme provozovat industriální skanzen světa. Ale mně zánik těchto budov trhá srdce – 

komunismus na ně přitloukl rudou hvězdu, ale provozoval (a tím uchoval) je o nějakých dvacet let 

déle, než činila jejich morální životnost. 

MS: Nesmíme zapomenout, že zde byli tvůrčí lidé.  

JK: I dnes jsou, pouze spěchají, dělají věci rychle.  

MS: Takový Miloš Forman by se u nás dnes neuplatnil. Natočil své filmy: Hoří, má panenko, Černý 

Petr, ale pak se s naší zemí rozloučil.  

JK: Logicky, protože vám dávala prostor na vtipy, a to pouze, když byly nevinné. Vy jste musel za to 

nabídnout protihodnotu. Minimálně, když jste slyšel slovní „ornamenty“, o nichž jsme se bavili, 

nevysmíval jste se jim a tvářil jste se, že je to normální, i když vám to přišlo nenormální. Slova jste se 

namemoroval a pak jste je odkoktal.  

... Exil ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte význam exilu a emigrace? Schopní lidé tuto zemi opustili. Někdo volky, někdo 

nevolky. Za jejich činy můžeme vidět touhu „být svobodný“, realizovat svůj životní projekt.  

JK: Měli jsme menší emigraci než Maďaři a Poláci, takže nějaký přímý politický vliv nebylo možná 

očekávat. Avšak podstatné je, že emigrace byla, a byla relativně početná. Pro národ doma znamenala 

kontakt s vnějším světem, srovnání našich podmínek se Západem. V tom, co by se dalo nazvat 

intelektuální elitou, bylo obrovské procento lidí, kteří měli nějaké příbuzné a známé na Západě. 

Poštovní a telefonní spojení bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech funkční (i když 

monitorované), více a více bylo možné hranice (zejména ze Západu k nám, později i opačně) 

překračovat. Režim nebyl schopen „nakukat“ lidem úplné nesmysly, jako to bylo možné v Rusku, 
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protože u nás měli lidé srovnání. Nemůžete tvrdit, že jsme pokročilejší a rozvinutější než na západ od 

hranic, když každý dobře věděl, jak vypadá tamní zboží, jak se tam přibližně žije.  

MS: Lidé, kteří žili blízko hranic, poslouchali západní televizi, rozhlas  ...  

JK: Soukromý rozměr srovnání byl hodně důležitý a komunisté to tušili. Druhá věc – exilové vysílání, a 

nemyslím tím rádio Tirana, což byl výborný, nechtěně humoristický pořad – také zajišťovalo 

informovanost poměrně širokému okruhu lidí.  

MS: Soudíte, že lidé, kteří přijeli z exilu, nám nabízeli pomoc, ale my jsme ji patřičně přivítali? Jen si 

vzpomeňme na Otu Šika, který přijel do „jiné doby“.  

JK: Ten není úplně dobrý příklad.   

MS: Zpět k Otu Šikovi ...  

JK: Ten byl „konzervou“ z šedesátých let. Objektivně řečeno, v devadesátých letech neměl co říct. Byl 

na univerzitě v St. Gallen.  

MS: Když jej „vypudili“ s konceptem „třetí cesty“, měl snahu vytvořit trh „pod plánem“.  

JK: Rozhodně se nejednalo o cestu ve Švýcarsku populární. Myslím si, že u nás též ne. Nevěřím, že by 

systém fungoval. To, co dnes funguje v Číně, není Šikova třetí cesta, a to, jak Čína provedla svůj obrat 

ke kapitalismu, by u nás nutně nemuselo fungovat.  

... Demokratická opozice – disent ...  

MS: Ještě bych se zeptal na otázku disentu. Byl jste v Ekonomickém ústavu, do jisté míry se jednalo o 

disidentskou pozici?     

JK: To rozhodně ne. Byli jsme zlobiví v různé míře, ale zařazení.  

MS: Mohli bychom užít spojení „šedá zóna“?  

JK: Byli jsme v rámci šedé zóny trochu „divní“, a na ty, kteří šli z šedé zóny do disentu, jsme pohlíželi 

jako na nedostižitelné vzory s velkou úctou, pochopitelně. Václav Klaus se s bývalými disidenty 

rozkmotřil v roce 1990, ale myslím, že v osmdesátých letech si jich také vážil. Na druhé straně – 

nepraktičnost některých lidí z disentu nebo „časokonzervové názory“ ze šedesátých let u některých 

z nich jsme nikdy nepřevzali, třebaže jsme k nim osobně měli morální obdiv. Mnozí z nás jsme je 

považovali za opravdu důležité lidi, kteří razí cestu, ovšem jejich názory jsme převzít nemohli.  

MS: Soudíte, že byli důležití pro přechod z totality do demokracie? Měli legitimitu – a to ze Západu. 

Havel se těšil mnohým uznáním.    

JK: Havel z ne snad nezajímavého státního převratu udělal mnohem větší show, než jsme si zasloužili. 

Jednalo se především o jeho zásluhu. Uměl na sebe přitáhnout pozornost a obdiv žurnalistů i politiků 

té doby.  
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... Konec ideologie? ...  

MS: Jak nahlížíte na skutečnost, že režim sice padl, ale ideologie pokračuje? Soudíte, že můžeme říci, 

že zde vždy budou lidé, kteří budou tíhnout ke státnímu dirigismu a nebudou schopni si vážit svobody, 

která je příznačná pro náš civilizační prostor?  

JK: Bavil jsem se o tom s Gyorgem Vargou, velvyslancem a česko-maďarským překladatelem. 

Diskutovali jsme, proč v Česku přetrvávají komunisté, a v Maďarsku se přešli k socialistům, kteří byli 

moderně střiženi. Když socialisti vyhráli volby, odešel z diplomacie. Říkal: „Nedělej si iluze, lidé 

vypadají civilizovaně, mluví anglicky, vypadají, že jsou západního střihu, když však udělají setkání 

organizace na ministerstvu zahraničí, jsou úplně identičtí jako ti vaši čeští komunisté!“ U nás 

v Čechách máme prakomunisty, v Polsku, Maďarsku se transformovali. Je pravda, že v Maďarsku a v 

Polsku to de facto prošustrovali. Vysmívaná značka, která našim komunistům zabránila, aby se na čas 

dostali k moci, jako se to stalo v okolních zemích, jim zase umožnilo přežití, jako můžeme vidět 

v Polsku.  

MS: Hovoříte o panu Aleksandru Kwasnievském?  

JK: Ano, za jeho časů polské politice dominovali. Dnes nevím, jak velká je tamní postkomunistická 

strana. „Plácají“ se v marginalitě. V každé transformující se ve společnosti najdou skupiny nadšenců, 

kteří komunismu stále věří. Když se změní režim, majorita přejde, zůstane vám jádro. K tomu se 

komunistům daří nabírat protestní hlasy, ale tito lidé by svými znalostmi VUMLem neprošli. Včera 

volili Sládka, dnes komunisty a zítra nějakého nového Okamuru.    

... Demokracie a její obnova ...  

MS: Nyní bych si dovolil otevřít otázku demokracie. Jak si ji pro sebe definujete? Když se člověk 

zamýšlí nad otázkami pětadvacetiletí, říkal jsem si pro sebe: demokracie je systém, v němž člověku je 

dáno být člověkem. Demokracie poskytuje člověku prostředí, aby vykvetl do své lidské mohutnosti.  

JK: Vskutku optimistická definice! Jedná se o systém, který zajišťuje vládu většiny. Každý člověk má 

právo vyjádřit názor a také ho měnit. Důležité pro demokracii je, že ti, kteří s většinou nesouhlasí, 

mají v ústavních mezích naprosté právo a svobodu mít jiný názor a zároveň jej prosazovat.  

MS: Demokracie zde slouží jako ochrana menšin.  

JK: To je klíčové, protože v okamžiku, kdy menšina nemá možnost si svůj názor nejen myslet, říkat jej, 

ale i jej prosazovat, nemá vláda většiny s demokracií nic společného. Kdybyste udělali referendum 

v roce 1943, Adolf Hitler by dopadl dobře. Když Stalin dělal falšované volby, velká část populace mu 

hodila hlas, i kdyby k tomu nebyla nucena. Každý pořádný diktátorský režim pracuje s plebiscity, 

referendy, s veřejnou podporou. 

MS: Před rokem 1989 zde byla též „lidová demokracie“, byly volby.  

JK: Přinucené, byť nebylo tvrdé, lidé se cítili nuceni. Báli se, že mnohé bude zaznamenáno v jejich 

kádrových materiálech.  

MS: Jednalo se o divadlo.  
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JK: Pořádná diktatura vychází z masivní podpory lidí a solidního represivního aparátu. Osmdesátá 

léta, to už byla takové „schlamperai“ – odfláknutá, unavená diktatura.  

... Demokracie, populismus a vůdcovství ...   

MS: Nemyslíte si, že v rámci demokracie se k vládě dostávají populisté? Měli bychom ve 

společenském systému obhájit rozum. Bude člověk, který je nadán rozumem, rozhodovat v zájmu 

většiny a obecného dobra?   

JK: Demokracie se může populismu ubránit jenom tehdy, když je politický systém schopen 

regenerace. Dnes je klíčové, aby účastníci politické soutěže byli k sobě schopni natáhnout 

charismatické vůdce. Podívejte se na Českou republiku nebo kolem a zjistíte, že „leadership“ je dnes 

slabý. Podívejte se na devadesátá léta. Mitterrand vám nemusí být sympatický, ale jednalo se o 

vůdce. Margaret Thatcherová byla vůdkyně. Helmut Kohl řadě lidí neimponuje, ale že se jednalo o 

velkého vůdce, o tom není pochyb. 

MS: Lidé, které jste zmínil, uměli stát za svým názorem a strhnout v dobrém i ostatní. 

JK: Když se podíváte na stejnou trojici zemí Cameron v Anglii ne, Hollande – probůh, ...  

MS: …známý svými milenkami. 

JK: Mitterrand měl též milenky, ... 

MS: … ale zároveň měl vůdčí schopnosti.  

JK: Angela Merkelová je jediná schopná se určitým způsobem srovnávat s těmi minulými tvářemi. Jde 

o problém, který je vlastní celému kontinentu, nevím ale proč? Řada věcí ve světě chodí v určitých 

vlnách ... 

MS: Můžeme konstatovat, že Rusové mají Putina, kterého si demokraticky zvolili, váží si jej. My si 

vážíme Gorbačova, který dokázal svou aktivitou společnost částečně reformovat.  

JK: Gorbačovovi jsme vděčni, ale slovo „vážit si“ je trochu silné slovo. Destrukci komunismu ve 

východním bloku udělal omylem.  

MS: Nechtěl to? 

JK: Člověk si může vážit lidskosti, která u něj neabsentovala oproti předchozím a pro nás 

nepochopitelným figurám vedoucím SSSR.  

MS: Vlastně říkáte, že demokracie potřebuje nějaké autentické jedince, kteří dokážou jednat. Nejedná 

se pouze o lídry, ale též o obyčejné občany, kteří vycítí nutnost něco pro společnost vykonat. Jsou však 

takoví, kteří se bojí projevit svůj názor – a to z důvodu, aby nebyli vyobcováni, poněvadž jejich názor 

nemusí souznít s obecným postojem.  

... Demokrat a jeho rozměr ...  

MS: Jak vidíte obnovu demokrata v nás, Češích? Soudíte, že jsme se naučili být hrdými lidmi, kteří jsou 

dostatečně sebekritičtí a pracovití, pomáhají a jsou dělní na společném opusu?   
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JK: Odpověď je jasná: nejde o jeden z našich největších úspěchů. Blbá nálada, o které mluvil Havel, 

místo aby lidi vybudila k aktivitě, vrátila je do pasivity a k nekonstruktivnímu nadávání. Současnou 

politiku nebudu komentovat – a to ze strategických důvodů.  

... Systém, ne člověk ...  

MS: Jak se díváte na Klausovo spojení: měníme systém, ne člověka? Člověk se přizpůsobí systému, 

který zde nastavíme, poněvadž měnit člověka je sociální inženýrství – o to se pokoušeli lidé 

v totalitách – ve fašismu, národním socialismu, komunismu. Víme, jakým způsobem to končilo.  

JK: Můžete to pro účely intelektuální diskuse vypointovat jako dva póly: Jeden - ano, změníme 

člověka! Druhý - nikoli, člověk je dán! Ani jeden z extrémních pohledů není pravdivý. Je pravda, že 

měníme systém, lidé si v něm naleznou svou cestu, tomu tak určitě je, již jsem o tom, jak reaguje 

majorita, mluvil při změnách režimu. Zároveň člověk není rigidně daný a mění se ...  

MS: ... evolučně.  

JK: Neznamená to, že se to nedá ovlivnit k lepšímu. Václav Klaus měl okázalý nezájem o etickou 

stránku věci - proboha, proč to dělal? Nikdo si nemyslí, že když budete lidem říkat: nebát se a 

nekrást, že lidé přestanou krást a lhát. Ale přesto je dobré, že se jim (nám) to občas připomene. Když 

jim explicitně říkáte: na to se vykašlete, situaci určitě nepomůžete! 

MS: Jedná se o negativní signály, které ovlivní chování člověka? 

JK: Je naivní si myslet, že lidi změníte. Mimochodem, zde jsem nepřímo citoval Masaryka. Soudil, že 

když půjde proti římské církvi, lidi nasměruje k husitské církvi – obecně k protestantským 

denominacím. Místo toho sice fatálně oslabil katolickou církev, ale k protestantismu konvertoval jen 

málokdo. Zničil část morálních kotev, jimiž je standardní společnost stabilizována, aby se úplně 

nerozbila. On o to neusiloval, usiloval o opak. Můžeme v tom vidět pěknou ukázku sociálního 

inženýrství, které mu nevyšlo. Ale to neznamená, že morální apely máme odsuzovat a priori, 

samozřejmě, že dobrý příklad vždy táhne. Dobré slovo nemůže ublížit, nebo někdy velmi zřídka ublíží, 

zatímco když to rovnou řeknete špatně, skoro si nedovedu představit situaci, ve které by to bylo 

užitečné. Nyní to hodnotím z hlediska účelnosti.  

MS: Zmínil jste Masaryka. Ten byl jistě velkou autoritou. Jaký význam podle vás mají autority, ale i 

elity v demokracii?  

JK: Trochu jsme se toho dotkli při probírání vůdcovství. Jsem přesvědčen, že obrovský. Mimochodem 

lidé mají obrovskou svobodu ovlivňovat svět kolem nich. Objeví-li se člověk, jehož existence, 

směřování a dílo má velký dopad – ať to byl Václav Klaus, či Václav Havel, nebo Tomáš Masaryk 

v první republice - pokud takoví lidé někam napřou sílu a nejdou příliš „proti srsti“, společnost je 

přijme a mnohé se podaří.  

... Demokracie, dialog a kontexty ...  

MS: Dobrá, je vhodné se zeptat, jak vnímáte význam dialogu v rámci demokracie? Jako ředitel musíte 

neustále komunikovat, vést dialog, aby se mnohé rozpohybovalo. Člověku musíte naslouchat, ale 

zároveň on musí naslouchat vám. Naučili jsme se to, nebo se to teprve obtížně učíme?    
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JK: B je správně! Jde to spíš špatně. Jsem trochu překvapen, že se vývoj nikam nedostal. Místo 

dialogů je to spíš soubor monologů. Češi nejsou tak úplně stavění pro názorové klání. Nemyslím si, že 

se jedná o genetický neduh, souvisí to spíše se systémem vzdělávání. Např. v anglosaských zemích 

jsou ve škole dialog, prezentace a obhajoba vlastního názoru mnohem více akcentovány než u nás.   

MS: Například ve firmě, kde působíte, máte vzdělané lidi. Jsou schopni prezentovat názor, jsou 

schopni jej obhájit, a zároveň si váží druhého člověka?  

JK: Ano, ale v mezinárodním srovnání jsou naši lidé zdrženlivější v otevřené prezentaci. Dialog je jiná 

věc než prezentace, prezentace je pouhá polovina dialogu. Musíte být schopný vyjádřit svůj názor, 

nějakým způsobem za ním stát, přesvědčovat o něm druhé. Zároveň musíte být schopen poslouchat 

a eventuálně akceptovat dílčí věci. Když se zdráháte otevřeně vyjádřit a druhá strana též, z dialogu 

nic zásadního nebude.  

MS: Zamrzli jsme!  

JK: Jedná se o zajímavou věc. Bavil jsem se o tomto fenoménu s představiteli mnoha společností a 

mnoho z nich mi to potvrdilo. Jeden mi říkal: ne, u nás ve firmě jsme to již zlomili. Lidé se začali 

chovat otevřeněji, nestydí se ukázat, že se v pozitivním smyslu angažují. Ale když on sám začal se 

změnou kultury ve své nadnárodní firmě v Česku - i když sám je Čech – bylo to pronikavě nejtěžší. Tím 

jsem chtěl říci: nejedná se jen o neúspěch české politické třídy, ale toto je syntéza všech vlivů okolo 

nás i v nás.  

MS: Čím to, že lidé v devadesátých letech byli ochotni k participaci? Změna by nebyla možná bez 

dialogu.  

JK: Tahounem tehdy bylo nadšení. Když se podíváme na českou historii, byla zde obrovská nadšení, 

obrovská očekávání, vzepětí, která jsou střídána mimořádně šedou skutečností, deziluzí, chováním, 

které není úplně vzorné. Tuto skutečnost můžete zaznamenat opakovaně – viz rok 1938, 1968, ... 

MS: ... též rok 1948. 

JK: Vámi zmiňovaný rok je trochu jiný. Část společnosti procházela vítězným vzepětím, a zklamání na 

ni teprve čekalo. Skeptická část společnosti, jež měla pravdu, se naopak příliš nevzepjala, avšak 

zklamání se dočkala okamžitě. V roce 1938, 1968 se lidé vybudili pro věc, kterou většinově budeme 

považovat za národní zájem. Vidíte tam opadání elánu a přechod do všedního dne. O co víc jsme byli 

nadšeni, o to neméně nás zklamání vede hlouběji do bažin. Článek z roku 1938 nazvaný Nebudeme 

zpívat s anděly a budeme výt s vlky (od Stránského, ne od Peroutky) je hodně symptomatický. 

V každé podobné situaci by se mohl tisknout stejný titulek.  

... Politika a její rozměr ...  

MS: S demokracií souvisí politika.  Jak vnímáte obnovení demokratické politiky? Před rokem 1989 lidé 

byli v politice proto, aby dosáhli nějakého pracovního úspěchu, byli členy komunistické strany. Po roce 

1989 byla ochota participace ve stranách menší, ale lidé se naopak účastnili života občanské 

společnosti – utvářejí ji. To znamená, jak vy jako člověk ve vysokém postavení vnímáte tuto obnovu 

společnosti? 
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JK: Jedná se o jeden z menších úspěchů, protože ani v době vzepětí strany neměly masovou členskou 

základnu. Nejedná se o nic výjimečného. V Polsku a v Maďarsku též strany nejsou masové. Je to vidět 

z jejich častého vznikání a zanikání, a to zejména v Polsku. Každopádně křehkost, znechucení 

politikou je nepochybně „zacyklenou funkcí“ nedostatečné participace. Relativně masové strany 

západní části kontinentální Evropy těží z kontinuity, i když ani tam nezažívají své hvězdné roky.  

MS: Možná, že nezdravý stav vzniká i proto, že si u nás lidé říkají: strany jsou pro straníky, nač bych 

participoval?  

JK: Je třeba říci: Toto heslo, které bylo v devadesátých letech enormně používáno – původně heslo 

Občanského fóra – Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny, v sobě mělo jedovaté 

sémě.  Václav Klaus často svaluje neúspěch stran na Václava Havla, který je skutečně neměl rád, 

ovšem jeho vliv v tomto směru se notně přeceňuje. Naopak založení ODS ...  

MS: ... proběhlo v období, kdy panovalo velké nadšení ... 

JK: ... i pro heslo „strany jsou pro straníky“. Někteří považovali toto heslo za „sprosté slovo“, i když 

v Praze a na venkově to bylo jiné. Právě na vesnici mnohé splývalo – tam šlo ještě dlouho o to, zda 

komunisti, nebo ti druzí, což byl Klaus i Havel v jednom pytli, a straníky to mátlo. Od konce 

devadesátých let byly strany poněkud démonizovány. Velkou roli sehrála média, která ve „štěkání“ na 

strany – a neútočím na neduh a konkrétní změnu, ale na princip jako takový – udělala opravdu své. 

Velmi intenzivně mi to připomíná třicátá léta – tak dlouho útočili kritici na neduhy demokracie zprava 

i zleva, až zahubili demokracii. Neduhy demokracie, jako je korupce, protekcionářství, neefektivita 

státu ovšem vesměs, kromě „žvanírny“ v parlamentu, přežily i do následných diktatur: nacistické i 

komunistické. 

MS: Havel prosazoval nepolitickou politiku. Klaus byl stoupencem stranictví. 

JK: Nepolitická politika je iluzorní a nikde nefunguje. Nicméně Klausovou odmítnutí občanské 

společnosti, respektive věčná polemika s ní, je nesmyslná. Každá normální společnost má husté 

tkanivo spolků a jiných institucí. S politikou si to nekonkuruje, jedná se o komplementární složku. Je 

to další ukázka mimořádně neplodné diskuse, která pouze vede k rozdělování společnosti, aniž by to 

mělo jakýkoliv pozitivní vliv.  

MS: Nemyslíte si, že v počátku v politice působili lidé, kteří měli nějaké mravní ideály? Poté tam přišli 

lidé, kteří vnímali tuto činnost utilitaristicky? Narážím na lidi z ODA, Křesťanskodemokratické strany – 

jako byli pánové Václav Benda, Ivan Pilip. Lidé měli  zpočátku vazbu na disent, nebo byli součástí šedé 

zóny, ovšem po roce 2000 se do čela dostávají lidé jako Stanislav Gross, Jiří Paroubek, Mirek 

Topolánek ...   

JK: Nebudu komentovat současné politiky. Bez toho, abych hovořil o jednotlivých lidech, myslím si, že 

v devadesátých letech se tam převážná většina lidí dostala z „ulice“ – a to s idealistickým nasazením, 

byť výsledky tomu neodpovídaly a mnozí z nových lidí se ideálům zpronevěřili. Jestli někdo měl 

dlouhodobou představu, že se v roce 1990 – 1991 stane politikem, aby se osobně obohatil, pak – 

pokud takový vůbec existoval – se jednalo o velice vzácný jev. V pozdějších letech už to bylo jiné, 

pomalu se to stávalo normou. 
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... Neexistence vize v Čechách? ...  

MS: Nemyslíte si, že problém České republiky je v tom, že nemá patřičnou vizi, kam chceme jako stát 

směřovat? Jakou pozici máme jako český národ? Co chceme světu dát? Když má člověk nějaký 

program, snáze se orientuje.  

JK: Máte pravdu. A je též pravdou, že řada z nich má alespoň jednu myšlenku, která sjednocuje 

politické proudy. V Polsku se jedná o ruské nebezpečí. V Estonsku si stanovili, že země bude 

premiantem, bude dělat reformy a od této myšlenky se neodchylují, byť v jiných věcech je politika 

nestabilní jako u nás. Země má v něčem definovanou pozici, v něčem definovány své postoje, a to je 

pro zemi velmi užitečné. U nás se motáme jako čamrda. Nevystopujete jediný vnitropolitický či 

zahraničněpolitický koncept, který by byl prosazen konsensem. Příkladem může být druhý pilíř 

penzijní reformy. Prosazen těsnou většinou, od počátku sloužil jako politický otloukánek. V okamžiku, 

kdy se z druhého pilíře důchodové reformy stala záležitost ani ne pro tři procenta obyvatel, nemá ani 

ekonomický význam, nemůže přežít. K tomu však byl odsouzen již způsobem svého vzniku. 

MS: Jen se podívejme na otázku daní, je zde neustálá snaha je měnit. 

JK: Existuje mnoho zemí – jako Irsko - které mají příznivý daňový režim a lákají na něj investory. Je to 

koncept, který tam přijímají všichni, a když přijímali na pokraji státního bankrotu finanční pomoc, bili 

se jako lvi, aby své nízké daně uhájili. My naproti tomu vlajeme ve větru ze strany na stranu. Nejdřív 

za ODS budeme mít možná nejmenší daně na světě, rovnou daň 15 procent, ale za pár let ji vláda 

zase zvýší, a k tomu přidá růst již beztak nadmíru zatěžujícího sociálního pojištění. A byla to stále 

vláda ODS. Vůbec to nedává smysl. Mimochodem je zřejmé, že obyvatelstvo naší země má silný sklon 

k rovnostářství, je zde silný požadavek na sociální dávky pro velkou část společnosti, ne pro malou 

elitu. To znamená, že daňový systém musíme mít nastaven tak, abychom vybrali co nejvíce, a zároveň 

nepodvázali podnikání. 15 procent, to je relativně nízká sazba, která nebyla správně zvolená. Sazba 

19 procent by přežila delší dobu.  

MS: Když se podnikatel rozhoduje, ve které zemi podnikat, nevybere si asi Českou republiku, ta se 

stala nedůvěryhodnou zemí.  

JK: Rozhodování v České republice - vzhledem k tomu, že nevíte, zdali doprava, doleva – je obtížné. 

Několikeré daňové změny schválené v prosinci s platností od 1. 1., to je hrůza. Dá se říci, že si docela 

intenzivně „střílíme do nohy“.  

... Kapitalismus ...  

MS: Dotkněme se otázky obnovy kapitalismu. Jelikož jste zmínil přítomnost srpů a kladiv, pro sebe 

jsem si vytvořil možná provokativní definici: Kapitalismus je systém, kde alfou a omegou jsou neurony. 

Bohužel dobré součinnosti těchto entit bylo během období totality bráněno. Jak se díváte na tento 

hospodářský řád? Bylo dle vás logické, jestliže centrální plánování nefungovalo, že na programu dne 

bude obnova tržního hospodářství?  

JK: Myslím si, že znatelnou charakteristikou kapitalismu je jistá flexibilita, kdy se dokáže přizpůsobit. 

Je to dáno tím, že je založen na určité spontaneitě, jak by řekli rakouští ekonomové. Jedná se asi o 

jeho největší plus. Umožňuje eliminovat řadu jevů, které jsou pro něj potenciálně smrtící, a zatím se 

s nimi vždy vypořádal.  
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MS: Působí tam schumpeterovská kreativní destrukce?  

JK: V současné době vidíme, že čím dál větší množství potřeb je uspokojováno na globální úrovni. 

Jeden výrobce vyrobí zubní pastu, která se prodává po celém světě, stejně tak nápoje. Druhou věcí je, 

že výroba je rozvinuta na široké mezinárodní spolupráci. Když vznikla pohroma ve Fukušimě, 

nevyráběla se auta s určitým typem metalízy, totiž jisté aditivum do barviva se vyrábí jen na nějakém 

konkrétním místě v Japonsku. Vzájemná závislost má svá negativa a určitě i své meze. Jsem 

přesvědčen, že kapitalismus během své historie prokázal velmi vysokou flexibilitu, a upřímně doufám, 

že ji ještě znovu ukáže – třeba tím, že nastane doba postglobalizační. 

MS: Sdílíte námitky, které proti tomuto systému vznesl Marx – že vede k odcizení?  

JK: Hlavní Marxova teze byla, že říkal: systém vede ke zbídačování. Dějiny však prokázaly, že jde o 

nesmysl. Když se podíváte na dnešní „bídníky“, jak žijí? Jde o zcela jiný život než v devatenáctém 

století – a to relativně i absolutně. Marxismus hovořil o relativním zbídačování, ale to nikoho 

nezarmoutí. V globalizaci jste viděl velký pohyb, který byl jako z Marxových učebnic. Méně placené 

práce jsou nejsnáze nahraditelné, a proto přesunutelné. Ve fázi globalizace, v níž se nacházíme, 

nejdříve zanikla pracovní místa lidí, kteří na tom předtím byli hůř a měli menší příjmy. Na druhé 

straně „zafungoval“ přístup Adama Smithe a Davida Ricarda. Vše se přesunulo do Číny a náklady na 

pracovní sílu začaly růst, a růst nepřestaly. Jsem přesvědčen, že budeme moci být svědky zpětného 

vývoje a rovnováha bude jistě nastolena.  

MS: Zmínil jste, že se chudáci mají v současnosti lépe než v devatenáctém století. Měli bychom říci: 

přesto žijeme v době, kdy rozdíl mezi chudákem a boháčem se zvětšuje. Bohatí bohatnou, chudí 

chudnou. Dále je zde nezaměstnanost, která před rokem 1989 nebyla známa. Jak tuto skutečnost 

vnímáte? Jsou lidé, kteří tím argumentují proti systému.   

JK: Samozřejmě, že toto není atributem kapitalismu. Jakmile existuje svoboda pracovních sil, nutnost 

fungování pracovního trhu, bez nezaměstnanosti fungovat nemůže. Uznávám, že současná úroveň 

nezaměstnanosti kolem sedmi procent je vyšší než přirozená, která plyne z toho, že lidé tu a tam 

mění pracovní místo, a nepřechází rovnou z jednoho do druhého. Vše má své důvody, a to zejména v 

akutní krizi, kterou Evropa prochází, a souvisí to rovněž s novou globální rovnováhou.  

MS: Měli bychom připomenout, že v devadesátých letech nezaměstnanost byla enormně nízká. 

JK: Byla pod úrovní přirozené nezaměstnanosti.  

MS: Nezaměstnanost, kterou jsme měli, byla ve Švýcarsku.  

JK: Švýcarsko mnohé zaměstnance „dováží“. Některé trvale, ti pak za velmi dlouhou dobu mohou 

získat třeba i občanství, jiné dočasně: z Německa každodenně dojíždí velká část zaměstnanců 

švýcarských firem. Když se poptávka po práci sníží, dostanou výpověď, nezaměstnanost se zvýší 

v Německu, ne ve Švýcarsku. Váš příklad je hezký, ale plně nefunguje.  

MS: Proč se tedy neinspirovat? Mnozí lidé uvažovali, že po roce 1989 zde může vzniknout „Švýcarsko 

východní Evropy“.  

JK: K tomu musíte mít větší platovou úroveň než všichni ostatní. Například Švýcarsko je pro německé 

zdravotní sestry, lékaře atraktivní. Když ve Švýcarsku potřebují specialisty, dají si do německých novin 
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inzerát a zájemci se hned přihlásí. U nás to tak jednoduše realizovat nelze – respektive lze, ale např. 

vůči Ukrajině.  

MS: Měli bychom říci: Československo či pak Česká republika byla ze zemí východního bloku 

nejvyspělejší. Z tohoto důvodu jsme mohli být přitažliví pro investory, a nejen pro ně?  

JK: Ano, v tomto smyslu jsme „přitažliví“. Samozřejmě „nepřetáhneme“ běžného pracovníka 

z Rakouska a Německa, ale podívejte se na počet Slováků pracujících v České republice, podívejte se 

na Ukrajince. Proč u nás v krizi začala nezaměstnanost s výrazným zpožděním? Protože jsme měli 

„polštář“ tvořený zahraničními pracovníky. Když společnosti začaly snižovat zaměstnanost, nejprve 

propustily pracovníky v následném pořadí: ilegální pracovníky z Východu, agenturní zaměstnance 

z Východu, pak legální zaměstnance z Východu. Teprve poté začaly vyhazovat domácí pracovní sílu. 

Nejsme pouze oběťmi, ale i v globálním systému jsme i predátory.  

... Kroky k obnově kapitalismu ...  

MS: Jak se díváte na koncept obnovy tržního hospodářství? Je spojován s takzvaným Washingtonským 

konsensem. Mohl jsem hovořit jak s Tomášem Ježkem, tak s Karlem Křížem, s Pavlem Kysilkou, podle 

nichž se jedná o termín, který vznikl až ex post a vlastně se s ním v ekonomických kruzích nepočítalo.  

JK: Konsensem se myslí opatření Světové banky, Mezinárodního měnového fondu. V době 

transformace jsme jej neznali. 

MS: Jan Vrba říká: „Přejali jsme jej, „oxeroxovali“ jej, ale příliš jsme jej neaplikovali na českou realitu.“ 

Kdo by nechtěl mít zdravě vyrovnané finance, privatizované společnosti, rozumnou, střídmou 

měnovou politiku?   

JK: Na některých aspektech hospodářské politiky, jak jsme ji v devadesátých letech prováděli, bych 

nic neměnil. Bylo dobře, že se zavedla rychle plná směnitelnost. Myslím si, že liberalizace cen, která 

byla spojena se střídmou měnovou politikou, byla též správná cesta. V oblasti vyrovnanosti státního 

rozpočtu je nutné vytvořit velkou rezervu, protože rozpočet se tvářil velmi vyrovnaně, ale dluhy se 

hromadily v bankách; u části z nich se to dělo úplně vědomě, u jiné se dá říci, že se jednalo o 

nechtěný výsledek evoluce. Dovolím si takový malý historický bonmot. Čeští privatizátoři získali 

majetek za úvěry. Předstírali, že jsou kapitalisty, a podporovali i ty zaměstnance, kteří neměli být 

v podniku už dávno zaměstnáni. Někteří  konvertovali v kapitalisty skutečné, jiní zkrachovali a jejich 

firmy se vzpamatovaly teprve po redukční kůře v režii konkurzního správce. Jiné nepřežily.  

MS: Jednalo se o sociální transfer.  

JK: Podniky udržovaly nepotřebná pracovní místa. Ještě malou poznámku k otázce financí. Lidé se 

tážou, kam zmizely vytunelované peníze. Je třeba říci, že řada firem byla skutečně vytunelována: 

nepoctiví privatizátoři odešli s balíky peněz a jednotlivá aktiva ukradli. Jsem přesvědčen, že mnohem 

větší část peněz, které zmizely v devadesátých letech, skončila v nepřiznaných sociálních transferech. 

Falešní kapitalisté je vyplatili zaměstnancům ve ztrátových provozech, a kdyby vláda Miloše Zemana – 

budiž jí za to čest – banky nezprivatizovala, pokoušeli by se o to dodnes. 

MS: Ostatně Václav Klaus měl takzvanou liberální rétoriku, ale socialistickou praxi.  
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... Kroky privatizace ...  

MS: Ještě bych se zeptal, jak vnímáte procesy, které se týkaly privatizace – otázka nabídky provozoven 

v rámci malé privatizace, ale posléze prodej velkých státních podniků v rámci velké privatizace? 

Součástí velké privatizace byla i kuponová privatizace. Asi je dobré uvést: ne všechny podniky do roku 

2014 byly privatizovány, respektive – stát se v nich nezbavil veškerého podílu. Jak na tento aspekt 

nahlížíte? Je dobré, aby bylo úplně vše soukromé? Problém je, že v Československu nebyl patřičný 

kapitál, a proto bylo nutné propojit české firmy se zahraničními. Ministr v Pithartově vládě Jan Vrba 

usiloval o propojení význačných podniků, jehož výslednicí by mohlo být i Škoda Auto, jak se později 

stalo a jak podnik známe v dnešní podobě.  

JK: Tam je třeba říci, že se jedná o oblasti, kde se chyby nepochybně udělaly – a to dost zásadního 

rázu. Je to oblast, která se stala předmětem ideologické debaty, jejíž osou byla otázka, zda bylo třeba 

privatizovat. Odpověď ano je dodnes správně. Tehdy se však ideologizovaly i metody privatizace, 

ačkoli k tomu nebyl žádný důvod. Dušan Tříska se rozčiloval nad tím, že když se podniky budou 

privatizovat strategickým investorům, přijdou tam auditoři, kteří budou rozporovat hodnotu majetku. 

Nerozumím, proč by to vadilo. Když někde nabídnete „hromadu šrotu“, nelze to účtovat jako hotové 

peníze, ale je nutné přiznat, že se jedná o šrot. Z mého pohledu se jedná o ideologicky neutrální 

záležitost.  

MS: Domníváte se, že v tomto procesu Václav Klaus vystupoval nejprve jako ekonom, pak jako politik? 

Část privatizovaných podniků byla prodána Klausem politikem.  

JK: Spíše Klausem „umanutcem“. Rozhodl, co má být správně, a cokoliv jiného je úchylka. Na druhé 

straně je třeba říci, když podíváme na osud mnohých firem, managementy se rozhodly, že půjdou do 

privatizace, chtějí to nějak udělat a vzít si tam podíl. A povedlo se jim to. Příkladem je třeba 

společnost Brano, kde proces dopadl dobře.  

MS: Můžeme uvést, že byla privatizována Škoda Plzeň panem Lubomírem Soudkem, ale nyní je 

obnovena, funguje, vyrábí lokomotivy, tramvaje, byť pod jiným vlastníkem. Vlastně jsme ztratili čas a 

peníze.  

JK: Ano, ale Škodovka Plzeň byla ukázkou sociálního transferu. Zaměstnanost je tam dnes mnohem 

nižší, výroba vyšší. Byla ideologizována část debaty, která ideologická nebyla – zdali to koupí 

management, či to po očištění prodám do zahraničí, nebo zda prodám všechno za kupony. To není 

ideologie, vůbec nechápu, jak se tam do toho zamotala. Se znalostí toho, co se stalo pak, asi bych 

z hlediska privatizace podniků spěchal méně a výnosy mohly být pro státní rozpočet vyšší. Sám jsem 

tehdy považoval za nerozumné si nechávat minoritní podíly v prodávaných firmách. V zemích, kde si 

je stát ponechával, prodal mnohdy tyto minority po letech za více peněz, než utržil z původní 

privatizace majority.  

MS: Vy jste třeba byl pro to, aby podniky prošly restrukturalizací?  

JK: Obecně ne.  

MS: Pak přišel s Milošem Zemanem Miroslav Grégr a ten prosazoval projekt restrukturalizace.  
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JK: Vím, ale když si vezmeme počty firem, které byly privatizovány v raných devadesátých letech - 

jednalo se o tisíce, a proto ty snahy byly nereálné.  

MS: Zkrátka – to, co zkrachuje, zkrachuje, ale hlavně, aby vše šlo mírově, aby nedošlo k pnutí. Když je 

majetkový transfer, také dochází k sociálnímu pnutí. 

JK: Můžeme nalézt společnosti privatizované kuponovou cestou, kde vše proběhlo hladce. Někdo 

shromáždil akcie, dal dohromady majoritní podíl a prodal jej do zahraničních rukou. Samozřejmě, že 

fiskální výnos mohl jít státu, a ne privatizačnímu fondu. Ten to distribuoval mezi akcionáře 

z kuponovky. Správci si však z toho vzali nepřiměřený podíl a malá, avšak viditelná část akcionáře 

okradla zcela. Jsem ale přesvědčen, že Českou republiku to nezničilo.  

... Kapitalismus a banky ...  

MS: Když se podíváme na význam bank, ve státě byly státní banky: IPB, z počátku IB – Investiční 

banka, Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB. Tato čtveřice byla majoritní na trhu úvěrů. Pak byl 

umožněn vstup menších soukromých bank, které vznikly během devadesátých let a také opět zanikly.  

JK: Pozor, působily zde i zahraniční banky. Dokonce v počátcích transformace zde bylo více 

zahraničních bank než dnes.  

MS: Jednalo se pouze o pobočky?  

JK: Spíše dceřiné společnosti.  

MS: Dobrá, dominantní na trhu s úvěry byly státní banky.  

JK: Ano.  

MS: Kde se podle vás stala chyba? Jde o to, že představitelé transformace konstatují: v polovině 

devadesátých let je česká ekonomika z více jak tří čtvrtin soukromá – a to díky tomu, že si účastníci 

privatizace půjčili u bank, třebaže státních. Jak tuto skutečnost reflektujete?  

JK: Jsem přesvědčen, že bylo velkou chybou, že se banky neprivatizovaly dřív – a to z důvodu 

fiskálního. Stát si mohl nechat minoritu, a proto mohlo dojít k privatizaci za mnohem menších 

nákladů, než když se situace nechala „vyhnít“ tak dalece. Bylo to dílem jak sociálního transferu, tak 

podvodných praktik, což se na bankách silně negativně podepsalo. Myslím si, že odkládání privatizace 

bylo fatální. Samozřejmě, že Václav Klaus měl pravdu, že banky by „neproúvěrovaly“ to, co za daných 

okolností udělaly. Ale rozpočet by ušetřil a špatně privatizované firmy by se očistily dříve – s lepší 

nadějí na přežití. 

MS: Je důležité také říci, že hospodářství by zaznamenalo ještě rychlejší pád bez možného pozdějšího 

odrazu.  

JK: Jsem přesvědčen, že daň za vyčkávání byla velká. Navíc není pravda, že západní banky nepůjčují. 

Dnes jsou všechny banky privátní. Mohl jsem vidět pár nových případů firem v problémech a chyby 

v rozhodování mi přivodily déjà vu.  Ale určitě by se nenašla banka, která by půjčila panu Stehlíkovi na 

privatizaci Poldi Kladno.  
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MS: Zmínil jste pana Vladimíra Stehlíka, já pana Lubomíra Soudka. Můžeme zmínit i pana Marouška 

z ČKD. V současné situaci by úvěr na financování výroby nedostali.  

JK: U Stehlíka jsem si jist, u ostatních dvou si nejsem jist. Určitě by nedostali tolik, úplně bych to ale 

nevylučoval.  

MS: Můžeme říci, že státní banky do jisté míry umožnily rozjezd ekonomiky, poskytly nutný „kapitál“. 

Kdyby se měřilo tak, jako tomu je nyní u nás či v zahraničí, hospodářství by zaznamenalo odlišný 

vývoj.  

JK: Ano, dynamika by byla jistě jiná. Je dobré říci: banky by nakonec úvěrovaly, poněvadž banka nic 

jiného ani neumí. Když by banky neúvěrovaly, nevydělávaly peníze. Druhá věc je – kdyby banky začaly 

úvěrovat, neúvěrovaly by projekty, které nedávaly smysl. Jinak by úvěrovaly i věci, které obsahují 

velký prvek rizika, to lze doložit jejich fungováním. Pochopitelně, že by v případě dřívější privatizace 

bank došlo k časovému posunu. Není možné se vyhýbat strategickému řešení, které musím udělat – a 

to i kdyby to mělo stát třeba roční pokles HDP. Ovšem, pokus vylhat se z toho byl bláhový.  

MS: Jak vnímáte skutečnost, že klíčové banky jsou v zahraničních rukou a odvádějí zisky do 

mateřských společností? Zvláště to bylo vidět při finanční krizi, když ČSOB poskytovala své bance KBC 

vydělané peníze. Někdo by mohl říci: ano, nechme si státní firmy, jako je ČEZ. Kdybychom měli státní 

banky, jež byly zčásti privatizované, jako je tomu u ČEZ, kdyby se mnohé nerozkradlo, stát by z toho 

měl peníze. Odchody zisků zahraničních společností z České republiky způsobují i negativní platební 

bilanci.       

JK: Nejsem přesvědčen, že by stát měl banky řídit. Když se podíváte na konkrétní banku, tam bylo 

poměrně mnoho lidí, kteří tam působili celou dobu – a to od privatizačního období. Já to vidím tak, že 

škodu neudělali lidé, ale stát ...  

MS: Děkuji vám za kritické hodnocení …    

P.S.: 

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

JK: Ano, kupoval jsem individuální akcie, ale výnos jsem dosáhl jen na úrovni onoho příslovečného 

desetinásobku. 

 

 

Dialog o transformaci s Martinem Vadasem7,8: 

MS: Pokud se nepletu, tak v roce 1989 vám bylo 36 let. Co jste od změn, které zde nastávaly, sliboval? 

Čím pro vás byl minulý režim? Byl například ve vaší práci přítěží? Byl jste zaměstnán na FAMU.  

                                                           
7
 Martin Vadas *1953, český dokumentarista zabývající se nacistickou a komunistickou minulostí, případem 

bratří Mašínů, Vladimíra Hučína a dalšími případy komunistického útisku.  
8
 Dialog byl natočen ve středu 6. dubna 2011 v Knihovně Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, Staré 

Město. 
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MV: Ano, byl jsem od roku 1982 zaměstnán na FAMU, předtím jsem tam učil externě díky tomu, že 

jsem uměl trochu francouzsky. Kurz byl totiž ve francouzštině, a tak hledali někoho, kdo by to mohl 

učit, proto mě oslovili. Vyučoval jsem tam ve francouzštině filmování a byla to pro mě možnost jak 

přežít. Školu jsme končili ještě s jedním kolegou, spolu jsme natočili film „Evžen mezi námi“, který byl 

ve škole promítnut na projekci profesora Brousila. Když to skončilo, celé kino vstalo a začalo tleskat. 

Následně jsem odjel natáčet do Rumunska s Janou Ševčíkovou. Týden nato byla svolána svazácká 

schůze, kde vystoupil režisér Ludvík Ráža a řekl, že náš film by na západních festivalech vyhrál cenu za 

protisocialistický film. Na to reagoval režisér Jiří Sequens, což byl hlavní ideologický strážce FAMU. 

Řekl: „Ludvíčku, to jsi přehnal, ale film je rafinovaný, a tedy o to nebezpečnější, proto se promítat 

nebude.“  

MS: Je dobré připomenout, že pan Sequens stál za seriálem 30 případů majora Zemana.  

MV: Náš film byl o klukovi, který přijede z malého města do Prahy. Zde se rozhlíží a chtěl by být 

básníkem. Jak vidí situaci kolem sebe, když prochází různými prostředími, stane se nakonec 

konformním textařem populárních písní. Píše texty, které byly vybrány z archivu Československého 

rozhlasu a z různých dalších nahrávek. Jeho písně jsou to nejstrašnější svinstvo, které nám v rozhlase 

hráli ráno od sedmi do osmi. Je zřejmé, že si svou tragédii neuvědomuje, jelikož se z něj stane floutek.  

MS: Nemilé ozvěny normalizace.  

MV: Někdo říká, že se to po deseti letech začalo promítat, Barrandov to dal do distribuce, ale to téma 

už nikdo nezajímalo, neboť mezitím nastala svoboda. Pro nás to na začátku osmdesátých let 

znamenalo, že jsme se filmem nemohli prezentovat, že jsme nemohli točit další film. Myslím si, že to 

bylo v letech 1949 – 1950, kdy Jasný s Kachyňou natočili první celovečerní film FAMU. Tenkrát se 

praktická cvičení na Barrandově odehrávala v jejich produkci. My jsme to ovšem dělali ve dvou lidech 

na koleně a najednou byl pro nás konec. Kolega Petr Nýdrle odjel, když jej v roce 1982 pozvali 

přednášet do Spojených států, poté tam zůstal a do dnešních dnů je režisérem reklamních filmů a 

videoklipů v Hollywoodu9. Já jsem zůstal zde, dal jsem si po vojně v roce 1982 přihlášku do FS 

Barrandov, že bych tam chtěl pracovat ve filmové oblasti, nikdo mi na ni dodnes neodpověděl.  

MS: Inu, ignorance minulého režimu, která potvrzovala, že jste nežádoucím.   

… FAMU a film …  

MV: Nebyla možnost, jak se dostat na Barrandov a pracovat v oboru. Různě jsem se protloukal, měl 

jsem přitom už dítě, takže škola mi tehdy byla docela dobrým zázemím.  

MS: Poskytovala tvůrčí prostředí …  

MV: Nejen to, ale hlavně poskytovala kontakt s mladými lidmi. Vydělal jsem si na složenky, a proto 

jsem mohl přežít. Navíc si myslím, že situace v oblasti dokumentu na FAMU nebyla tak tragická jako 

někde jinde. Zaplať Pán Bůh, že se tam dalo přežít, ale netočil jsem, respektive jsem měl možnost 

točit velmi sporadicky. Sem tam jsem mohl stát za kamerou, ale přitom jsem měl hrůzu z toho, že 

bych se tam měl někde v televizi zaměstnat, neboť  …  

                                                           
9
 Petr Nýdrle (* 16.11.1954   Frýdek Místek -  † 6.7.2014 Los Angeles USA) 
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MS: … jste se nechtěl kompromitovat.  

MV: Šíleně jsem se zkompromitoval jako ostřič. Víte, co to je?  

MS: Je zřejmé, že je to cosi s filmovou kamerou, ale bohužel nejsem z oboru.  

MV: Je to označení člověka, který otáčí prvním členem objektivu, aby byl obraz ostrý.  

MS: Za předpokladu, že kamera nemá automatické ostření? 

MV: V té době to nebylo možné, ovšem i dnes se to dělá většinou manuálně. To byla situace v době, 

kdy jsem se nedostal na FAMU. Rok jsem se flinkal a také jsem asistoval v televizi u kamery. Tam jsem 

se naučil ostřit. Jednou jsem tam ostřil odpornou věc, o které jsem netušil, že je tak odporná. 

Dozvěděl jsem se o ní až po několika letech. Kristián Hynek, celkem mladý a šikovný kameraman, mě 

požádal, že bude dělat takovou hranou věc, bude tam náročné ostření, zdali bych mu nepomohl 

ostřit. Říkal jsem si v duchu: „Kristiáne, s tebou velice rád.“ Poté jsme natáčeli nějaké dílo, o němž 

jsem nic netušil a on pouze zčásti. Byli tam různí komparzisté, též bály, rauty, různé kavárny. Byly to 

záběry konverzace, činností, jak někdo přinesl cosi na stůl, jiný se napil ze sklenice. Tyto záběry jsem 

viděl najednou za tři - čtyři roky v lednu 1977 v televizi. Bylo to nejvyšší svinstvo proti Chartě 77, kde 

jsou všichni agenti imperialistů, zaprodanci.  

MS: Rád bych se zeptal na skutečnost, zdali člověk, který měl opoziční názor, mohl dělat něco jiného 

kromě toho ostření?  

MV: Když jsem dodělal školu, nemohl jsem dělat ani ostření. Zaměstnat se někde a budovat kariéru 

ve filmové profesi bylo pro mě nemožné. Do jisté míry jsem se toho i bál. Nechtěl jsem leštit kliky a 

někoho korumpovat, ani mě to nenapadlo. To ostření s Kristiánem Hynkem na Vysoké hře v ČST byla 

odstrašující zkušenost. Říkal jsem si, že kdybych byl zaměstnán jako kameraman a dostal pracovní 

rozkaz, že budu točit to a to, co bych si tam počal?  

… Červená knížka …  

MS: Jinými slovy, snažil jste si zachránit čest. Kdo chtěl pracovat u filmu, musel mít červenou knížku, 

která mu vlastně otevřela dveře k filmu.  

MV: Je to paradoxní, byli jsme ve třetím ročníku na fakultě a myslím, že můj kolega Petr Nýdrle byl 

nejtalentovanější z nás všech, třebaže jsme ve škole prospívali všichni dobře. Najednou nás oslovila 

sekretářka vedoucího katedry, že by bylo žádoucí, abychom usilovali o vstup do KSČ. Řekli jsme mu, 

že to nepřipadá v úvahu, že se na vstup do strany necítíme. Tím jsme si vlastně uzavřeli dveře. 

Vypadalo to tak, že všichni, dokonce i kameramani, kteří šli na Barrandov, museli být ve straně.  

MS: Skutečně absurdní situace!  

MV: Ano, oni to tenkrát chtěli mít vše pod kontrolou. Jakmile někdo kývl na stranictví, měl možnost 

postupu. Nyní mám takový zvláštní příběh, který mě zajímá a který bych rád rozpracoval - je to příběh 

K. K., tehdy asistenta režie a pomocného režiséra na Barrandově. Na začátku normalizace dostal 

doporučení ke studiu na FAMU, a zřejmě i na základě příslibu, že vstoupí do strany, se stal „kádrem“ 

Barrandova, zkrátka vyslali jej ke studiu na FAMU. Byl v ročníku s Vladimírem Mertou, Karlem 

Smyczkem a dalšími. Najednou ho nechali natočit ve FS Barrandov film Past na kachnu, což byl 
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detektivní film. Řemeslně ukázal, že na to má. Poté natočil další film, jenž byl na svou dobu velice 

neobvyklý a svobodomyslný. Zřejmě pak přitlačili šrouby a vyžadovali členství v KSČ, ale on váhal, 

snad si to i rozmyslel. Přestal být kádrem, třebaže měl natočené filmy, které nebyly špatné. Najednou 

byl ničen, vnitřně se rozložil, dostal rakovinu, rodina se rozpadla, děly se s ním strašné věci. V druhé 

polovině osmdesátých let byl jako vyprázdněný člověk. Tuším, že to bylo v roce 1988, když jsme spolu 

šli Stromovkou, byl pohublý. Vyprávěl mně, že byl vážně nemocen, ale že nyní je to lepší, za tři týdny 

spolu budeme točit film pro ArtCentrum v Praze. Za 14 dní se oběsil. Tlak prostředí byl zničující. Lidi, 

kteří mají vnitřní citlivost, ty to drtilo, nebo je to – jako v právě popsaném příběhu - úplně zničilo.   

… Charakter lidí minulého režimu …  

MS: Zmiňujete se o svých přátelích, snažíme se společně na vaší zkušenosti ukázat podobu minulého 

režimu. Neměli bychom opomenout otázku, zda se domníváte, že během minulého režimu se jen ti, 

kteří byli všehoschopní, mohli uplatnit? Vy jste konstatoval, že kdo chtěl točit, musel mít červenou 

knížku.  

MV: Víte, po roce 1968, po okupaci, staří komunisté přišli o všechny iluze, pokud ještě nějaké měli, 

jelikož se zbortilo vše, v co doufali. Ti, kdo vstoupili strany po r. 1968, věděli, oč běží.  

MS: Ano, pouze se chtěli podílet na mechanismu moci.               

MV: Lidé byli konformní s mocí, chtěli využít možnosti pracovat. Byli to lidé, kteří si zadali, o to je to 

horší. 

… Kdo jsou komunisté a komunismus …   

MV: Dnes, více jak dvacet let po pádu komunismu nevíme, kdo byli komunisté.  

MS: Zvláštní tvrzení. Komunisté nám přece vládli dvě generace.  

MV: Dnes o nikom nemůžete říci, že byl komunista. Zatímco si můžete i na webu zjistit, kdo byl agent 

StB, nemůžete si jednoduše zjistit, kdo byl členem KSČ. Přitom KSČ byla vedoucí síla ve státě, dokonce 

si to dala do ústavy. Konformní lidé, kteří přistoupili na tuto hru, byli většinou upřednostněni, často 

pak rozhodovali o jiných lidech. Stejně, jako dnes nevíme, kdo byl členem KSČ, též nevíme, kdo byl 

členem Lidových milicí. Nutno říci, že mně to vadí dlouhodobě a vždy to připomínám na různých 

konferencích, tážu se, co se s tím bude dělat. Asi před čtyřmi měsíci, tedy na přelomu roku 2010, 

2011, jsem se neudržel a v Ústavu pro studium totalitních režimů jsem oslovil pana ředitele Hermana 

a jeho poradce Žáčka, jak to, že jejich ústav, který má studovat totalitní režimy si klidně bádá a nechá 

nás honit se za nějakými agenty, za lidmi, kteří byli podřízeni této vedoucí úloze strany, a 

nezprostředkuje nám kruciální zjištění, kdo byl členem KSČ. Tvrdil jsem, že je potřeba udělat databáze 

z kartoték, které se dochovaly, aby lidé, dokud žijí a ještě si něco pamatují, mohli vypovědět, kdo 

z titulu strany jednal. Mělo by se usilovat o to, aby taková kartotéka byla funkční a úplná.  

MS: Rozumím vám. Zmínil jste seznamy StB, je například otázka, zdali ten, kdo je tam uveden, 

skutečně s režimem spolupracoval či byl agentem.  

MV: Pochopitelně, něco o tom tématu vím. Mám zkušenost s dokumenty, které se dochovaly. Je 

nutné k nim přistupovat kriticky. Jestliže již máme vyhledávače na spolupracovníky StB, což je určité 

patro, musíme vědět, kdo je řídil. A nebylo to řízení pouze celostátní, krajské, ale přece v každém 
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podniku někdo cosi „politicky“ řídil, my však leckdy ani nevíme, kdo to byl. A diskuse se vede o 

agentech StB, žádná rozprava se nevede o odpovědnosti členů KSČ.  

MS: Možná jste odbočil od toho, co jste diskutoval s panem Hermanem a Žáčkem.  

MV: Oni mi začali říkat, že těm dosud neznámým to politická scéna odpustila. To přece není možné!  

MS: Bojíme se, …  

MV: … nejsme samostatní. Naše úkoly si neukládáme sami. To by nám politická scéna nikdy 

nezapomněla. Kdo to má udělat a kdy to udělá? Čím později, tím větší bude chybovost. Tím více 

půjde o situaci, kterou jste označil jako „jméno na seznamu“, jednoduše za seznamem nebude 

příběh, hříchy, odpovědnost. Myslím si, že je důležité mít seznamy k dispozici pro nacházení 

souvislostí v situacích, kdy se o něčem dočtete v některé archiválii. Pomůže nám to postupovat dále a 

dále. Například díky Stanislavu Pencovi jsou zpřístupněné údaje z databáze Evidence zájmových osob 

(EZO). Když se chcete k nějaké historické osobnosti dostat, pomáhají vám v práci badatele. Máme 

údaj, že něco takového existovalo, i když to například archiv nemůže nalézt. Soudím, že jsme v určité 

technologické době, a postupy historiků jsou trochu jiné, než byly v dobách, kdy každý badatel měl 

jen zápisník a tužku.   

MS: Ano, ale otázkou je, zdali je ve společnosti poptávka po takovém poznání?  

MV: To je otázka. Když jsem požadavek na zpracování databáze členů KSČ vznesl na Konferenci o 

zločinech komunismu na předsednictvu vlády v roce 2010, snažil se mi novinář Petr Brod, který byl 

součástí panelu, svým způsobem odpovědět. Tázal jsem se, kdo byli komunisté? Odpověděl mi: 

„Víme přece, kdo byli komunisté. Komunisté byli horší, špatní, indiferentní …“ Začal střílet svoji 

typologii údajných motivací, ale ta se nezakládá na žádném sociologickém výzkumu komunistické 

strany! My ho ani nemůžeme dělat, dokud nevíme, kdo konkrétně byli členové KSČ, protože až poté 

za nimi můžeme jít a můžeme na tom dále pracovat. Když nevíme, kdo byli členové KSČ, která měla 

v ústavě „vedoucí úlohu“, když nevíme, kdo byli členové Lidových milicí, je to tragické. To již nebyli 

profesionální policisté, kriminalisté, soudci, vojáci, státní úředníci demokratického státu, byli to 

militantní stoupenci strany, kteří byli schopni střílet nejen do Mašínů, ale i do každého občana.  

… Mašínové a boj proti komunismu …  

MS: Naštěstí jim Mašínové unikli. Zmínil jste tuto skupinu komunistického odboje. Kdy jste se setkal 

s jejich jmény, neboť vidím, že životy hochů této skupiny sledujete? Je dobré to zmínit, neboť se stali 

jedním ze symbolů komunistického odporu, třebaže českou společnost rozdělují.  

MV: V roce 1990 jsem četl knihu Jenom ne strach od Otakara Rambouska. Přečetl jsem si to za noc. 

Ráno jsem si říkal, že to byl úžasný dramatický příběh, pro mě to byli jasní hrdinové. Úplně jsem to 

vypustil a dále jsem se tomu nijak nevěnoval. Měl jsem pocit, že jsou důležitější současná témata, 

šikana, transformace apod.  

MS: Vrátil jste se k tomu? 

MV: V prosinci roku 1994 jsem natáčel film pro Křesťanský magazín o společenství Opus Bonum u 

příležitosti jeho první konference v Čechách. Před tím se scházeli ve Frankenu, …  
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MS: … v německém Rohru, kde působil Anastáz Opasek.  

MV: Anastáz Opasek je spojen s naší rodinou, protože oddával mé rodiče, křtil mé děti, moje tehdejší 

žena byla jeho obdivovatelkou, po setkání s ním konvertovala, napsala o něm knihu. V prosinci 1994 

na konferenci Opus Bonum v klášteře Teplá u Mariánských Lázní jsem měl kameru a kazety. 

Najednou tam Dr. Martin Štumpf přednesl referát o skupině bratří Mašínů. I o tom, jak se lidé z 

justice dívají na případ Mašínů. Rozpoutala se neuvěřitelná diskuse, kterou jsem zaznamenal. Ta je 

základem dokumentárního filmu Země bez hrdinů, země bez zločinců. . . (ČT 1995). 

MS: To byl rok 1996?  

MV: V tom roce to odvysílala Česká televize, poté, co se podařilo zaznamenat tuto diskusi. Martin 

Štumpf mě svým referátem uvedl do skutečnosti, jak šílená je propast v poznání kolem Mašínů, jak si 

většina tehdejších lidí z justice myslí, že jsou to kriminálníci a že by měli být stíháni.  

MS: Snad byla snaha je odsoudit v době nepřítomnosti? 

MV: Nikdy jim ani nebylo doručeno obvinění. To znamená, že jsou justicí nedotčení.  

MS: Byli odsouzeni a popraveni jejich spolupracovníci.  

MV: Ano, ale Mašínové z toho byli vyčleněni, protože komunistický stát měl strategii, že bude žádat o 

vydání „kriminálníků“.  

MS: To se nestalo.  

MV: Spojené státy americké řekly, že jde o politickou kauzu a že nejsou povinny vydávat lidi, kteří 

prováděli politickou činnost v nesvobodné zemi.  

… Mašínové a diskuse o minulosti …  

MS: Rád bych se zeptal, zdali právě případ Mašínů a jejich kamarádů není pěknou ukázkou diskuse na 

téma minulosti komunismu, totality, z níž jsme vyšli, a následného vypořádání se s ní?  

MV: Ano, příkladem jistě je, také ale je příkladem výjimečným, jelikož těch lidí, kteří opravdu sáhli ke 

zbrani, nebylo až tak moc. Přece existovali a postupem času se skupiny a jednotlivci s vůlí něco 

udělat, a kteří také něco proti komunismu udělali, objevují. Nyní je možné zaznamenat velký posun 

v poznání osudů Vladivoje Tomka. Ten je poslední popravený v roce 1960. Jeho spolupracovníci se 

postupně rozmluvili, začínají vzpomínat a vysvětlují, kdo byl Vladivoj Tomek, co vlastně zamýšleli, jak 

přepadli vojenskou hlídku, aby získali samopaly. Příkladů je více a Mašínové jsou zajímaví svou pozicí. 

Označil bych je za lidi „nad vodami“, …  

MS: … i za vodou, jelikož jsou v Americe.  

MV: I tak ale mají zájem o dění v zemi, kde žije jejich sestra a mají též kritický postoj k polistopadové 

skutečnosti. Zůstávají v USA, přestože jim zde umřel kamarád. Je to jako výzva České republice - jsme 

uspořádáním našich životů a rodin někde jinde. Zkrátka, buďto zde budete dodržovat demokratické 

principy, nebo ne - a pak my sem nevkročíme.  



 
 

62 
 

MS: Zájem o Mašíny neustává též díky tomu, že dokážou pohnout srdcem. Jejich příběh je polarizující, 

ukazuje hrany totality a svobody. Museli hodně obětovat, aby se dostali do západního světa. V jistém 

ohledu to byla hra, která nemusela vyjít.  

MV: Nemusela, dostali se tam pouze s obrovským štěstím, ale největší výzvou a největším trnem 

v oku komunistům a všem jejich odpůrcům je, že tam nešli jako normální emigranti, exulanti za svou 

svobodou. Oni tam šli proto, aby nám svobodu přinesli. Šli tam s úmyslem, aby se vyzbrojili, vyškolili a 

vrátili se zpět tak, jak to zažili ve svém dětství, se zkušeností, že západní spojenci formovali české 

jednotky a ty poté spolupracovaly na osvobození Evropy i Československé republiky, přispěly k pádu 

nacismu. Oni si mysleli, že to bude cosi podobného, že Západ to jen tak nenechá. Soudili, že je 

vyškolí, vyzbrojí a poté je sem vyšle zpátky. Že pomohou zde v zázemí, v týlu nepřítele, aby komunisté 

odešli z naší země. To je ten veliký problém. Celý příběh Mašínů byl od počátku desinterpretovaný 

komunisty a je dodnes. Velké množství energie nasadili na to, aby vyrobili dehonestující osmý díl 

Strach seriálové řady Třicet případů majora Zemana. Sice tam nejsou jmenováni, ale všichni, kteří si 

přečetli Vrbeckého10, kde jsou jména uvedena, si to identifikovali s Mašíny. Jsou tam vykresleni jako 

krvežízniví vyšinutí jedinci, kteří usilují vidět krev, a proto rozpářou každého, koho potkají. V roce 

2009 vydalo nakladatelství Rybka agitační příručku KSČM Svědomí hrdinů, jejímž autorem je bývalý 

důstojník StB.  

MS: Tvrdilo se, že možná také usilovali o peníze.  

MV: Všechny tyto propagandistické útoky na nízké pudy diváků jsou v majorovi Zemanovi využity, jen 

aby Mašínové byli dehonestováni. Také aby byl dehonestován veškerý odpor ke komunismu, je tam 

ukázáno, že slouží imperialismu. Je stále málo lidí, kteří do dnešních dnů chtějí poznat pravdu. Jejich 

příběh je však velkou výzvou, že tak mladí lidé se dokázali rychle zorientovat a postavit režimu. Často 

se uvádí, co Mašínové dělali po roce 1948. V roce 2010 jsem byl u Ctirada Mašína a mluvil jsem s ním 

o tom, jak jim trvalo, než situaci vyhodnotili. Bylo mi řečeno, že v roce 1948 se necítil politicky nějak 

vyhraněný. Neříkal, že by věděl, která bije. Teprve postupně se orientoval na základě kroků, které 

nový režim dělal a jak to zasahovalo jeho blízké, které ctil, kteří byli spolupracovníky maminky či 

tatínka z odboje. To v něm postupně rostlo až do roku 1951. Ke zbrani sáhli právě až v roce 1951. 

Měli bychom si uvědomit, co se stalo předtím, kolik demokraticky smýšlejících lidí bylo popraveno na 

základě konstrukcí o zostřování třídního boje. To si lidé do souvislostí nedávají. Komunisté rádi 

vyprávějí příběh Mašínů až od okamžiku, kdy vzali pistoli do ruky.  

MS: Zde je patřičné se zeptat, zdali by paradoxy doby byly prezentovány odpovídajícím způsobem, 

pokud by neexistoval případ Mašínů? Lze se domnívat, že právě oni dokázali vytvořit autentický 

příběh, kdy se mladí hoši postavili režimu a ve snaze s ním bojovat odešli i do služeb americké armády, 

jelikož očekávali třetí světovou válku. Díky svobodě podstoupili velké riziko a nakonec zvítězili, třebaže 

mnozí z Čechů to za vítězství nepovažují a dívají se na ně jako na ty, kteří odešli za lepším.  

… I jiní …  

MV: Je možné vidět nevůli poznávat a neschopnost vnímat i vyhrocenost a tragiku padesátých let. 

Zažil jsem velký odpor, který kladla zdejší „věrchuška“, když se rekonstruoval proces s Miladou 

Horákovou11. V rámci své práce jsem narazil na světově unikátní věc – šest a půl hodinový záznam 

                                                           
10

 Srov. VRBECKÝ, František: Mrtví nemluví. Naše vojsko, Praha 1985. 
11

 Desetidílná dokumentární série Proces H, 10 x 52 min., © Česká televize 2009, vznikala v letech 2005 až 2009.  
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politického procesu z roku 1950, z něhož byla známá zejména Milada Horáková, ale ostatní souzené 

osoby byly časem zapomenuty. Jaké to byly osobnosti? Byli to lidé, kteří si více než většina jiných 

uvědomovali, co se děje a chtěli něco dělat, mnozí z nich byli dlouhodobě politicky činní, často 

levicově orientovaní, ale nikoliv komunisticky.  

MS: Záviš Kalandra? 

MV: Ten je tam zvláštní výjimkou. Ti ostatní byli stoupenci masarykovského vidění světa a ovlivněni 

Edvardem Benešem. Věnoval jsem se proto tomu, aby lidé mohli vidět komunistické způsoby 

zacházení. Když jsem v roce 1995 hovořil s bratry Mašíny, říkali mi, jak blízká si byla maminka 

Mašínová s Miladou Horákovou, a Zdena Mašínová to dokumentovala dopisem. Bylo to již z doby 

nacistického věznění, ale i z poválečné korespondence, kdy Milada Horáková posilovala chuť žít u 

Zdeny Mašínové. Byla to zásadní věc, když vám popraví tak významnou osobu, nechají ji dusit se osm 

minut. To pokládám za strašlivé. Poté činy Mašínů, které následovaly až rok a více poté, se vám musí 

jevit jako velice ohleduplné, velice nebrutální. Když vyjdu ze současnosti, v roce 2011 mě někdo 

oslovil, abych se vyjádřil k podříznutí jednoho ze strážníků. Říkal jsem si, že dám vedle sebe smrt 

Horákové, osm minut dušení, a to podříznutí ve spánku komunistického příslušníka SNB, který nezažil 

žádnou bolest. On byl omámen, byl v bezvědomí. Ano, je to ošklivé, je tam krev. Vůbec bych si 

nedovedl představit, že bych něco takového mohl zažít. Je to způsob, který Ctirada Mašína naučil 

partyzán v prosinci 1948 na kurzu, kdy si komunisté vychovávali ve Svazu brannosti partyzány. 

K čemu si je asi vychovávali? Metody, které je tam naučil, ve filmu identifikuje: „Takové metody nás 

neučili u Special Forces.“  

… Otázka vzdělání …  

MS: Rád bych se zeptal, zdali tyto události mají být součástí výuky, vzdělávání mladých studentů? Jde 

o to, že pro mnohé je to již dávnou minulostí.  

MV: Myslím si, že to zase tak vzdálená minulost není. Mějme na paměti, že v prosinci 1948 byla 

přijata Všeobecná deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN, kdy Československo hrálo 

velkou roli, aby takováto deklarace vznikla. Když byla schválena, lidé se v ní zavázali, že ji budeme 

vyučovat ve školách. V preambuli například právo na odboj přímo není, ale je tam zajímavá 

myšlenková konstrukce v tom ohledu, že stát je povinen, aby zajistil chod společnosti podle zákona, 

podle práva, aby se člověk ve svém zoufalství nemusel uchylovat k odboji a odporu. Odpovědnost, že 

existuje nějaký odboj, je na státu, neměl by vytvořit takové podmínky, aby mohl, nebo spíše musel 

vzniknout. To znamená, že musí dbát na zákonnost. Tyto teze jsou převzaty do dnešní Listiny práv a 

svobod, tedy máme to i dnes jako součást ústavy. Domnívám se, že to je i současná věc a vážný 

závazek pro stát. Sice se nenaplní stoprocentně, ale když lidé ztratí víru v to, že stát o zákonnost 

usiluje, že jeho kroky jsou předvídatelné, že je zde nějaký právní rámec, v němž se člověk může 

svobodně pohybovat. Ztratí-li občan víru v to, že například zabezpečí svou rodinu, že jeho práva jsou 

chráněna, že bude moci myslet na budoucnost, může se společnost dostat na šikmou plochu.  

MS: Komunisté to nedělali, pouze předstírali zákonnost. 

MV: Vy jste se tázal na možnost přesahu do současnosti. Věřím, že právě to spojuje minulost se 

současností. Díky vymezení v Listině práv a svobod to máme jako součást naší ústavy. Pro nás je to 

hlavní norma.  
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MS: Dobře, že zdůrazňujete spojitost s ústavou. Jen nemnoho lidí si tuto skutečnost propojí. Já jsem se 

však tázal, zdali se tyto dokumenty stanou předmětem diskusí ve školách i mimo ně, aby to posilovalo 

historické povědomí a také to dalo impuls k vypořádání se s minulostí.  

MV: Mám pocit, že v jistém ohledu je těch „taky dokumentů“ a publicistických pořadů zabývajících se 

minulostí až příliš a úroveň jejich zpracování je různá.  

MS: Myslíte, že je zde příliš velká nabídka?  

… Lidé spjatí s minulostí …  

MV: Je to již nabídka, která se stává poněkud mechanickou. Jako bychom si odškrtávali splnění plánu, 

některá témata se jen recyklují, namísto reprízy kvalitních děl. A přitom často nová zpracování beze 

studu nepřinášejí žádnou novotu, která by opodstatnila vynakládané prostředky. Bohužel, je zkrátka 

divné, když na nabídce participují lidé, kteří s režimem v pozici komunistů spolupracovali, jestliže 

např. pořad Historie CS režíruje bývalý člen KSČ, kdysi kluk s dlouhými vlasy, jenž se pak stal členem 

KSČ. Dnes to ani nevzpomene a přitom je to hlavní „vykladač“ historie, jelikož každý týden vznikne 

nový pohled na minulost. Ono to pak ztrácí na věrohodnosti a vzniká šum. Jsou i další případy. Vůbec 

fakt, že malý český Goebbels, exkomunista, školený na VUML (Večerní univerzitě marxismu-

leninismu), který patřil mezi několik desítek elitních komunistů v okrese Tábor, bývalý redaktor a 

později vedoucí redaktor táborského týdeníku Palcát, orgánu Okresního výboru KSČ, může být 

generálním ředitelem České televize, je zvláštní. 

MS: Máte na mysli pana Jiřího Janečka?  

MV: Být vedoucím redaktorem Palcátu, v místě, odkud se podle mobilizačních a strategických plánů 

Varšavské smlouvy měl řídit útok ČSLA až k Atlantiku, je překvapivou kvalifikací pro ředitele televize 

veřejné služby. Velení ČSLA se v takové situaci mělo přesunout právě do Tábora, kde bylo velitelství 

západního vojenského okruhu. Tam ideově působil Jiří Janeček, aby podněcoval politické nadšení 

těchto lidí.  Přestavte si, že by Goebbels v Německu přežil a že by byl jmenován ředitelem ARD. To je 

neuvěřitelná představa. V postkomunistické České republice jde o skutečnost. 

… Nebyla dekomunizace …  

MS: Zde vystává ten problém, že u nás neproběhla dekomunizace, kdežto v Německu proběhla 

denacifikace. Podílely se na ní vítězné mocnosti.  

MV: Nyní je otázkou, je-li zde nějaká vítězná mocnost, a zda zde zvítězila, či prohrála demokracie?  

MS: Stačí vyjít ze slov Martina Stránského, vydavatele Přítomnosti, který tvrdí, že jsme dostali 

svobodu, ale k demokracii jsme nedorostli.  

MV: Shodou okolností jsem tam Janečka ponechal zrovna já. Byl jsem šéfredaktorem federálního 

zpravodajství Československé televize na okruhu F1 v roce 1992 a Janeček byl výborným interpretem 

zpráv. Měl již nějaký věk, prořídlé vlasy a v jistém ohledu tam touto vizáží a dobrým přednesem 

zastupoval chybějící generaci, která se svými životními zkušenostmi má říkat zprávy, jelikož je divák 

pak může vnímat jako relevantní. S výrazem, jakým to Janeček dělal, jako čtenář zpráv působil 

věrohodně. Mnozí vzpomínají na to, že z jím prezentovaných zpráv, které zpravidla připravil někdo 

jiný, se i cosi dozvídali.  
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… Zpět k dialogu o vypořádání …  

MS: Dobrá, ale vraťme se k výchozí otázce, jejímž cílem bylo poukázat na oživování tématu minulosti 

ve snaze se s ní důstojně vypořádat. Z vašich slov zjišťuji, že naše společnost je kontaminována 

komunistickou érou, ideologií.  

MV: Česká společnost je kontaminována nostalgií, kterou televize nějakým způsobem stále vyvolává 

a posiluje. Příkladem je vítězství pořadu Vyprávěj. Příliš jsem toho neviděl, co jsem však viděl, jsem 

musel po čase vypnout. Stejné je to u pořadu Retro. To je další šílený pořad, který programově 

buduje nostalgii po komunismu a jsou i další. Jakoby se televize chtěla zavděčit člence rady, která si 

nemůže vzpomenout, za jakých zdravotních a politických podmínek házela koulí. 

MS: Je po tom poptávka, a proto se to točí.  

MV: Žili jsme v rozdělném světě, který trval více jak 40 let. Nesmíme zapomínat, že se zde rodily děti, 

lidé zde nějak žili a měli nějaké zážitky. V jistém ohledu jsem měl krásný život, jelikož jsem se svým 

mládím „prolyžoval“. Dnes si neumím představit, že bych to dokázal zajistit svým dětem. To, že 

nesdílíme odsudek systému, odsudek vraždění a nepokládáme to jako zorný úhel pohledu na minulý 

režim, je chybné. My jsme si sice lyžovali, ale pár kilometrů vedle nás například v Minkovicích lidé 

nejen „bručeli“, ale byli také týráni. Nedávno jeden z tamních tyranů byl bez známky studu a lítosti 

dokonce v Parlamentu. Když se zamýšlím nad existencí komunistické strany, zjišťuji, že je rozdíl mezi 

nacismem a komunismem. Spisovatel Jan Beneš říkával: „Řekněte mi zločin, kterého se dopustili 

nacisté, a nedopustili se jej komunisté. Znáte takový zločin? Všechny zločiny, kterých se dopustili 

nacisté, provozovali i nacismem poučení komunisté.“   

MS: Ano, ale pouze to mělo jinou barvu.  

MV: Ano. Ale destrukce individua a destrukce lidských bytostí byla stejně zhoubná. Výsledek je ten, 

že zde máme komunisty dodnes všude kolem. Myslím si, že Milan Paumer to cítil správně. Mašínové 

to cítí také velmi dobře, když říkají, že tolerance komunistických zločinů a komunistů (stejně jako 

nacistů) zde není možná, že je to cosi jako zanášení sprostého slova do společnosti, že ve společnosti 

jako takové to nemá své místo a právo na existenci. 

MS: Lze říci, že v tom konečném důsledku se člověk musí s minulostí vypořádat sám. Jako společnost 

můžeme napomoci pojmenovávat fenomény, které byly charakteristické pro tehdejší režim, ale 

především jde o práci každého člověka na sobě samém, když si stanoví pozici či vztah k režimu, co mu 

poskytoval, jak byl svobodný, či utlačovaný. Zde se dostáváme ke skutečnosti, že důležitou roli hraje 

právě hodnotová stránka věci.  

… Riziko minulosti …  

MV: Můžeme říci, že člověk je dnes věchýtek ve větru, který nemá ukotvení ve víře. Mohou tam hrát 

roli velká lidská oslabení. Člověk se bohužel velice rád nechá zkorumpovat jistým pohodlím, jistými 

pseudojistotami, které bývalý režim lidem nabízel či dával, co jiným vzal. Takový člověk pak zleniví. 

Vyvinuli jsme se jako lovci mamutů a jelenů. Vyvinuli jsme se jako lidé, kteří běhají po lese a musejí 

proto jelena dostihnout. Museli jsme jej zabít, abychom přinesli domu jídlo. Dnes krníme a jedeme 

autem do supermarketu. Strašně jsme zpohodlněli, a to může vést k našemu zániku. Nejsme ochotni 
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vyvíjet takovou energii, abychom sháněli potravu, a dělat věci, které jsme dříve dělali normálně. 

Souvisí to i s tím, že jdeme do závodní jídelny. Bude tam nechutné jídlo, ale my je přesto sníme.  

MS: Nesmíme zapomenout, že člověk využívá dělby práce. Kdyby dělby nevyužíval patřičným 

způsobem, nikdy by nedosáhl bohatství.  

MV: Podívejte se, lidé, kteří nedostihli jelena, padli únavou a zemřeli, rozložili se do přírody. Byl to 

další uhlík, ze kterého vyrostly stromy. Nyní - a jak říkáte - díky dělbě práce, přežíváme. Degradujeme 

i v ochotě číst a shánět si informace, v rozlišujících schopnostech – nenamáháme se, abychom zjistili, 

co je dobré a co zlé. Degradujeme ve víře. Je zajímavé, že spoustu lidí překvapilo a dověděli se až na 

pohřbu, že Milan Paumer byl věřící člověk.  

MS: Byl evangelík, nepravidelně chodil do poděbradského sboru.   

MV: Ano, nebýt jeho přítele faráře Jana Zeno Dusa, tak to veřejnost vůbec neví. Zajímavé je, že 

zpravodajský kanál České televize z rodinného pohřbu v Poděbradech odvysílal vše, proslovy politiků, 

anketu s občany, ale nikoliv kněze, nikoliv faráře Marka Zikmunda a jeho kázání12. Všechna velká 

média jeho slova zatajila, s výjimkou Kostnických jisker, což je evangelický tisk. Společnost se 

z rozhodnutí inženýrů lidských duší v televizi nesměla dozvědět o tom, že Milan Paumer byl věřící a 

dokonce i praktikující evangelík. 

… Usilování o správnou interpretaci minulosti …   

MS: Rád bych se zeptal, jak „bojovat“ s naší minulostí? Je nutné ji pojmenovávat, připomínat si ji, 

nebo to nechat pouze historikům? 

MV: Krátce po našem dialogu vzpomeneme nedožitých osmdesátin Milana Paumera. V Poděbradech 

bude nějaké setkání a sám budu překvapen, kdo tam přijde. Milan Paumer byl jeden, měl velkolepý 

pohřeb, kvůli kterému i vláda přerušila své zasedání, aby se její členové mohli zúčastnit rodinného 

pohřbu v Poděbradech na zámku, ale je jistě více těch, kteří ztělesňovali ctnosti a hodnoty, a na ně 

bychom také měli pamatovat a zastavovat se u nich. Vezměte si například spisovatele Jana Beneše. 

Nebýt Nadačního fondu angažovaných nestraníků - NFAN, který dal dohromady Cenu Jana Beneše, 

byl by tento člověk zapomenutý. Přitom je to autor mnoha zajímavých knih, a dokonce i nejlepší 

televizní inscenace, která kdy byla v historii Československé televize natočena. Jmenuje se Dlouhé 

dopoledne13 na téma čekání na spravedlnost v komunistickém kriminálu. V Československé televizi 

byl film natočen až po sovětské invazi v roce 1969, a proto místo na obrazovku putovalo dílo do 

trezoru. Premiéru měl televizní film až v roce 1991. Kdo si na něj dnes vzpomene? A mají vůbec mladí 

lidé příležitost seznámit se s ním? Myslím si, že současné zapomínání, „bulvarizace“ a zplošťování 

hodnot širokým konzumem je šílená věc.  

MS: V jistém ohledu zde funguje to staré „chléb a hry“. 

MV: Dáváme asi 7 miliard na prostor, který by měl být „jiný“. Bohužel si živíme pijavici, která nás 

ukolébává a která hraje stejnou hru jako komerční stanice. Nechť si to komerční stanice hrají, ale 

v souvislosti se současnou Českou televizí je to tragické nedorozumění.  

                                                           
12

 Text kázání Marka Zikmunda, faráře z Boskovic, na pohřbu Milana Paumera v Poděbradech 4. srpna 2010  
http://www.vladimirhucin.cz/?q=node/438 
13

 http://www.ceskatelevize.cz/porady/133830-dlouhe-dopoledne/26931000031/  

http://www.vladimirhucin.cz/?q=node/438
http://www.ceskatelevize.cz/porady/133830-dlouhe-dopoledne/26931000031/
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MS: A právě Česká televize má v programu pořad Historie CS, kde se snaží nabízet pohledy různých lidí 

na minulost, byť k tomu máte výhrady. Kdo chce, má možnost pořady cyklu vyslechnout, zhodnotit, 

udělat si vlastní pohled.  

MV: Máte pravdu. Problém je v monopolu, že zde máme jediný pořad v podobě Historie CS, který by 

nás měl uspokojit.   

MS: Proč ne, když není konkurence a jsou omezené zdroje?  

MV: Zdroje zde jsou, jak pravil pan Špidla, ale není zde pluralita. Není jiná osobnost, jiný úhel 

pohledu. Nedávno, tedy 18. března 2011 byl v Arše uveden pořad Veřejnost sobě. Byl tam Václav Žák, 

jenž říkal, že Česká televize je výborná, že je velmi spokojený. Vedle toho tam byl architekt Hrubý, 

šéfredaktor Revue Architekt, a poukazoval na fakt, jak je to nedostatečná společnost - měl na stav 

České televize zcela jiný názor. Já jsem říkal: „Televizi jako veřejnou službu bych viděl tak, že tam 

bude jeden zpravodajský tým, jenž bude pracovat podle Václava Žáka, jenž je spokojený sám se 

sebou. Druhý bude pan Hrubý, jenž bude vychytávat ty niky, které pan Žák ve své velikosti přehlédne 

jako placatý kámen. Myslím, že je to důležitá věc, jelikož to ve společnosti podporuje dialog. Není 

možné, aby existoval pouze jeden monopolní pohled týmu pořadu Historie CS.“  

MS: Monopol zde již byl a víme, kam to vedlo. Pluralita v tomto pohledu nabízí svobodu a může 

dynamizovat společenské dění.  

… Média - minulost, současnost, budoucnost …  

MV: Měli jsme zde několik investigativních týmů, které měly rozkrývat témata současnosti. Co z toho 

zbylo? Jediný pořad Reportéři ČT, a ještě je otázkou, jak moc je investigativní, když většina jeho šotů 

je sice reportážních, ale k investigaci mají daleko. Chybí konkurence, pluralita i v rámci ČT. 

… Média a rok 1989 … 

MS: Spontánně jste začal hovořit o médiích. Byla to média, která do jisté míry dynamizovala 

společenský proces v roce 1989. Nebýt médií, nezaznamenali bychom takové zrychlení vývoje. 

MV: Myslíte si to? Soudím, že to média nebyla. Zaznamenal jsem cosi jiného. Byl jsem na FAMU, …  

MS: … byl jste v Praze. 

MV: Ano, byl jsem v centru studentského vření. Tehdy naši studenti vytvořili kazetu VHS tzv. 

Studentského vysílání a nevím, zda se to dá již nazvat médiem. Rozváželi ji po celé republice. Média 

mlčela, mlčela, mlčela. Jakoby nechtěla věřit tomu, že by se něco kruciálního odehrávalo. Když 

s touto kazetou šli studenti do televize, svěřili ji svému učiteli, jenž byl shodou okolností 

spolupracovník Státní bezpečnosti. Ten jim slíbil, že jejich materiál do vysílání televize protlačí. Týden 

byl pryč - a nic se nestalo.  

MS: Pokud jsem užíval slovo média, myslel jsem to v širším slova smyslu. Byla zde zahraniční média 

jako Radio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, BBC. Československá televize, o které hovoříte, se přidala 

…  

MV: … s velkým zpožděním, …  
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MS: … ale přece. Jde o to, že něco jiného je, když člověk prožíval vypjaté chvíle v Praze, a něco jiného 

v jiných krajích země. Jsem z Poděbrad a vím, co udělala Praha, či lépe lidé z Poděbrad, kteří dojížděli 

do Prahy, pro nás obyvatele Poděbrad. S jistou nadsázkou můžeme říci, že každý uvědomělý člověk se 

stal v té době médiem. V odlehlejších částech země se lidem dostalo Informací až s odstupem času.  

MV: Shodou okolností jsem nebyl v Praze stále. S Janou Ševčíkovou, která se konečně vrátila 

z nemocnice, jsme se setkali a uvažovali jsme, co máme dělat. Pojedeme do Ostravy, jelikož když se 

otočí Ostrava, otočí se celá republika? V Krátkém filmu jsme prezentovali náš záměr a žádali, aby nám 

půjčili zařízení, ať tam můžeme jet. Po dlouhé době nám něco dali, a když jsme tam dorazili, byl tam 

již spolužák Jany, zaměstnanec Krátkého filmu Praha, člen KSČ, Vladislav Kvasnička, jenž říkal: „Jano, 

ty jsi zde taky?“ Přitom originální myšlenka byla Jany Ševčíkové. „Kdybys potřebovala, já ti nějaká 

světla půjčím“, řekl. Tento pán byl laskavý, a jelikož to byl komunista, měl k dispozici celé 

technologické zázemí.  

… K médiím po roce 1989 …  

MV: Kdybych se měl vyjádřit k vývoji médií, musím říci, že jsem se na to nemohl dívat. V roce 1991 mi 

došla trpělivost, a proto, když ústřední ředitel ČST Jiří Kantůrek vypsal konkurz na šéfredaktora 

zpravodajství, přihlásil jsem se. Neměl jsem na to žádné vzdělání, žádnou novinářskou praxi, byl jsem 

pouze absolventem FAMU s dlouholetou pedagogickou praxí. Měl jsem trochu analytické zkušenosti 

z rozborů prací studentů. Již jsem se nemohl dívat, jak Československá televize se potácela ode zdi ke 

zdi, např. vybrala jako moderátora pořadů o ekonomické transformaci dramatika Václava Havla. 

Z mého pohledu to bylo zoufalé. Osobně nejsem žádný ekonom, ale když slyším, jakým způsobem se 

tam vede rozprava, je mi jasné, že to dál není možné a musí se to změnit. Tam musí mluvit lidé, kteří 

budou věcem rozumět.  

… Otázka lidí …  

MS: Rád bych se v této souvislosti zeptal, zdali jste souhlasil s tím, že lidé, kteří měli cosi společného 

s minulým režimem, museli odejít, ačkoliv byli profesně zdatní. Jednou z tolik diskutovaných věcí byl 

lustrační zákon.  

MV: Je to poučné, jak média kolem tohoto zákona udělala neuvěřitelnou bublinu, místo, aby uznala, 

že každý demokratický stát má nějaký nástroj na ochranu demokracie, na ochranu toho, aby se do 

řídících státních struktur nemohli infiltrovat lidé, kteří mají závazky např. vůči jiným státům. Soudím, 

že lustrace byly jistým nástrojem, který zákonodárci v dané situaci dokázali vymyslet, odpovídal jejich 

úrovni poznání situace a vazeb na předchozí režim. Mně nevadily. Naopak si myslím, že zákon nebyl 

důsledný a pracovalo se s ním mizerně. Zejména, když dodnes nemáme ani seznam členů KSČ, ani 

seznam milicionářů, takže nemáme nástroj, jak lustrační zákon vůbec dodržet.       

MS: Tam se to vztahovalo například k lidem ze Státní bezpečnosti. 
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… Cesta vyrovnávání díky médiím - dokumentu …  

MV: Máte tam například i funkcionáře z KSČ. Myslím si, že bylo problematické, jakým způsobem se to 

dalo prověřit. V řadě oblastí se to ani neprověřilo. O atmosféře ve společnosti v té době jsem natáčel 

film „Alois mezi námi14.“  

MS: Můžete ho představit?  

MV: Ano, páter Alois Kánský byl šéfredaktorem Katolického týdeníku v době, kdy Petr Cibulka začal 

uveřejňovat jména novinářů a osob veřejně činných, spolupracovníků Státní bezpečnosti. Bylo také 

uveřejněno jméno Aloise Kánského, ten poté rezignoval na pozici šéfredaktora a napsal dopis asi tisíci 

lidem. V něm uznal svoji chybu, omlouval se a doufal, že snad nikomu neublížil. Někteří mu na to 

odpověděli. Pak s ním jistý Boris Riegler v rozhlase udělal rozhovor. Alois Kánský tam začal číst 

z osobního dopisu svého přítele P. Václava Malého, jenž mu napsal, že jej chce podpořit a že věří, že v 

této těžké chvíli obstojí. Mě to velmi zajímalo, protože P. Kánský působil i ve farnosti, kde jsem kdysi 

ministroval a téma přinesl na FAMU k přijímačkám ve formě VHS filmu Slib i jeden z uchazečů o 

studium, který souhlasil, abychom na rozsáhlejším zpracování tématu spolupracovali pro televizi. 

Nakonec souhlasil i P. Kánský. Téma se v ČT prosazovalo přes velký odpor. V náboženské redakci byl 

šéfredaktorem zrovna evangelický farář a bylo otázkou, zdali je možné, aby se redakce pod 

šéfredaktorem evangelíkem „šťourala“ ve špinavém prádle katolíků. Zajímalo mě to, jelikož jsem 

prostředí farnosti u nás trochu znal. Do kostela chodili i moji rodičové. Prosadil jsem natáčení 

Křesťanského magazínu na téma odpuštění, v němž hlavní částí byl dokument Alois mezi námi. Téma, 

které jsem za tím viděl, bylo aktuální, měl jsem za to, že společnost bude muset projít nějakým 

procesem odpuštění. To znamená, zdali proces odpuštění má šanci, aby zde vůbec proběhl, zdali 

společnost odpustí sama sobě, ale i viníkům. Zdali zde dojde k vyrovnání s minulostí. Ve filmu mi to 

formuloval nejen P. Tomáš Halík, ale i P. Václav Malý. Snažil jsem se s tím konfrontovat také všechny 

další. Byla tam i postava Stanislava Zemana, oni byli s Aloisem Kánským velcí přátelé. Byl to mladičký 

kluk, který v osmdesátých letech chodil do kostela, rodiče byli katolíci a on tam docházel s nimi. Viděl, 

že zde je relativně mladý kněz, který mluví jiným, ne škrobeným jazykem, zcela jinak než katoličtí 

faráři mluví jinde. Sám jsem býval ministrantem v této farnosti ve svém mládí, ale poté se stala 

taková věc, že jsem se s církví načas rozešel, tehdy na začátku šedesátých let tam existoval veliký boj 

mezi pionýrem a farností. Byla tam škola a naproti kostel. Mezi nimi hřiště, které bylo na církevním 

pozemku, ale užívala ho škola. Tenkrát se nemohlo říkat, že je to církevní pozemek, zkrátka bylo tam 

improvizované hřiště. Škola nabízela různé atrakce, aby přilákala pionýry, branné sporty, střílení ze 

vzduchovky apod. Kněz v břevnovském klášteře, aby to dětem, které chodily do kostela ministrovat, 

vynahradil a byl pro ně též atraktivní, nabízel, že do klášterní zahrady mohou chodit střílet vrabce 

vzduchovkami, které měl pan farář skryté v zákristii. Osobně mi to připadalo nějaké divné. Zbraně - a 

propaganda proti tomu. Poté jsem měl různé pochybnosti o všem možném. V tom přišlo rodičovské 

přání, abych byl biřmován. Řekl jsem, že se na to necítím, protože mám mnoho pochybností. Rodiče 

přišli s tím, že za biřmování my, všichni tři sourozenci, dostaneme hodinky. To byl úplný konec. Tehdy 

jsem řekl, že podplatit se nenechám, a tak biřmován nebudu. Na základě toho jsem přestal chodit i 

do kostela. V osmdesátých letech ale rodiče přišli a říkali: „Martine, přijď se tam podívat. Je tam 

zajímavý mladý kněz, který dokáže oslovit lidi.“ Několikrát jsem se šel do basiliky Sv. Markéty podívat. 

Ptal jsem se pak rodičů i sám sebe: „Proč mluví jinak? Proč jinde jeho kolegové nemluví podobným 

                                                           
14

 Alois mezi námi – dokumentární film o procesu odpouštění na příběhu římskokatolického kněze P. A. 
Kánského, pro Křesťanský magazín vyrobil Martin Vadas a ČT © ČT 1994. 
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otevřeným jazykem, jako on? Jak je to možné?“ Tyto otázky mi vrtaly hlavou. Teprve později se to 

vysvětlovalo tím, že možná cítil oporu ve Státní bezpečnosti. Možná, že StB doufala, že tak na sebe 

nabalí víc lidí, kteří mu něco řeknou. Je třeba uvést, že se tam konal např. pohřeb Jaroslava Seiferta, o 

který P. Kánského požádala rodina zesnulého spisovatele, ad.  

MS: I katolická církev se snažila nalézt nekonfliktní vztah s režimem, a někdo se na to může dívat tak, 

že vzhledem tomu měla máslo na hlavě.   

MV: Katolická církev jako jediná církev měla v StB proti sobě celé specializované oddělení, které bylo 

zaměřeno jen proti ní. Další církve byly všechny „spravovány“ pouze jedním oddělením. Katolická 

církev byla hlavním nepřítelem, byla pod největší kontrolou. Je to celkem pochopitelné. Také páter 

Halík s Václavem Malým mi říkali, že to tušili, že v té době nebylo normální, aby mladý člověk dostal 

takovou farnost. Jednoduše to nebylo jen tak. Také říkali zajímavou věc, že čekali, že Alois Kánský 

s tím přijde sám a daleko dříve. Něco tušili, ovšem nechtěli jej vyšetřovat, nebo oslovovat, ať kápne 

božskou a řekne, že je agent. Čekali, že s tím přijde sám, jelikož mu byli blízcí. Na základě filmu, který 

byl natočen v roce 1993, jsem nabyl dojmu, že ani v duchovních kruzích tento proces nebyl řádně 

veden.  

MS: Není zde ochota ke katarzi? 

MV: To znamená, že zde nebyla ochota k vyznání viny, prosbám o odpuštění, činění pokání a poté 

k modlitbám s nadějí na usmíření, odpuštění. Páter Alois Kánský četl v rozhlase z dopisů svých 

blízkých přátel. Vyznělo to tak, že i P. Halík stojí za ním. Na druhou stranu - ve filmu, pánové Malý a 

Halík to veřejné čtení považovali za důkaz jisté mělkosti vyznání a uvědomění si jisté viny. V té době 

se zdálo, že ani katolická církev nešla příkladem a nezvládla být inspirujícím příkladem pro společnost. 

Samozřejmě, že další společenství se na to nemohou vymlouvat. To znamená, že když ne katolíci, ani 

my nemusíme udělat očistu? To by nešlo.  

MS: Také tam jistě svou roli hraje odpuštění. Fázi odpuštění ale předchází pokání.  

MV: Přesně tak. Vede se diskuse, zdali se komunisté omluvili, či neomluvili. Komunisté sami se 

odkazují na text z prosince 1989. Pochopitelně jsem si patřičný text našel. Když jsem jej přečetl, a 

spojil jej s tvrzením pátera Halíka a pátera Malého, kteří mluvili o možné mělkosti vyznání viny u 

Kánského, pak u komunistů jde o naprostou nihilace pokory, a je drzost, nazývat to omluvou. Vyskytla 

se zde vzácná bytost paní Otka Bednářová. Byla to komunistka od roku 1945, která v šedesátých 

letech natáčela „zvědavé kamery“ a publicistické pořady v Československé televizi. Také se v nich 

ptala různých soudců na jejich vinu z padesátých let. Musím říci, že dělala dobrou a otevřenou 

publicistiku. Po okupaci „bratrskými armádami“ byla z televize vyhozena. V roce 1988 byla 

uveřejněna v časopise Konfederace politických vězňů „Věrni zůstaneme“ její omluva. Tento její text 

by měl být v čítankách, předpokládám ale, že v čítankách není, což je divné. Je to velmi vzácně 

upřímná věc. Je to žena, která si svůj očistec užila v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy ji 

příslušníci StB tahali na náplavku Vltavy. Hromotluk stál za ní a říkal: „Babo, skoč tam!“ Příslušníci StB 

s ní dělali šílené věci, a ona to vše přestála. S velkou pokorou byla připravena k omluvě a k pokání. 

Udělala věc, která je nevídaná. Na tom je zajímavé i to, že velká média toto lidem 

nezprostředkovávají. Časopis „Věrni zůstaneme“, ten existuje jen pro pár politických vězňů, ti se nad 

tím možná zamyslí. Nevím, zdali vědí, co je to za hrdinství vyslovit takovou omluvu. Do většinové 

společnosti to nějak neproniklo.  
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… Paradoxy dnešní doby …  

MS: Zde se dostáváme k tomu, že vše závisí na jednotlivém člověku. Je na něm, zdali má zájem o 

pojmenovávání neuralgických zastavení, bodů svého života, či si jen chce rozšířit své obzory, pokud 

například s komunisty nepřišel přímo do styku, jako například paní Bednářová. Soudím, že očistný 

proces se nedá dělat masově. To vychází z potřeby konkrétního člověka. Pokud by to bylo masové, 

možná by to bylo prázdné gesto, a o to nám přece nejde.   

MV: Ano, ale mluvíme o médiích. V uměleckých oblastech by měly vznikat příběhy, které by byly 

věrohodné, přesvědčivé, nejen ty povrchní a nanicovaté, natož aby televize budovaly nostalgii po 

zločinném režimu. Vidím zde nekonečnou vinu televize, která k nanicovatosti přímo vybízí. Vidím, jak 

tam juchají, abychom si koupili CD strýca Pagáča … Člověk se podívá na pořad, a poté na něj zasvítí 

červená a ještě k tomu „melou“ nesmyly. Považuji to za strašné.  

MS: Myslíte si, že média v tomto ohledu nedělají dostatečně dobrou práci ve vypořádávání se 

z minulostí? 

MV: Alfa a omega našeho postupu dále je, jestli připustíme, že vyprázdněnost médií bude moderovat 

naši budoucnost. Ovšem máte zde lidi, jako je pan Bátora, či pan Čunek. Na někoho se ukáže prstem 

a lidé jsou symbolizovaní jako nějaký hnus. Karel Schwarzenberg investuje svých 5 milionů korun do 

vyšetření toho, jaký je pan Čunek dobytek. Výsledek je ten, že zpráva Kroll říká, že zase tak velký 

důkaz proti němu žádný není. Nasazuje se mu v médiích psí hlava, ale on není o nic horší než jakýkoliv 

jiný občan Vsetínska. Naopak na Vsetíně jej mají většinově rádi, vědí, co dobrého pro ně udělal. Je to 

jeden z mála starostů, …  

MS: … který se vypořádal s romskou problematikou.  

MV: Pozor, Romové se sami domnívají, že jim změnil kvalitu života. Bydleli v domě, který by jim spadl 

na hlavu. On je nenechal zemřít v troskách vybydleného domu, ale dal je do buněk, které mají jisté 

vybavení. Bohu žel tam musí mít režim větrání. Město Vsetín má v majetku vodárenskou společnost, 

zatímco téměř všechna města v republice tak zásadní věc, jako je voda, svěřila zahraničním firmám, a 

proto voda, která stála 70 haléřů, stojí stonásobky této sumy. Rohlík vám zdražil trojnásobně. Vodu 

jsme svěřili někomu, aby z toho byla nekonečná marže, která odteče ven. Lze říci, že to se týká lidí 

každý den, jelikož ji neustále potřebují, avšak my jsme ji v tichosti „zaprodali“. Jiří Čunek, když za ním 

přišli jako za starostou na námluvy, řekl asi toto: „Když nabízíte tolik peněz a říkáte, že vodu zlevníte, 

já si vodu raději nechám a budu ji zlevňovat sám.“ Měl takový valašský „selský rozum“. V těch 

důležitých rozhodnutích města zanechal za sebou nesmazatelnou stopu. Byl středem mimořádných 

pomluv a útoků, až dnes je jedním z neprokádrovanějších politiků v ČR. Kdo z těch, kteří na něj dštili 

síru a dodnes se neomluvili, prošel forenzním auditem za pět milionů bez ztráty květinky? 

… Média a reflexe minulosti …  

MS: Dobrá, ještě k médiím ... Co s nimi, aby lépe informovala o minulosti, o době, z níž jsme se 

vymanili, ale též o době, v níž nyní žijeme?  

MV: Je to dost komplikované a vždy si tím dělám zlou krev, když říkám, že zcizení čtenářského kmene 

Mladé fonty, zcizení čtenářského kmene Rudého práva ad. byly krádežemi. Nyní vzýváme pachatele 
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těchto krádeží. Šéfredaktor je dnes majitelem, i když se dopustil oné krádeže. Další redaktoři, kteří 

zde kážou vodu, dokonce i v Parlamentu, jsou též umazanými pachateli těchto krádeží.  

MS: Máte na mysli například okruh lidí, kteří provedli autoprivatizaci Mladé fronty?  

MV: Ano. Lidu se říkalo, že majetek zločinné KSČ a SSM bude majetkem lidu. Tito lidé, kteří v tomto 

ranku pracovali, si najednou čtenáře přivlastnili. Myslím si, že kdyby se to i stalo, a kdyby si pak vzali 

úvěry a měli snahu noviny kultivovat, rozvíjet, bylo by to možné přijmout, jakože nebyl nikdo jiný. Co 

však udělali? Akcie, kterých se zmocnili, s obrovským ziskem prodali dále do zahraničí. Z mého 

pohledu šlo o zločin. Kdyby alespoň ukradené pole kultivovali, vybírali z něj kamení, zasívali a sklízeli, 

zlepšovali informace, které skrze média jdou ke čtenářům ... Oni ale nešli touto cestou, naložili s tím 

jako s kradeným bicyklem, kterého si ani uličník neváží a přeprodá ho dál, jen aby se zbavil horkého 

zboží.  S penězi pak odešli. 

MS: Smutné, že?  

MV: Z nich jsou mj. autoři komentářů, lidé, kteří utvářejí veřejné mínění. Nyní je ještě televize. Co se 

stalo na přelomu roků 2000 – 2001? Jednotliví redaktoři si ukradli zařízení zaměstnavatele a zneužili 

je k propagaci sebe sama. Kdyby dělali objektivní zpravodajství, kdyby se na svou pozici dívali, jako to 

činí BBC, když referuje o sobě jako o jiném subjektu. Kdyby tam aspoň nehráli tklivé Amstrongovy 

písně za účelem vyvolávání emocí a vlastních reklamních sdělení: „Pojďte s námi na náměstí, zboříme 

tuto vládu“! Myslím, že ani vládu zbořit nechtěli, snad jen chtěli přitakat jedné spacákové straně.  

MS: Obvykle člověk hájí nějaké zájmy. Je zřejmé, že když lidé nesouhlasí s tím, co bylo vykonáno, 

postaví se logicky proti tomu, a tak to je i s lidmi v médiích. Jednoduše i v této oblasti se vyskytují 

pomyslné dětské nemoci ... 

MV: Cítím, že je to propleteno zájmy, a je otázkou, zdali skrz to pak proteče nějaká „čistá voda“. 

MS: Kéž by tomu tak bylo.      

 

Dialog o transformaci médií s Martinem Vadasem15: 

MS: Je zřejmé, že komunistický režim se bál pravdy, a proto také mnohá média, která se snažila 

pravdu přinášet, byla rušena. Byla to především Svobodná Evropa, již zmíněný Hlas Ameriky …  

… Zahraniční rozhlas …  

MV: Řekl bych, že se každý o něco snažil a snažíme. Instituce, které jste zmínil, byly jedněmi z těch 

známých, tedy vysílání rádií. Svobodná Evropa a Hlas Ameriky byly nástrojem americké zahraniční 

politiky. Někdy přinášely pravdu, ale nebylo to svobodné, nezávislé médium. Byla to snaha o oslovení 

národa, které mělo nějaký účel, cílem nebylo pouze svobodně informovat, bylo třeba vzdorovat 

komunistické propagandě. 

                                                           
15

 Dialog byl natočen ve čtvrtek 21. dubna 2011 v Knihovně Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, Staré 
Město. 
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MS: Dá se říci, že tam nebyla „snaha“ o objektivitu, aby si lidé vytvořili vlastní úsudek, ale šlo přímo o 

interpretaci světa. Byl zde komunistický výklad světa a proti němu se postavil výklad kapitalistický. 

Ostatně Rádio Svobodná Evropa bylo placeno z rozpočtu americké CIA. Soudíte, že tam byla přítomna 

i propaganda?  

MV: Určitě. Byl to nástroj zahraniční politiky v období studené války. Ta se však nevedla zbraněmi, ale 

vedla se na úrovni silně intelektuální, na úrovni slovní, jelikož tehdy bylo příhraniční televizní vysílání 

dost nepředstavitelné. Uplatnilo se zejména přeshraniční televizní vysílání ORF na Jižní Moravě a 

v Jižních Čechách. Kolportovaly se knihy, kolportovaly se videokazety. Přes hranice se také vysílalo 

slovo, zejména v dobách první poloviny padesátých let, kdy televize ještě nebyla tak rozšířena, 

důležitými zdroji informací byly zahraniční rozhlasové stanice. Soudím, že zde existuje jedna zajímavá 

věc, která není probádaná do dnešních dnů. Narazil jsem na to právě díky Barbaře Mašínové, …  

MS: … starší dceři Josefa Mašína. 

… Otázka tvorby očekávání …  

MV: V Česku někteří lidé vidí v Mašínech neřízenou střelu, která v „mírových“ dobách reagovala 

údajně nepřiměřeně, ale oni přinesli svědectví mj. o tom, že vysílání těchto rozhlasových stanic 

vzbuzovalo v zemích, kam se vysílalo, naděje, kterým americká vláda nemohla, ale ani nechtěla 

dostát, což je velmi podstatná věc. Tyto rozhlasy s tím bojovaly celou dobu své existence. Malér je, 

když pohyb osob a transfer informací není svobodný. Média se poté dopouštějí zvýšeného důrazu na 

skutečnosti, které nemají bezprostřední dialogickou kontrolu toho, co říkají. Když zde cosi řeknu, 

kývnete, že rozumíte, nebo mi začnete oponovat, nebo se budete tázat doplňující otázkami, abych to, 

co se snažím říci, prohloubil a vysvětlil. To tenkrát možné nebylo, zpětná vazba znamenala riziko. 

Také jsem o tomto hovořil s Petrem Brodem, jenž by mohl být též účastníkem vašeho zkoumání …  

MS: Shodou okolností právě Petr Brod působil v BBC a jako dopisovatel Süddeutsche Zeitung.  

MV: Kromě těchto institucí působil i ve Svobodné Evropě. Byl tam jeden čas tím, komu se říkalo 

„oukejář“. Byl zástupcem šéfredaktora a měl dbát i na to, že to, co se vysílá, neškodí americké 

zahraniční politice, tedy zájmům Spojených států amerických.  

MS: Člověk se táže, proč Spojené státy měly zájem vytvořit cosi, co by se mohlo nazvat veřejnoprávní 

institucí pro země postižené komunistickou vládou. Vím, můžete namítnout, že BBC také vysílá 

z pohledu Británie.  

MV: Soudím, že BBC je trochu něco jiného. BBC má jiný kodex, jiný způsob řízení, jinou redakční 

politiku. BBC nikdy nehovoří o Velké Británii či úřadu Velké Británie jako o „našem“ úřadu. Vždy 

uvádějí, že jde o úřad Velké Británie. Snaží se o pohled objektivní.  

MS: V tom vidíme veřejnou službu.  

MV: Vy jste to možná ani ve Svobodné Evropě nezažil, ale často říkali „my zde, vy tam.“ To mykání a 

sdružování se je mj. výrazem toho, že byli trochu jiní než BBC. Myslím si, že zaplať Pán Bůh za to. 

Nechť každý vysílá, co umí, a jestli Spojené státy podporují Svobodu Evropu, nechť vysílá zprávy, 

které se jí podaří získat a ověřit. Jsem pro širokou pluralitu a výměnu názorů. Bohužel je problém, 

když jsou zde pouze české státní instituce a americké státní instituce a je škoda, že takových institucí 
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jako rádio není více. Je to záležitost i televize. Donedávna jsme žili v napůl vypuštěném rybníce. 

V roce 1994 jsem byl na filmovém festivalu ve Skopje v Makedonii, tam měli v jednom městě kromě 

těch velkých i dvě lokální cikánské televize.  

MS: Proč ne? Konkurence je zdravá.  

MV: Konkurence, pluralita. Jedna televize měla maringotkou s anténou na střeše v jednom rohu 

palouku a pod schody skupinu romských muzikantů. V jiném rohu paseky byla druhá maringotka 

s podobnou anténou - a to byla druhá cikánská televize. Proč u nás – např. v Praze - nic takového 

nemáme? 

MS: Rozumím. To si dnes asi těžko můžeme u nás v Čechách představit, aby se vysílalo s takovým 

zázemím.  

… Recepce médií v minulosti … 

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak jste vnímal éru tuhé cenzury a skutečnost, že komunistická strana 

měla monopol na informace. Ty byly „narušovány“ vysíláním zahraničních rozhlasů, financovaných 

západními zdroji.  

MV: Cenzuru jsme vnímali na každém rohu. Hlavně jsme cítili primitivismus životního stylu, kterým se 

nás komunista snažil indoktrinovat. Říkal nám, jak se máme oblékat, jak si máme stříhat vlasy, jak se 

máme chovat „šedivě“, abychom nevybočovali z davu. Svým způsobem to bylo dost úspěšné. Lidé, 

kteří se tomu výrazně vzepřeli, se dostali postupně na okraj společnosti. To znamená, že i většinová 

společnost byla tak „zblblá“ působením sdělovacích prostředků, že alternativní nezávislou kulturu 

vnímali podle hesla: „To jsou oni, kteří pijí.“ 

MS: Soudíte, že lidé věděli, že právě ti vytvářejí dobrý vzor a příklad? 

MV: Takto to říkali komunisté. Je zajímavé, že spousta lidí přijalo jejich představu tzv. slušnosti. 

Slušný člověk si myje vlasy, stříhá si je, nenosí jeansy, ale svazáckou košili s kravatou a má patřičné 

chování. 

MS: Ano, ale rok 1989 a následné události napomohly zrušit toto smýšlení. 

… Média a rok 1989 … 

MS: Bylo by chybné opomenout roli médií v samotném revolučním roce. Je zřejmé, že o „zásadních“ a 

nezkreslených událostech jsme se dozvídali ze zahraničních médií.  

MV: Byl jsem na FAMU a velice blízko všem zdrojům svobodných informací. Naši studenti tam 

vyráběli VHS kazety, které se snažili distribuovat po celé republice a snažili se je prosadit do vysílání 

státní televize. Tam byla taková situace, že tehdejší student Petr Kotek, nyní režisér, napsal malou 

knížku o tom, co se dělo na FAMU. Tvrdil, že Martin Vadas byl příliš radikální, jelikož chtěl obsadit 

zpravodajství Československé televize, aby studenti mohli své zprávy šířit jednodušeji po celé 

republice. Připadalo mi to neefektivní, když studenti vyráběli VHS kazety, vozili je auty po celé 

republice a tam je někomu promítali, bylo-li na místě VHS video. Říkal jsem si, že když lidé z televize 

mlčí, bylo by lepší, aby studenti přišli do zpravodajství a převzali je. Vždyť se dalo říci: „Nyní jste to 

dělali dvacet let vy, tak to nyní budeme dělat my, jak dlouho bude potřeba ...“ 
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MS: Jinými slovy, využít revoluční síly a obsadit prostory na Kavčích horách, které byly obsazeny o 

deset let později při takzvané televizní krizi, avšak to již je jiná historie.  

MV: Jestli k tomu mohu cosi říci, nebyly obsazeny, bylo to zmocnění se výrobních prostředků a jejich 

užívání v dobách, které by měly být již normální-demokratické. Po deseti letech se ukázalo, že situace 

v médiích pořád normální není. Nějakým legálním procesem tam byl ustaven ředitel. Pracující mu 

v revolučním zápalu řekli, že ho nebudou poslouchat, protože budou vysílat Armstronga a budou zvát 

lidi na náměstí. Jejich hlas zněl: je to naše televize a nemáte zde co dělat.  

MS: To jsme se po časové lince posunuli příliš.  

… Komunisté v médiích …  

MV: Vraťme se tedy k nedávné minulosti.  Situace médií po roce 1989 či v roce 1989 nebyla 

v pořádku, z velké části tam zůstali lidé, kteří tam byli i předtím, nebo do čela byli postaveni lidé, kteří 

tam byli před dvaceti lety. Skoro všichni byli komunisté. Z ústavy republiky sice zmizel čtvrtý článek, 

ale přesto sdělovací prostředky zůstaly vyhrazeny především komunistům. Jestli jsou reformovaní, či 

ne, nebylo v té době důležité. Ukázalo se, že mají omezený pohled na to, co je demokracie a jakou 

demokracii chtějí budovat. Někteří se cítili ublíženi, jelikož si mysleli, že to tenkrát v šedesátém 

osmém dělali dobře, i když to dělali jako komunisté a bezpartijní k médiím nepustili.    

MS: Ano, byly to ozvěny reforem, které měly být uplatněny v roce 1968. Jejich představa: nepřijmeme 

kapitalismus, jelikož chceme obohatit socialismus o tržní prvky.  

MV: Tak nějak si to představovali, podstatné věci jim unikaly. Někteří lidé byli odtamtud odejiti, 

jelikož byli příliš svázáni s Ústředním výborem KSČ, s komunistickou bezpečností, ale nebylo to 

důsledné. Myslím si, že kdyby se šlo rovnou cestou plurality, kdyby tam vznikla např. studentská 

redakce, bylo by to jen dobré. Mnozí studenti byli synové nějakých papalášů, ale byli to mladí lidé, 

kteří v ekonomickém slova smyslu nebyli zničeni komunisty, nemuseli se s nimi vyrovnávat. Byli pod 

vlivem perestrojky a Gorbačova. Měli takové úvahy, že svoboda by nemusela být tak špatná a viděli ji 

rozhodně jinak než ti, kteří to poté řídili. Vždy jsem říkal, že by bylo třeba, aby tam byla nějaká 

alternativa.  

MS: Kritizoval jste přítomnost starých kádrů?  

MV: Kritizoval jsem, avšak nebyl žádný prostor, kde něco kritizovat. Mohl jsem stát na náměstí a 

křičet do zavřených oken. Chodil jsem na schůze FITES a tam jsem říkal, co se mi zdá, a nezdá. 

Kritizovat, to je stejné, jako když dnes se vám nelíbí prezident Klaus, jak zcizuje pera, a říká jim 

„propisovačky“, můžete to říkat, ale starého psa novému chování nenaučíte.  

MS: Dnes máte svobodu. Máte možnost říci vlastní názor. Když jste v minulosti říkal vlastní názor, 

který nebyl oficiální, mohl jste být popotahován, mohl jste skončit v Bartolomějské ulici. To znamená, 

že dnes se člověk dostává do jiných situací ve vztahu k režimu. Komunistický režim se bál toho, že lidé 

začnou pojmenovávat stav společnosti, ducha, hospodářství pravdivě. Dnes?  

MV: Soudím, že stát, establishment se vždy bojí lidí, kteří něco pojmenovávají. Proto si je zavazuje, 

různým způsobem ochočuje. Jen se podívejte, jaký jepičí život mají nové politické strany, jak jsou 
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marginalizované a již v časné podobě infiltrovány rozkladnými a diskreditujícími elementy. Politický 

život je zde omezovaný a možná i ze zákulisí řízený.  

… Zpět k médiím a k pluralitě …  

MV: Ještě bych se rád vrátil k tomu příkladu z Makedonie s anténou na maringotce. Je zvláštní, že 

žádný takový broadcaster kromě Rádia 1 či Rádia Stalin u nás neexistoval. Posledně jmenovaná 

stanice vznikla jako svobodná iniciativa. Mladí lidé obsadili podzemí pod Stalinem, vystrčili anténu do 

vzduchu a odtamtud začali vysílat Rádio 1. Je divné, že se to zde nerealizovalo v širším rozsahu. Velice 

rychle se ustavily rady, které měly média regulovat, rozdávat licence a v jistém ohledu budovaly 

monopoly. Soudím, že obrovská tragédie byla, že se pokračovalo v monopolu státní televize, které se 

poté začalo říkat televize veřejné služby. Pluralita uvnitř televize veřejné služby byla velice omezená, 

nebyla také vnímána jako podstatná hodnota. Myslím si, že je velký problém, že televizní vysílání bylo 

hodně konformní. Proti tomu oficiálnímu proudu nestála žádná …  

MS: … pirátská, …  

MV: … já bych řekl „vystrčená“ anténa. Chyběly nám maringotky s těmi cikány, jako tomu bylo 

v Makedonii. Nějaké televizní Radio Mama apod.  Technologie to umožňovala, jelikož by to bylo 

jednoduché.  

… Postavení státní a veřejnoprávní televize …  

MS: Namítáte, že zde byla kontinuita - státní televize, a dnes televize veřejné služby. Ta má velké, ba 

monopolní postavení, chybí pluralita. Je dobré připomenout, že zde vznikly soukromé televize. 

Mediální televizní prostor je založen na duálním vysílání.  

MV: Byl jsem dokonce dvanáct měsíců zastáncem této instituce. Dva měsíce jsem byl poradcem 

ústředního ředitele Československé televize - Jiřího Kantůrka. Poté jsem byl …  

MS: … šéfem federálního zpravodajství.  

MV: Problém plurality jsme tam vnímali velice vážně. To byl důvod, proč jsem se do konkurzu 

přihlásil. Zdálo se mi neúnosné, když pořady o ekonomických reformách moderoval dramatik Václav 

Havel. Používali jej tam jako moderátora, byl jako „tatíček“ prezident …  

MS: Měl sílu prezidentského hlasu. Jen si vzpomeňme, k čemu se vyjadřoval za první republiky třeba 

Masaryk.       

MV: Stavěl se k tomu, že je to dědictví tradic. Chodil do televize a moderoval pořady o ekonomické 

transformaci. Viděl jsem v tom velký amatérismus. Havel sám ekonomické procesy a jejich úskalí ani 

nedokázal vysvětlit, žil v jiném světě než normální lidé, a ti by jej nemuseli pochopit.   

MS: S tím lze souhlasit. Problém je v tom, že nebyli k dispozici kvalitní lidé …  

… Sloužil jsem v televizi …  

MV: To není pravda. V televizi nebyli lidé, jelikož tam nebyli připuštěni. Nastoupil jsem prvního dubna 

1992 a hned jsem tam vyhlásil veřejný konkurz. Také jsem dostal na stůl mnoho výpovědí z důvodu 
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lustrací, protože lidé nesplňovali lustrační zákon a nemohli v televizi dál pracovat. Řítili jsme se do 

voleb, na zpravodajské pořady se dívalo 5 až 8 milionů lidí každý den, ale dělat je nebylo s kým.  

MS: To byly poslední federální volby, že? 

MV: Zpravodajství pro takové množství diváků neměl kdo dělat. Lidé museli pracovat, dokud se 

vysílalo, zacvičovali také mladé redaktory, které jsme na konkurz přijali.  

MS: Tomu lze rozumět, ovšem namítáte, že lustrační zákon přišel pro televizi v nevhodnou dobu.  

MV: Neřekl jsem to jako námitku. Lustrační zákon pokládám za normální zákon. Každá demokracie se 

zkrátka chrání a vybírá si lidi pro státní nebo veřejnou službu podle nějakého klíče. Někteří lidé nejsou 

připuštěni a nebere se to jako příkoří. Tenkrát byl problém v tom, že hodně věcí běželo přes státní 

sektor a stát byl velkým (téměř monopolním) zaměstnavatelem. Bylo to období, kdy soukromý sektor 

nebyl tak rozvinutý, jako je nyní. Lidé dnes mohou hledat uplatnění v širokém spektru zaměstnání.  

MS: Zaplať Bůh za to …  

MV: Ne všichni mohou dělat prezidenty, ne všichni mohou dělat předsedy vlád, a tak bych mohl 

pokračovat dále. Když lustrační zákon brání demokratické instituce a stát, je to správné.  

MS: Pouze jsem chtěl poukázat na fakt, že právě díky tomuto zákonu odešla ze státní sféry spousta 

schopných, …  

MV: … možná též všehoschopných lidí. To je ten malér. Není možné, aby ve státní správě pracovali 

všehoschopní lidé, …    

MS: … tedy i v médiích.  

… Podoba práce v televizi …  

MV: Nesmíme zapomínat, že situace v dané době byla monopolní. Byly zde tři televize - Česká 

televize, Československá a Slovenská televize. Lze je považovat za jeden hlas, do programu se 

skládaly. Nejsledovanější byl federální kanál F1. Snažil jsem se, aby tam byla zachována pluralita. Měl 

jsem tam vedoucího domácí rubriky Ladislava Špačka, vedoucího zahraniční rubriky Pavla Boudu a 

jiné, každý z nich měl nějaký názor, stejně jako zástupci šéfredaktora. Snažil jsem se, abych utvořil 

z vedení redakce editory, vedoucí dne, kteří měli pro ten den pravomoci šéfredaktora, to znamená, 

že jsem svou pravomoc delegoval na tyto lidi. Jeden den jsem měl službu také já, abych věděl, co se 

děje, jak probíhá každodenní rutina, jaké jsou tam problémy, jak se zprávy vyrábějí, jak vznikají chyby. 

Odpovědný za vysílání byl každý den někdo jiný. Druhý den byla porada, ve které se kritizovalo to, co 

se nezdařilo minulý den, jaké jsou příčiny, co můžeme udělat, abychom se příště chyb nedopustili a 

udělali to případně jinak. Cílem bylo, abychom nebránili toku informací, ale naopak jej posouvali dále.  

MS: Je dobré se zeptat, zdali jste při svém řízení redakce vycházel z konceptu BBC? 

MV: Tenkrát jsem jejich koncept moc neznal, neměl jsem osobní zkušenost z BBC a do této funkce 

jsem šel téměř nepřipravený. Na škole jsem měl nějakou pedagogickou zkušenost s analýzou prací 

studentů, natočil jsem několik filmů. Říkal jsem si, že tato má zkušenost pro výkon funkce 

šéfredaktora není špatná. Zdálo se mi, že mám čerstvé myšlení, jelikož jsem nebyl jakkoliv 

zaháčkovaný uvnitř. Předtím jsem byl na studijní cestě ve Švýcarsku, kde jsem objel tři televize a díval 



 
 

78 
 

jsem se, jak tam pracují, co vše je ve zpravodajství možné, a že to není nutné dělat tak „koženým“ 

způsobem, jak jsme byli zvyklí. Měli bychom si uvědomit, že z obrazovky dlouhá desetiletí hovořila 

jen strana a vláda, agendu určoval ÚV KSČ. Ve Švýcarsku tomu tak nebylo. V každé televizi na to šli 

trochu jinak - někde moderátor stál, někde seděl, redakční tým byl navázán na něj. Sál redakce ústil 

do rohu, kde bylo malé studio, z něhož se vysílalo. Všichni na přípravě zpravodajského pořadu 

participovali, měli již rozvinutý redakční systém, kontrolovali se navzájem. Tím pádem tam byla větší 

pružnost při výrobě zpravodajství i zpětná vazba.  

MS: Zkrátka jste vnímal československé televizní vysílání jako zkostnatělé?  

MV: Velmi.  

… Cesty změny …  

MS: Jak to je možné změnit? Jednou z možností je pustit více subjektů do mediálního prostoru, což se 

dělo. Úspěšná televize Nova vstupuje na trh a začíná vysílat v roce 1994.  

MV: Ano, v roce 1993 s.r.o. vzdělanců dostává licenci a měli rok na to, aby začali vysílat.  

MS: Privátní subjekty přicházejí tři roky po změně. Je dobré uvést, že v roce 1993 začíná vysílat TV 

Premiéra. Přesto jste nepřestal volat po pluralitě a dobrým „vzorem“ byla Makedonie …  

MV: Ano. To jsem zjistil až poté.  

MS: Pořád zde vidím onen personální deficit …  

MV: Studenti, kteří zde byli a dělali na novinářské fakultě Studentské listy, či naši studenti z FAMU, 

kteří dělali filmové Studentské vysílání - ti byli potenciálem, který by oficialitu naředil, ti by šli za 

informacemi a pracovali by jinak než ti, kteří byli zaběhlí v molochu, jenž byl vojensky řízen 

plukovníkem Divišem. 

MS: Byl jste kritický k regulaci médií. Je vůbec nutná? Poukazoval jste, že když studenti začali vysílat 

na Rádiu Stalin, byla snaha to zastavit.  

MV: Nevím, zdali to byli studenti, ale byli to mladí lidé, kteří …  

MS: … alternativně uvažovali.  

MV: Věděli, že je nutné, aby měli nějaký magnetofon, zesilovač, vysílací zařízení a začali to dělat na 

koleně. Bylo to rádio, a to je jednodušší.  

MS: Mně šlo o to, že jste poukazoval na skutečnost: „Ano, stát šel cestou regulací.“. V České republice 

máme Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Každé médium, rozhlas, televize má svou vlastní radu, 

která dohlíží na konkrétní veřejnoprávní médium. Soudíte, že to je cosi, co brání pluralitě, po které vy 

voláte?  

MV: Soudím, že je to výraz vůle státu, že stát se médií bojí a kvůli tomu dělá takové administrativní 

překážky, takovéto regulace, které to mají všechno administrativně znormalizovat. Jistě nemůže 

existovat chaos, aby po Praze jezdil třeba milion taxíků, to by nebylo účelné. Jestli se vydávají licence 

a je jich na taxislužbu omezený počet, může se vydávat omezený počet licencí na vysílání, aby si 
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stanice vzájemně nepřekážely. Když někdo někomu v éteru překáží mimo technickou normu, která na 

to musí být, měl by za to dostat pokutu, jako když taxikář do někoho nabourá. Mohl by to dělat 

obyčejný soud, policista, či městský úřad. Není potřeba, aby na to byla nějaká rada, která má šílený 

aparát, aby říkala, zdali se smí, či nesmí tak či onak hovořit o Mašínech. Je ovšem trapné, že tato 

vysílací rada se podobných výroků dopouští. Myslím si, že je to k ničemu. Obecné zákony by na to 

měly stačit, není ekonomické, že na to obecné soudy nestačí. Je problém, že nikdo není hnán 

k odpovědnosti, když někdo vylepí plakát, že Milan Paumer je vrah. Za každé slovo pronesené do 

éteru někdo musí odpovídat. Je to odpovědnost obecná a není na to nutné mít vysílací radu, 

telekomunikační a jiné úřady. Je to regulované technicky, ideově a ve svém důsledku i politicky.  

MS: Sluší se říci, že Češi na jednu stranu úřady nemají v oblibě, ale na druhou stranu …  

MV: … je budují.  

MS: Na toto téma psal pojednání už Karel Čapek. Máme nenávist k úřadům, ale chceme, aby za nás 

někdo něco vykonával. V tomto ohledu jsou Češi rozdvojení.  

… Televizní vysílání …  

MS: V roce 1994 vstupuje na televizní trh subjekt, který se stal fenoménem, jelikož dokázal svým 

investorům rychle vydělat. Je to televize, jež se stala předmětem arbitráže s americkou stranou. Jak se 

díváte na vznik komerčního vysílání? Neměli bychom opomenout, že to byla televize, která zde 

původně měla existovat pro intelektuály.  

MV: Když jsem skončil jako šéfredaktor ve federální televizi, byl jsem unaven, jel jsem si odpočinout 

na hory. Volal mi kamarád a říkal, že běží termín na licenci. Vytvořili jsme projekt a o licenci jsem 

nakonec také zažádal, účastnili jsme se výběrového řízení. Náš projekt jsme představili radě pro 

rozhlasové a televizní vysílání. Viděl jsem, že se vlastně vůbec nejedná o posuzování projektů, 

zkušenosti žadatelů či cosi podobného. Domnívám se, že šlo o prachsprostou korupci. „Regulační“ 

orgán nabízel v předstírané soutěži něco, co mělo hned v počátku několikamiliardovou hodnotu, 

přitom se licence dostávala tzv. zdarma. Následně to dopadlo tak, že kdo obdržel licenci, zaměstnával 

bývalého předsedu rady, který je v roce 2011 poslancem. To mi připadá jako perverze veřejného 

provozu nejhoršího druhu. Samozřejmě, že to mělo důsledky i v arbitráži, kde Česká republika 

nakonec zaplatila deset miliard korun. Komu a proč? Je to neuvěřitelné, že za to nikdo v ČR nenese 

žádnou odpovědnost. Malér byl už v tom, že si někdo mohl myslet, že jedna komerční televize je 

dostatečným základem duálního systému. Když se přidělí jedna celoplošná licence, bude tím pádem 

pluralitě učiněno zadost. Nebylo! 

MS: Alespoň na televizním trhu budou působit tři subjekty, tedy Česká televize, Tv Premiéra, Tv Nova.  

MV: Vámi zmíněná Tv Premiéra byla outsiderem od počátku, neměla rovné konkurenční podmínky. 

Naopak televize Nova měla podmínky hodně nadhodnocené díky zavedené stanci F 1, …  

MS: … a proto mohla vysílat celoplošně …  

MV: … na do té doby nejsledovanějším kanálu, i když se ho Ivo Mathé během roku snažil omezit na 

sledovanosti, nešlo neuspět. Pro televizi Nova to byla tak velká konkurenční výhoda, které nebylo 

možné zkostnatěnými postupy České televize čelit.  
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MS: To znamená, že Česká televize byla molochem, což zůstalo do dnešních dnů. Je to instituce s 

velkým rozpočtem. Je možné se na ni také dívat jako na subjekt, který zasahuje i do české filmové 

tvorby.  

… Soukromé televize …  

MS: Co člověka může zarážet ve vztahu k soukromým televizím, je fakt, že subjekt, který dostane 

licenci pro specifické služby, nemusí dodržovat licenční podmínky, a přece vysílá dále. Nesehrál v tom 

důležitou roli fenomén Vladimír Železný?  

MV: Soudím, že osobní konexe a jeho intelektuální schopnosti byly větší než těch, kdo jej měli 

regulovat. Souvisí to i s korupční odolností. Lidé nebyli jednoduše schopni dostát svému poslání. Měli 

okamžitě zakročit, když viděli, že to, k čemu dostali licenci, není od třetího dne naplňováno. Bylo 

jasné, že to není žádná intelektuální televize středoevropského prostoru pro 21. století, ale že je to 

nejhorší, co se z komerce dá získat. Lidé po tom měli nekonečný hlad.   

MS: Rozplynul se sen o intelektuální výši českého člověka? 

MV: Sen? Něco slíbili a měli to dodržovat. Na druhou stranu, médium bylo tak mocné, že i Klaus 

pochopil jeho sílu. Následně s nimi udělal dohodu o neútočení, když odvysílali zprávu o jeho 

švýcarské vile, kterou nebyli schopni dokázat. Klaus vyhrožoval soudy za desítky a stovky milionů. 

V okamžiku, když mu zajistili volební kampaň, si řekl, že se mu vyplatí vyhrát volby, a proto s nimi šel 

na smír a dlouhodobou spolupráci, v jejímž rámci TV Nova působila jako P.R. agentura V.K. a ODS.  

… Dialog o politice v médiích …  

MS: Dobrá, dotkl jste se politiky. Rád bych se zeptal, jak se díváte na referování o české politice či 

politice obecně prostřednictvím médií s ohledem na televizní oblast? Je například dobré, že politici u 

nás mají přístup do diskusních pořadů, kde na Západě hovoří odborníci?  

MV: Soudím, že je to jedna z kontinuit komunismu, kterou nová věrchuška převzala. Nedíval jsem se 

na pořady: „Co týden dal“ a „V pravé poledne“, když se mi nelíbily. Ale když jsem za ně měl nést 

odpovědnost, ustanovil jsem tam alespoň Zuzanu Bubílkovou a vyžadoval jsem přípravu moderátorů. 

Soudím, že to tam předtím fungovalo jako „kulturní“ fenomén zděděný ještě z dob komunismu. 

Říkalo se, že když Jiří Dienstbier jede na chalupu, odskočí si tam, jelikož to má cestou. Ne, že by jej 

tam někdo pozval, ale on se tam zastaví a obyvatelstvu tam hlásá své rozumy. Takový provoz tam 

fungoval. Osobně jsem se za tři čtvrtě roku podle O. Černého dopustil údajných „znásilnění“, jelikož 

jsem do toho autorům mluvil a říkal jsem, že není možné, aby si televizi každý dělal podle toho, jak se 

vyspí. Lidé v televizi realizují nějaké téma, které pokládají v daném okamžiku za důležité a relevantní, 

a musejí tam zvát ty, kteří k tomu mají co říci. Na základě střetu názorů si divák bude svobodně 

vytvářet názor a nemělo by to být tak, že občan bude konfrontován s monology samozvaných 

„hostů“ a všichni se budou povinně hladit po srsti.   

MS: K tomu potřebujete lidi, kteří o daných věcech něco vědí a jsou ochotni se o to dělit s veřejností, 

tím myslím lidi z akademické půdy. Cožpak budu chodit vysvětlovat někomu něco, když posluchač není 

ochoten přijmout názory, které jsou opřeny o fakta?  
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MV: Šlo to dále. I dnes je akademická půda rozparcelovaná politickými stranami. Máte politology, 

kteří jsou orientovaní jedním směrem, přijali zakázku a slouží jedné straně, jsou s ní úzce spjatí. Pak 

máte lidi s opačnými postoji. Tenkrát to byla panenská doba, ale děly se tam věci. Dokonce i za mého 

šéfredaktorování. V televizi jsem zažil rozpad federace, odstoupení prezidenta Havla, poté odmlčení 

se občana Havla. Následně i nástup občana Havla zpět do politiky.  

… Pozice politiků v médiích …  

MV: I Václav Havel zacházel s televizí takovým způsobem, aby nebyl vystaven konfrontacím, otázkám 

asertivních redaktorů. V okamžiku, kdy občan Havel sdělil na své tiskové konferenci v divadle Na 

Zábradlí, že bude kandidovat na prezidenta České republiky, hned poté odjel na Kavčí hory. Náhodou 

jsem se tam o víkendu zastavil, a najednou v mé kanceláři sedí zástupce šéfredaktora, vedoucí 

domácí rubriky a Václav Havel. Promítají si tam záznam z tiskové konference. Václav Havel jim říká: 

„To je silné, to ve vysílání by měli být, ale toto tam být nemusí …“ Nevěřil jsem svým uším. Musel 

jsem přítomné upozornit, že redakce má zkušené pracovníky, aby provedli redakci záznamu tiskové 

konferenci i s posouzením, které části jsou relevantní, a proto budou zařazeny do sestřihu, a které se 

do dvaceti minutového večerního vysílání již nevejdou. 

MS: Jasně ukazujete, že význační politici měli vliv na podobu vysílání.  

MV: Šlo to odshora dolů, přestože jsem usiloval o nastolení pravidel. Na všechny vstupní telefony 

jsem nechal namontovat magnetofony. Lidé, kteří hovory přijímali, měli nařízeno říci: „Dobrý den, 

zde je ten a ten redaktor Redakce zpravodajství Československé televize. Musím vás upozornit, že náš 

rozhovor bude nahráván, a ČST tento záznam může použít i ve vysílání.“ Lidé, kteří tam obcovali 

s televizí, …  

MS: … si ji přivlastňovali, … 

MV: … se domnívali, že je to jejich služka, že mají hlásnou troubu proto, že jsou politiky. Najednou se 

zalekli. Byla z toho velká nedorozumění, protože na to nebyli zvyklí. Ve své podstatě jsme se opírali o 

vysílací zákon, třebaže jsme byli tehdy ještě státní televizí. Zákon nám tenkrát nově uložil vysílat 

nezávislý program. Řekl jsem: „Líbí se mi to. Musíme zákon naplnit. Nyní je otázkou, jak to uděláme, 

přestože jsme státní televize a ředitel této instituce může být odvolán ze dne na den předsedou 

vlády. Ředitel zase může ze dne na den odvolat šéfredaktora.“ Když pro mě na FAMU Jiří Kantůrek 

poslal svoji šestsettřináctku a pozval mě k sobě do kanceláře na Kavčích horách, konstatoval jsem, že 

komise hlasovala deset k nule pro mě, ale je pouze na něm, jestli chce mě, nebo jiného. On říkal, že je 

nešťastný, protože si myslel, že bude mít „krytá slovenská záda“, když on je ústředním ředitelem 

televize jako Čech. Domníval se, že šéfredaktorem bude Slovák, že komise mu vybere Laca Karáska, 

ředitele studia ČST z Banské Bystrice. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Jiří Kantůrek se mě zeptal, jestli 

jsem ochoten nastoupit. Jakmile nastoupím, podle tiskového zákona, který se tehdy vztahoval i na 

televizní vysílání, za obsah vysílání odpovídal šéfredaktor. Řekl jsem mu: „všechny stesky 

přepouštějte na mě, říkejte všem intervenujícím, že do programu a personalistiky v redakci nemáte 

co mluvit, že za to odpovídám já. Sám si to vysvětlím, zodpovím“ a tak podobně. Můžete mě odvolat, 

kdykoliv se Vám zachce. Rád vyslechnu Vaše názory, ale kdybyste mi chtěl nařídit, abych něco vysílal, 

co nechci, nebo abych něco nevysílal vůbec, tak okamžitě odstupuji. Kantůrek to celou dobu dodržel 

a možná i proto ve funkci přežil, jelikož tam byly velké tlaky na jeho odvolání ještě předtím, než jsem 

nastoupil.    
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MS: Následně přichází Ivo Mathé.  

MV: Ano, jednou jedinkrát se vyskytl problém, když za mnou přišel v počátku října Dr. Ladislav 

Špaček. Stejně bylo jasné, že se rozpadá federace, že ČST zanikne. Ladislav Špaček chtěl odejít 

z televize na dohodu k občanu Václavu Havlovi. Řekl jsem, že jej nemohu pustit ze dne na den. Když 

však za sebe přivede adekvátní náhradu, pustím jej hned, jinak má dvouměsíční výpovědní lhůtu. 

Chtěl jsem, aby sloužil, jelikož měl vzdělání, dobrou češtinu a dobré vystupování. Když jsem odjel, pan 

Špaček šel za ústředním ředitelem, podal mu výpověď dohodou a Kantůrek ji přijal. Byli jsme bez 

vedoucího domácí rubriky a byly s tím problémy. Soudím, že boj o nezávislost médií je otázkou 

důvěry. Lidé, kteří se na televizi dívají, mají pocit, že vysílání je nestranné, že je tam jistá vyváženost 

v celku. Médium se táže na relevantní záležitosti, která hýbou společností. Ale politici si často 

zahrávají s kartou údajně malého prostoru pro jejich stranu, či pro jejich funkci. 

MS: Státní televize měla sloužit veřejnosti, a ne politikům.  

MV: To byl a je velký problém, protože systém regulace dostal média do pozice, v níž jsou řízeny 

politiky, mohou na to jít přes parlament, přes rady apod.  

… Otázka volby ve veřejném prostoru …  

MS: Bohužel politici jsou obrazem národa. Jejich uspořádání je výslednicí společenských sil.  

MV: Příliš bych nesouhlasil s tím, že politici jsou výsledkem voleb. Oni sice formálně jsou jejich 

výsledkem, ale závisí to na kultuře té volby, na kultuře kampaně …     

MS: … i kultuře demokracie.  

MV: Výsledky voleb často vycházejí z toho, jaká je mediální masáž občanů před volbami. Velký vliv 

mají televize a rozhlas veřejné služby, zda nám představí kandidáty již před volbami, aby občan věděl, 

že ten a ten má na sobě takové zpronevěry a takové hříchy z minulosti. Vy můžete říci: „Já jsem to 

neudělal.“ Kampaně placené stranami lidi utlučou, že proti tomu není žádný alternativní hlas, aby 

upozornil na to, že například pan J. V. je bývalý bachař z Minkovic. Je to člověk, o němž svědci říkají, 

že tam mlátil vězně, že je to sadista. Když to média zamlčí, takový člověk se dostane až do sněmovny 

a všem je to jedno. Říkáte, že je to výsledkem voleb. Volby jsou zmanipulovány tím, že se občan 

nedozví – a to stylem „padni komu padni“, co se dozvědět má, aby mohl svobodně volit.  

MS: To je pádná námitka. Neměli bychom opomenout, že naši voliči mají špatnou paměť. Stačí se 

podívat na skutečnost, že lidé mají reminiscence.  

MV: Volič není profesionál. Volič se zabývá svým živobytím, svou rodinou, svým životem. Od něj 

chcete něco, co je nad jeho síly. Přitom si platí veřejné služby, které mu mají pomáhat. Když voliči 

nepomůžete, tak si s tím sám neporadí. A můžeme tak demokracii i prohrát.  

… Média a její síla v nedávné minulosti a současnosti …  

MS: Právě v tom hrají klíčovou úlohu média. Člověk se může tázat, jak by asi vypadal rok 1989 bez 

médií, jak by události šly. Zřejmě by asi měly jinou podobu, možná bychom zde ani neseděli. Dnešní 

dobu si bez médií zkrátka představit neumíme. Když jsme hovořili o svobodném přísunu informací 
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v době minulé, bylo to převážně spojeno s rozhlasem, televize byla v plenkách. Dnes však má důležitou 

roli televize. Můžeme se zeptat, jak vnímáte jejich vzájemné postavení?  

MV: Myslím si, že se to hodně proměňuje. Technologie se řítí dopředu velkou rychlostí. Žádný 

informační monopol dnes neexistuje, ale přesto si myslím, že neexistuje dostatečná pluralita, že ve 

spektru rozhlasových stanic, kterých je mnoho, není dostatek mluveného slova - alternativního 

zpravodajství. Je to „otravování“ populárními písněmi na Radiožurnálu. Do toho jsou podány nějaké 

krátké informace, které zase mají jedno redakční vedení. Další stanice mi nepřijdou dostatečně 

alternativní, například Český rozhlas 6 není alternativou Radiožurnálu. Jejich vysílání je odsunuto do 

večerních hodin. Také máte možnost poslouchat reprízy následný den v rámci mobilních služeb. Není 

alternativa, kdy bych si pustil zprávy z jedné stanice a za hodinu z druhé stanice, abych věděl, že se 

tam na jisté věci dívají jinak, nebo jsou tam jiné tematické komentáře. Neuvěřitelný byl mnohaletý 

„monopol“ komentářů Ivana Hofmana a Jiřího Ješe, kolik ti tam měli prostoru pro to, aby tam hlásali 

své názory. Nebyl to jejich problém, ale problém provozovatelů veřejné služby, že proti jejich 

názorům nedokázali postavit někoho, kdo by měl aspoň trochu jiný názor. 

MS: Dobrá, nebavme se o konkrétních lidech, ale spíše obecně. 

MV: Jistě, ovšem ani monopol jedné osobnosti zdravý není. Nyní se do podobné situace dostává 

Karel Hvížďala, myslím si, že média, která mu dávají nekonečný prostor, prezentují omezované 

názory. V televizi byl Jindřich Šídlo a byla snaha, aby se ke všemu vyjadřoval, i v oblastech, pro které 

neměl žádnou kvalifikaci. Částečně v této pozici byl i Dr. Petr Fischer. Tato řešení však pluralitní dialog 

nenabízejí.  

MS: Vám chybí jiskření, které oživuje veřejný prostor?  

MV: Mně chybí možnost poslechnout si oponenta a jeho názor k tomu, co zaznívá většinově. To 

znamená, že pozvou experta Fischera, a ten jim řekne, jak to je. Poté to vypadá jako: „Myslete si, co 

já“, neboť proti Fischerovi tam není nikdo jiný. V tom myslím, že je dost velký problém.  

MS: To jsme stále na té osobní rovině? 

MV: Pluralita není osobní rovinou. Pluralita buď existuje, nebo ne. Máme se ještě co učit. Učit se 

kultuře plurality?  

MS: Soudím, že to závisí na osobnostech. Když je někdo osobností, je schopen se prosadit. Zmínil jste 

pár osobností, které jsou žádané, jelikož mají své posluchače. Je na médiu, zdali jim dává prostor.   

… Momenty médií …  

MS: Vrátil bych se na přelom roku 2000 – 2001. V této době rozbouřila veřejný prostor takzvaná 

„televizní krize“. Byl jste spojen s televizí, jak se na ni díváte? Rady, které měly povětšinou politický 

klíč, jmenovaly člověka, který se následně ukázal jako neschopný, a lidé se proti němu spontánně 

postavili tak, jak jsme mohli vidět.  

MV: Koho máte na mysli?  

MS: Jiřího Hodače.  

MV: On byl právě zvolen radou.  
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MS: Radou České televize, která však byla jmenována podle politického klíče.  

MV: Podle stejného politického klíče jako několikrát předtím. V té době jsem byl v komisi ministra 

kultury, která připravovala zákon o České televizi. Dostali jsme se do velké rozepře, protože jsem tam 

byl za FITES, jelikož jsem byl ve výkonném výboru FITESu. 

MS: Jen pro porozumění - FITES je zkratka instituce Český filmový a televizní svaz.  

MV: Ano, pozvali si mě tam, jelikož od doby, co jsem byl šéfredaktorem, mě legislativa kolem televizí 

zajímala. Prosazoval jsem, že zasedání Rady České televize musí být veřejné. Nějaká komise nemůže 

zastupovat veřejnost a dělat to utajeně, domlouvat se někde pod stolem. Vzbudilo to zajímavou 

disputaci s evangelickým farářem Milošem Rejchrtem, jenž byl také členem rady. Byl čerstvý a v radě 

nebyl dlouho. Miloš Rejchrt se stavěl proti veřejnému jednání rady. Oponoval mi a říkal, že si 

potřebuje se svými kolegy „intimně“ vyměňovat myšlenky, že to není možné dělat veřejně. Tvrdil, že 

názor musí zrát, a to nevyhovuje veřejnému slyšení. Nakonec to dopadlo tak, že neustále zasedali 

tajně místo toho, aby si změnili jednací řád a otevřeli se veřejnosti, případně vysvětlili veřejnosti 

prostřednictvím veřejného zasedání, proč odvolávají Chmelíčka. Nešlo o věc, která by byla 

naordinovaná z jednoho dne na druhý, ale že byla to dlouhodobá disputace na téma, zdali generální 

ředitel plní svůj program, na základě kterého byl zvolen generálním ředitelem České televize. Půl roku 

byl upozorňován, že program neplní, že termíny, které si do svého projektu údajně sám dal, 

procházejí, a on nebyl schopen nic vysvětlit. Vlastně televizi neřídil, …     

MS: … a za nitky tahal někdo jiný.  

MV: On pouze pacifikoval útočníky ze strany některých tvůrců. Těm sliboval a rozdával peníze, aby je 

umlčel. Televizi jako instituci neřídil.  

MS: Přítomna by mohla být i korupce?  

MV: Je známé tvrzení: „Kdo si hraje, nezlobí.“ To je starý nástroj, jenž byl uplatňován i předchozími 

řediteli. Potenciálním odbojníkům, kteří by kritizovali televizi, dá vedení smlouvu, práci, honorář. Mají 

tak práci, zaobírají se svým dílem a nevěnují se jiným záležitostem, které by mohly být televizi 

nepříjemné. Pan Chmelíček byl nakonec odvolán. Myslím si, že si o to dost dlouho koledoval. Nyní se 

proti tomu vzepřela síla lidí, kteří cítili, že jejich pozice jsou tam ohrožené. To, co tam měli 

nasmlouváno, či přislíbeno, by pod jiným ředitelem nemuselo dopadnout dobře. Začali se jej zastávat 

způsobem, který byl nezákonný.  

MS: Právě lidé ze zpravodajství poukazovali na způsob odvolání pana Chmelíčka a také na to, jakým 

způsobem byl dosazen pan Jiří Hodač. Je asi možné říci, že zaměstnanci televize kritizovali kulturu?  

MV: To bych neřekl. Byl jsem trochu u toho, byl jsem na schůzi v restauraci na náplavce u Vltavy, kde 

se hlasovalo o jakémsi prohlášení Břetislava Rychlíka. Poté jsem na toto téma napsal článek do 

Zemských novin, jelikož jsem byl požádán redakcí. Myslím, že to vyšlo 22. prosince 2000. Jan Kraus mi 

poté napsal, že je zdrcen, když si to přečetl, přestože od počátku věděl, že jsem nesouhlasil s prvním 

provoláním, protože bylo nepravdivé. V hospodě jsem se proti tomu ohradil. Říkal jsem: „Břéťo, 

přece si nemůžeme dát na prapor svobodu slova a přitom lhát.“ Tam byly takové ty věty, že je to 

nezákonné. Soudím, že na tom nic nezákonného nebylo. Nesledoval jsem to pouze já, ale sledoval to 
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zblízka i Bohuslav Blažek, Jan Čulík, Tomáš Pecina a další a další. Také jsme byli někdy v listopadu na 

konferenci Česká televize věc veřejná, kterou organizoval Nikolaj Savický.  

MS: Je to ten, kdo pořádá diskuse o českých médiích? Takovéto pořady jsou podporovány Českým 

rozhlasem 6.  

MV: Je to člověk, jenž prokázal v ČT zázračnou schopnost přežít, ale zároveň o televizi mnoho věcí ví. 

Byl tím, který se později přiznal, že napsal panu Chmelíčkovi projekt. Také byl nešťastný, že ho 

nerealizoval. Byl tím, kdo odešel s Radimem Hrehou do Slovenské televize. Nyní se vrátil a již je zase 

poručníkem pana Janečka. Z mého pohledu je to takový „nepostradatelný“ tvůrce televize veřejné 

služby.  

… Revoluční nálada …  

MS: Měli bychom zmínit fakt, že televizní krize byla připomenutím společenských procesů v počátku 

nové éry. Lidé se shromáždili na Václavském náměstí a zase demonstrovali. 

MV: Opět se nechali na náměstích „zmanipulovat“. Tenkrát to byla velká mystifikace a výsledkem 

toho je, že se televize dostala přímo do rukou komunistů a milicionářů. Sice s nějakými peripetiemi, 

ale výsledek byl takový. Mezi revolucionáři v ČT byl schován Janeček, který utajil svou bolševickou 

minulost. Vzal si tam kamaráda, milicionáře z Tábora. Společně řídili televizi do roku 2011. Z mého 

pohledu je to neuvěřitelná zvrácenost. Říkám, že je to, jako kdyby Goebbels dostal v Německu 

televizi. Jiří Janeček nebyl nic jiného než propagandista v časopisu Palcát, což nebyl bezvýznamný 

plátek. V případě mobilizace a třetí světové války se z Tábora velelo celé invazi do západní Evropy. 

Tam musel být člověk, jenž byl spolehlivý. Soudím, že to nebyl jen takový bezvýznamný pěšáček.  

… Skutečná veřejná služba? …  

MS: Nu, Česká televize, podnik veřejné služby, dokázala svými kroky rozpohybovat společnost a její 

směřování. Když se podíváte zpět na výstupy této instituce, plní funkci veřejné služby, či nerecipuje 

potřeby veřejnosti a je podnikem, jenž by zasloužil adjektivum zkostnatělý?  

MV: Soudím, že jsou tam nevýrazné názorové proudy, které je jí zmocnily a vykládají, že jejich služba 

je ta pravá. Hájí to horem dolem. Před měsícem16, 18. 3. 2011 byla konference ARAS Veřejnost sobě 

v divadle Archa.  

MS: Byla to akce pořádaná Inventurou demokracie?  

MV: Ano, také se toho účastnila. Hlavním motorem byla Asociace režisérů a scenáristů ARAS, a 

hlavně Martin Pátek, což je dokumentarista, který v televizi dělá a má trochu alternativní postoje. Byl 

tam také panel, kde Václav Žák vyjádřil velkou spokojenost s tím, jak to Česká televize dobře dělá. Byl 

tam architekt Jiří Hrubý, bývalý šéfredaktor Architekta, ten naopak vyjádřil velkou nespokojenost. 

Jsou tam niky témat, otázek, které nejsou položeny. Je to cenzura … Vstoupil jsem do toho a říkal 

jsem, že to vidím tak, jak to vidí lidé, kteří nejsou tak vysoko jako pan Žák …  

MS: Ten však tam byl tuším do roku 2010.  
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MV: Přijde mi dobré, kdyby jedním šéfredaktorem v televizi byl pan Žák a druhým pan Hrubý. Diváci 

by pak měli příležitost si vybrat. To znamená, že by tam byla alternativa, rivalita. Divák by tak lépe 

dosáhl na veřejnou službu, než jak to zajišťuje současný mechanismus pana Janečka. Myslím si, že při 

těch čtyřech kanálech a při sedmi miliardách korun, které to stojí, by se na to mohlo dostat. Cosi 

podobného jsme provozovali, když ještě byla federální televize. Česká televize měla svoji redakci, 

kterou tehdy řídil Petr Studenovský, člověk, jenž údajně vstupoval do KSČ ještě v listopadu 1989 a za 

odměnu dostal šéfredaktorství zpravodajství České televize. Soudím, že tehdy v éteru byla nějaká 

alternativa. Byla tam žádoucí konkurence, někdy řevnivost, ale prospěch by byl na straně diváků.  

… Veřejnoprávnost a kultivace demokracie …  

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že Česká televize a Český rozhlas přispívají ke kultivaci mladé 

demokracie, či jsou tam deficity, které se projevují na její kvalitě? Za veřejnoprávní vzor je pokládána 

BBC, ovšem my se nemůžeme s touto ostrovní zemí srovnávat.  

MV: Proč na tom nejsme jako ve Velké Británii, když vyrábíme auta, která mají úspěch i na tamním 

trhu? Proč nemáme televizi – rozhlas, jako je BBC? Tam je to možná trochu něco jiného. Televize je 

dle mého pohledu poměrně drahé médium, výroba kvalitních pořadů je relativně drahá. BBC vyrábí 

pro celosvětový anglofonní trh, zatímco my vyrábíme pro trh limitovaný deseti miliony občanů 

v češtině. Přitom na veřejnou službu přispíváme řádově menší částkou televizních poplatků. Nikdy 

nebudeme BBC, i kdybychom nakrásně chtěli.  

MS: Mně jde o to, zdali Česká televize plní podle vás veřejnou službu. Z toho, co jste řekl, je zřejmé, že 

ji plnit nemůže.  

MV: Veřejná služba je široký pojem. Jsou různé žánry, jsou různé akcenty na veřejnou službu. Za 

nejdůležitější pokládám ten, který podporuje demokracii, kulturu, vzdělání, informovanost občanů a 

orientuje je ve světě. Tam, myslím si, Česká televize bohužel selhává ze všeho nejvíc. Preferuje 

zábavu. 

MS: Zábavu …  

MV: Také je to v zákoně a oni řeknou, že to dělají podle zákona. To znamená, že to děláme dobře? 

Nemyslím si, že například zpravodajský kanál ČT 24, vyráběný bez nutných peněz na koleni, byl dnes 

dobrým řešením. Pomalu se to mění a v ČT hledají tvář dvou dalších programů. Pracovníci televize 

měli představu, jak to bude jinak a lépe. Soudím, že z toho vznikl totální chaos, ČT 2 ztrácí svoji 

profilaci - a to není ku prospěchu ničemu. Co mně nejvíce vadí, je, že veřejná televize není pluralitní, 

že tam neexistuje něco jako hlavní proud a k tomu alternativa. Ve všech žánrech, zejména ve 

zpravodajství a aktuální publicistice. Myslím si, že by to mělo být. Není alternativa ani k pořadu 

baviče pana Šípa, to, co dělá Michal Prokop, je trochu vyčpělé …  

MS: Možná máte pravdu, ale je to otázka osobností.  

MV: Ano, osobností, ale je to také otázka koncepce. Jestliže máte pořad, musíte jej exploatovat 

v prostředí, které se nutně vyčerpává. Vedle něj musíte nechat růst jiný pořad, který jej zákonitě, až 

tomu prvnímu dojdou síly, nahradí. Musíte dělat kroky, které jsou vyvážené, abyste najednou 

neupadl, či vám někde něco nechybělo. Když v televizi veřejné služby bude nějaký monologický názor, 

který bude převažovat, bude chybět alternativa. Myslím si, že by si to televize mohla dovolit. 
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Nevyrábíme zde tak draho jako v Británii, jelikož nemáme dostatek peněz. Technologie pro televizní 

výrobu se trochu zlevňuje, dá se vyrábět levněji. Řekl bych, že zde máme obrovskou potřebu ve 

zpracování historických témat, jelikož v kontinuitě vývoje v Británii nemají takovou naléhavou 

potřebu mapovat období totalitních režimů, protože nikdy nepronikly na jejich území. Měli jsme 

doslova čtyřicetiletou díru v paměti a poté ještě dalších patnáct let byly zavřeny archivy. Zkrátka, je 

zde velký deficit, který vyžaduje velké úsilí.  

MS: Lze říci, že to je o jednotlivcích, ne o institucích, i když je zřejmé, že instituce mohou podpořit 

snahy jednotlivců, kteří ony deficity mohou patřičným způsobem redukovat. Kéž by tomu tak bylo. 

MV: My dnes ale instituce máme, platíme si je, podobně jako jinde v demokratické Evropě, ale jde o 

to, zda ony instituce vytvářejí prostředí a plní funkce, pro které byly zřízeny. Jednotlivec sám málo 

zmůže.         

MS: Děkuji vám za kritická slova …    

 

 

Dialog o transformaci se Zdeňkem Matějkou17,18: 

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

spojil? Jak se naděje naplnily? Působil jste jako diplomat.  

ZM: V té době jsem byl na ministerstvu zahraničí. Pracoval jsem v odboru, který se zabýval KBSE – 

Varšavskou smlouvou. Byl jsem tam od roku 1987, kdy jsem se vrátil po pěti letech z Indie. Rok 1989 

jsem prožíval s nadějemi, ale asi trochu jinými než Roman Joch, nebo takoví, které bych zařadil do 

pravicového tábora. V dnešním politickém spektru se kloním k levici. Volím sociální demokracii, i když 

nejsem jejím členem. Rok 1989 jsem přivítal již proto, že jsem byl „vyškrtnutý“. Víte, co to znamená? 

Současní studenti o vyloučeném a škrtnutém nemají páru, pojem je jim neznámý.  

... Osobní historie ...  

ZM: V červnu 1968 jsem odjel do Washingtonu, a tam mě zastihl i srpen 68. V mém dalším životě 

mělo význam to, že v září tam přijel Jiří Dienstbier, který byl v té době „uklizen“ do Washingtonu jako 

zpravodaj Československého rozhlasu. Bydleli jsme v jednom bloku. Kromě toho, že jsme měli blízké 

názory, nás spojovalo to, že moje manželka porodila 24. prosince, tedy na Vánoce 1968. Jeho tehdejší 

žena – jelikož on je na ženy bohatý – porodila o několik měsíců později. Potomkem, kterého zplodila, 

je Jiří Dienstbier junior, současný ministr a senátor. Můžeme říci: naše rodiny se střídaly při hlídání, 

protože holky často jezdily do nákupních center. V tom byla naše blízkost. Byli tam i jiní Čechoslováci, 

dnešním žargonem se říká „estébáci“. Odmítám však ve své práci používat zavedený termín estébáci, 

protože je rozdíl mezi estébákem, který byl i v zahraničí, což byli hoši, kteří dělali i v československé 

rozvědce - a to byli diplomaté. Byli tam šifrér, jeho manželka, domovník a takové pomocné síly, kteří 

byli vysíláni za odměnu stranickými organizacemi, ač neuměli hovořit anglicky. Dokonce to chápali 
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 Zdeněk Matějka *1935, český diplomat a vysokoškolský pedagog.    
18

 Dialog byl natočen ve čtvrtek 17. dubna 2014 odpoledne v pracovně pana doktora Matějky, nám. W. 
Churchilla 4, Praha 3, Žižkov. II. dialog byl nahrán ve čtvrtek odpoledne 22. května 2015 ve stejných prostorách.  



 
 

88 
 

jako výhodu, že je imperialismus nemohl ideologicky nakazit. Nás s Jiřím Dienstbierem nakazil a 

„odkašlali jsme“ to.  

MS: Díky tomu jste byl vyškrtnutý. Kdybychom se po této historické lince dostali k předělu – a to k 

roku 1989, pro vás mohl být rokem, který vás „aktivoval“, že jste se stal funkčním elementem.  

ZM: Přesně tak. Za poslední rok 1989 za mnou chodili ze stranické organizace a nabízeli mi návrat do 

KSČ. Řekl jsem jim, že se museli zbláznit, protože kdyby přišli v sedmdesátých letech, uvítal bych to. 

Krátce před rokem 1989 byla jiná situace. Vracet se do strany, v níž viditelně ti, co tam zůstali, vůbec 

neskrývají, že nesouhlasí s tím, co hlásají, by bylo pokrytectvím velkého rozměru. Konkrétně i na 

ministerstvu se to projevilo v tom, že v odboru bezpečnostní politiky někdy na podzim 1989 někdo 

přinesl – ale z těch, kteří byli v KSČ – nahrávku Milouše Jakeše ...      

MS: ... na Červeném Hrádku, což byl příznačný projev člověka starých struktur.  

ZM: Poslouchali ji funkcionáři, škrtnutý jsem tam byl pouze já, poněvadž na celém ministerstvu 

zahraničí zůstal ze škrtnutých pouze jeden z mladých hochů. Ženy jako diplomatky nefungovaly. 

Sekretářky, pokud byly škrtnuté, vyhodili. Nás deset tam nechali „na ocet“ – a to v různých odborech, 

jak kdo potřeboval tam mít nějakého otroka, který bude zaučovat ty nové. Z patnácti set bylo 

propuštěno celkem 450 lidí.  

MS: Bylo nutné zajistit elementární kontinuitu.  

ZM: Zkrátka bylo jasné, že někteří chodí jen na schůze. Když jste tam nemusel, bylo to výhodou i pro 

ně, že tam člověk nemusel strašit. Vykládali tam věci, o kterých všichni věděli, že se jedná o bláboly, 

že tomu nikdo nevěří. Nikdo z nich z toho nedělal žádné tajemství. Bylo jasné, že režim je 

v naprostém rozkladu ... 

MS:  ... dichotomií slov a činů, ...   

ZM: ... pokrytectvím. Po Listopadu 1989 tam byly velké stranické schůze, poněvadž mnohé 

nefungovalo, i když odborné porady se konaly dále, tam se řešily politické otázky, pracovní porady 

nebo nějaké odborové schůze, ty ne. Celoministerský výbor byl dost radikální, vyjadřoval souhlas s 

navrhovaným jednáním o pobytu sovětských vojsk a různé podpory celému procesu.  

... Otázka Gorbačova ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste vnímal příchod Michaila Gorbačova v roce 1989. Soudíte, že byl 

elementem, od kterého se dala očekávat postupná změna?  

ZM: Určitě.  

MS: Lidé, kteří měli vládu na starosti, dostatečně nezaznamenali výzvu, která zde byla předložena.  

ZM: Zaznamenali ji, ale postavili se proti ní. Viděli, že jim jde o hlavu, když budou dělat, co říkal 

Gorbačov, byl by to konec Biľaků, Jakešů. V době „tání“ jsem byl v Indii. Znal jsem řadu sovětských 

diplomatů, z nichž většina pocházela z Institutu mezinárodních vztahů – MGIMO. Jednalo se jako 

všude na světě o „alumnis“. Když jste s někým studoval, znal jste je. Řada lidí z Obamova okolí jsou 

spolustudenti, včetně Normana Eisena, jenž o tomto hovoří od rána do večera, až se ztrapňuje. Pořád 

vykládá, jak jsme společně studovali. Samozřejmě, že když se Sověti dozvěděli, že jsem z MGIMO, 
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chovali se úplně jinak. Díky tomu jsme měli velmi dobré vztahy. Samozřejmě jsem tam prožil úmrtí, 

panychidy, když po sobě odcházeli Brežněv, Černěnko, Andropov. Dcera, která tam chodila do 

sovětské školy, podobně jako všechny sovětské děti byla ráda, že měly volno.  Po roce děti říkaly: „Je 

tam nějaký mladý, a proto volno nebude.“        

MS: A měly pravdu! 

ZM: Bez hlášek, naprostá většina těch kolegů, Sovětů, Rusů ... 

MS: Měli bychom připomenout, že Sovětský svaz měl 15 republik.  

ZM: Tam byli Arméni a další. Mezi těmi, s nimiž jsem se stýkal, byli zcela jasně produbčekovské síly, i 

když je pravda, že většina z nich říkala: Gorbačov se musel zbláznit, když prosazoval „suchoj zákon“. 

Asi víte, čemu se tak říkalo. Vypadalo úplně trapně, že na sovětské recepci skutečně nebyl alkohol.  

MS: V rámci diskuse bychom měli říct, že si zákaz vynahrazovali jinak. Pilo se jinde.  

ZM: Ne na recepcích. Je fakt, že tam nebyl pouze tvrdý alkohol. Bylo tam víno, ale uvnitř ve 

stranických organizacích bojovali proti pijáctví. Z jedné strany to sice byla blbost, ale z druhé to zase 

tak velká blbost nebyla, poněvadž byly jiné hlouposti než tahle před Gorbačovem a po něm též. Já 

jsem samozřejmě měl vnitřní informace, co se děje. I tam byli lidé, kterým se novoty nelíbily. Zvláště 

glasnosť. Proti tomu „brbalo“ dost lidí, ale mladí s tím byli srozuměni, tj. lidé na mé úrovni – já tam 

byl jako první tajemník. Se Sověty jsme si rozuměli. Dost často jsem chodil na přednášky na jejich 

univerzity a tam jsem mluvil velice kriticky. Je fakt, že mezi některými levicovými Indy – marxisty, 

komunisty jsem byl kritizován, že jsem velmi kritický: mluvím o socialistickém Československu tak 

kriticky, že jej neukazuji jako vzor pro nás. Když tam pak přijel můj nástupce - odjížděl jsem v roce 

1987, přijel pracovník ministerstva vnitra, ale za Slovenska, kde po rozdělení federace zůstal 

diplomatem a byl několikrát velvyslancem. Do nového režimu vklouzl bez větších problémů, byl přijat 

hned po rozdělení. Zkrátka - byl jsem velmi kritický a kritizoval jsem to, co se u nás děje, to, co jsem 

chápal jako nedostatečné, nesprávné na základě Gorbačova. Všude jsem se jím oháněl. Oficiálně – 

naše vedení též. Vše bylo přijímáno. To člověk cítil zevnitř nebo se to dozvěděl neformálně, že Biľak 

celá léta lhal. Viděl jsem, že Chňoupek se snažil jednotlivé myšlenky koexistence mírového soužití 

prosazovat. Biľak v tom viděl diverzi. Zvlášť pak za Gorbačova, Chňoupek byl jeho veliký stoupenec. 

Také to všude hlásal. Ovšem, že ho pak vyndali, poněvadž byl pro Biľaka příliš gorbačovský.       

MS: Lidé zde Gobačovovy myšlenky zachytili, ale díky vedení nebyly realizovány, tím se režim 

zachránil.  

ZM: Někteří z nich do myšlenek i pronikli, hlásali je. Normální člověk velké rozdíly „nezaznamenal“. 

Pokud si přečtete Biľaka, jistě chválil Gorbačova, veřejně proti nevystupovali. Na ministerstvu bylo 

jasné, že Chňoupek vyloženě prosazuje Gorbačovovu linii. Nejméně rok před Listopadem se stal 

ministrem Johanes19, jehož jsem znal, jelikož to byl můj spolužák, třebaže byl o několik ročníků výš, 

ale na rozdíl od Chňoupka byl strašný byrokrat, i když měl příslušnou vysokou školu, která je velmi 

kvalitní. Mírně odbočím. Považuji ty, kteří MGIMO pomlouvají, za negramoty a nekompetentní lidi, za 

semeniště lidí vnitra. Samozřejmě, že polovina hochů skončila u vnitra, to ale neznamená, že škola 

nebyla vysoce kvalitní, protože právě za Gorbačova - ale já tam byl již daleko předtím – tam bylo 
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mnohem svobodněji než na československých vysokých školách. Ti, kteří pomlouvají MGIMO, jsou 

hlupáci. Opakoval to Jiří Dienstbier: nemůžete pomlouvat MGIMO za Gorbačova, poněvadž MGIMO 

bylo stokrát svobodnější než u nás. I za mě, když tam byli „staří páprdové“ a Chruščov, na MGIMO 

vládla naprosto otevřená atmosféra. Na rozdíl od průměrných lidí studenti měli možnost číst The 

New York Times, západní noviny – a to Dienstbier správně pochopil. Nepotřebovali nějaké voly 

v diplomacii, ale vzdělané lidi, aby byli schopni těm západním dělat odpovídající partnery. Když 

budete opakovat „ptákoviny“, ničeho nedosáhnete.  

MS: Rozumím vám. Proč nakonec končí vše pomyslným „kůlem v plotě“? Situace v roce 1989 i přes to, 

že zde „vanula“ z Moskvy pozitiva, končila tak, jak končila.  

ZM: Protože i tam byl režim rozložen zevnitř. Vedení něco tvrdilo a všichni to opakovali, ačkoli věděli, 

že se jedná o nesmysly. Dovolím si skočit do současnosti s tím, že režim se rozvalil ne nějakou vnější 

silou, ale vnitřní slabostí. Důležitým faktorem tam bylo pokrytectví. Jedno říkali, ...  

MS: ... druhé konali. Pro minulý režim byla lež charakteristická.  

ZM: Dnes je nechuť v politice vyvolaná také tím, že politici něco říkají, každý ale víme, že lžou, že 

tomu nevěří. Vedou hovory o demokracii, lidských právech, bojují s korupcí, ale nic pro to nekonají.  

MS: Vašimi slovy jsme udělali prudký skok do současnosti. Zkrátka – rok 1989 by tak jako tak přišel. 

Systém nebyl dostatečně integrován a rozvalil se. Souhlasíte?  

ZM: Určitě.  

... Komunismus ...  

MS: Pokročme dále. Jak jste vnímal komunistický režim a ideologii, z níž režim vycházel? Lze uvažovat, 

že východiska režimu – ideologie byla ušlechtilá? Vytvořili jsme „spravedlivou společnost“, „nového 

člověka“?  

ZM: Jako osmnáctiletý kluk jsem to tak nesporně chápal. Byl jsem z chudé rodiny, mně třídní hlediska 

vyhovovala.  

MS: Můžeme říci, že se zdálo, že dělníci, pracující lid, zažijí vzestup?  

ZM: Otec zemřel, když mi byly tři roky. Vůbec jsem ho neznal. Byl topič –ajznboňák, patřil do dělnické 

třídy. Nás bylo 6 sourozenců. Matka nikdy nepracovala, starala se o nás, byla ženou v domácnosti. 

V roce 1945 mi bylo 10 let. Byl jsem velmi aktivní na hospodářské škole, v SSM, tehdy v ČSM. Tam 

jsem dělal předsedu třídy.  

MS: Soudíte, že aspekt třídního boje byl podle vás „ospravedlnitelný“ v rámci ustanovování lepší 

společnosti? 

ZM: Tenkrát jsem o tom neměl žádné pochybnosti.  

MS: Jestliže se na procesy režimu díváte zpětně, pervertují výchozí ideje?  

ZM: Tenkrát ani nešlo o třídní boj. Neměl jsem nejmenší obtíže s konfiskací majetku, se znárodněním, 

s tezí, že vydřiduchové, továrníci vykořisťovali chudáky dělníky. O tom, co jsme se učili, co jsem 
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přečetl v brožurách, o tom jsem neměl žádné pochybnosti. Působil jsem aktivně v předsednictvu ČSM 

Příbram. Pochybnosti do odjezdu do Sovětského svazu byly malé.  

MS: Jako Karel Havlíček do odjezdu do Ruska?   

... Osobní zkušenost ...  

MK: V Sovětském svazu přijdete na mnohé. Znáte slogany: Sovětský svaz, náš vzor, a vidíte, že často 

byli 100 let za opicemi. Když to někdo z kluků řekl, byly na stranických fórech dlouhé diskuse. Byla zde 

snaha ho vyloučit. Potíž byla, že kluk měl největší problémy: vytýkali mu před Rusy jazz, když jsme 

jezdili s častuškami. On spolužákům říkal: „Jak to, že v obchodech nic nemáte kromě pár věcí. Tak 

špatně na tom nejsme.“ „Práskli“ to na něj. Byly velké schůze a snaha jej poslat domů. Tam jsem zcela 

jednoznačně prokoukl. Dělal jsem předsedu celomoskevského zemljačestva ze všech sovětských 

univerzit. Místo ČSM tam byl zemljačestvo. Podobné zemljascenstva měli všichni studenti z Polska, 

Maďarska a jiných zemí. Trapas byl, že tento hoch, kterého jsme tehdy zachraňovali, jezdil pak jako 

„prověrková komise“, díky níž jsme byli v roce 1968 vyhazováni.  

MS: Nakonec se stal „udavačem“. Vskutku velký paradox! 

ZM: Nebyl udavač, spíše oběť udavačství. Samozřejmě, první procitnutí rozporu mezi teorií a praxí byl 

příjezd do Sovětského svazu, i když to bylo 9 let po válce. Mrzáky z ní na ulicích bylo snadné vysvětlit 

a pochopit, když bylo vše rozbité. Člověk nemůže čekat velkou změnu. Měli bychom si uvědomit, že 

se u nás za protektorátu příliš nedělo.  

MS: Nemělo by se zapomínat na skutečnost, že Sovětský svaz za druhé války přinesl největší lidské 

oběti.  

ZM: Souhlasím, mladý člověk, který věřil nějakým ideálům, si říkal: „Nějak to falíruje. Proč meleme, že 

jsou vzorem, když vzorem být nemohou? Za carského Ruska se zmátořili. Za revoluce a druhé světové 

války vše bylo zničeno. Těžko mohou mít naši životní úroveň!“  

MS: Také byl problém, že přeskočili jednu vývojovou fázi. Revoluce dle učení Karla Marxe měla začít 

ne v Rusku, ale v Anglii.  

ZM: Rusové vysvětlili, že to tam nejde. Teorii jsme změnili, protože v marxismu - leninismu jsme 

pružní. Mladému klukovi to jednoduše vysvětlili.  

MS: Je vidět, jak přistupovali k mladým lidem – mátli jim hlavy.  

ZM: Rád bych řekl: skončil jsem Institut a v roce 1963 jsem byl na vojně, pak jsem jel do Koreje do 

Dozorčí komise neutrálních států. Měl jsem z toho ideologický šok, protože komise neutrálních států 

v Koreji – dva za sever: Československo, Polsko, za jih Švédové, Švýcaři: United nations command, 

protože oni tam byli v modrých helmách. Číňani byli slušní, tam byli totiž čínští dobrovolníci. Korejci 

byli z diplomatického hlediska naprostí křováci. I na oficiálních recepcích přípitky dávali proti 

sociálnímu imperialismu, což měl být Chruščov, Sovětský svaz, proti mírovému soužití, poněvadž není 

možné mírové soužití s imperialisty, s těmi, kteří tam znásilňují naše děvčata. Jednoduše tam přijel 

mladý hoch, který má teorii, že má chránit třídní bratry – Severní Korejce. Třídní bratři ale odmítají 

hlavní tezi zahraniční politiky – a to sovětské a československé. Když mluvíte se Švýcarem, shodnete 

se na mírovém soužití, ale shodnete se i s Američany. Byl jsem tam jako styčný důstojník. Každý den 
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jsem jel do konferenční oblasti, kde jsme s Polákem, Švédem, Švýcarem zašli na kávu k americkému 

styčnému důstojníkovi v kapitánské uniformě. Vyjadřovali jsme názory, v hlavních jsme se vůbec 

nehandrkovali. Bavili jsme se jako normální lidi. Nikdy jsem nepocítil, že by lidé pocházeli 

z imperiálních států. Samozřejmě, byl jsem jinak vychováván než nějaký vesničan, kterému je 

navykládáno, jací „zmetci“ jsou imperialisté. Měl jsem diplomatický základ. Stejně mě šokovalo, že se 

nemohu bavit se severním Korejcem i s Číňanem, protože když se jej zeptám, jestli je hezky, oni citují 

Kim Ir – sena nebo Mao Ce - tunga.          

MS: Je vidět, že mnozí mají své limity. Z našeho pohledu se jedná o nepochopitelnou záležitost.   

ZM: Jste-li mladý hoch, díváte se na to s otevřenou pusou a říkáte si: Jestli toto je komunismus, jak já 

si mohu říkat, že jsem také komunista, poněvadž lidé, s nimiž jsme se setkali, byli totální cvoci. Přece 

lidstvo nemůže přežít, když budu o Američanech mluvit jako o šílených zrůdách, kteří pouze 

znásilňují, což Korejci říkali. Kde byla v porovnání s tím naše propaganda? Výtvory intelektuálů byly 

tak primitivní ... Tam jsem dostal hlavní šok. To se psal rok 1965, ...  

... Reforma systému? ...  

MS: ... za chvíli přišlo Pražské jaro.  

ZM: Samozřejmě jsem neměl nejmenší pochybnosti, že Dubček se svou politikou narazí; i na 

mezinárodním oddělení bylo několik spolužáků z institutu MGIMO, kteří tam zastávali doslova 

extrémistická stanoviska. Připravili tam některé materiály, které omlátili o hlavu Aloisi Mikešíkovi, 

který byl v mezinárodním odboru ÚV - a bylo mu řečeno, že může dělat pouze bagristu.  

MS: V roce 1968 se prosazuje profesor Hájek. Naše diplomacie byla slušně zastoupena, nahoru se 

dostávali lidé, kteří dokázali oslovit národ. Obecný lid si změny přál, věřil jim.  

ZM: Určitě.  

MS: Přišla „soudružská“ pomoc.  

ZM: Daný čas jsem byl tři měsíce ve Washingtonu. Nastal srpen - nikdo z těch, kteří se pak nazývali 

„zdravým jádrem“, ani mezi diplomaty nevyslovil souhlas s intervencí spřátelených armád. Všichni je 

kritizovali: někdo víc, někdo méně. Dienstbier chodil po úřadu, protože i v sovětské Pravdě jej nazvali 

kontrarevolucionářem. Chodil tam a hrdě prohlašoval: Přiznávám, že jsem kontrarevolucionář, 

poněvadž u nás byla revoluce, a oni chtěli revoluci zničit tanky. Z důvodu ničení naší revoluce jsem 

kontrarevolucionář. Hned se objevily případy i mezi diplomaty, byl tam jeden tiskař, který uměl 

strašně špatně anglicky. Mluvil s Američany naučenými frázemi, špatnou angličtinou. Novinářům se 

vyhýbal. Jako mladý jsem se k tomu nehrnul, ale často jsem jezdil na přednášky, protože nás 

z amerických vysokých škol pořád zvali na diskuse, co se u nás děje. Velvyslanec a ostatní si našli 

nějakou záminku odmítnout, a já jako hloupý jsem tam jezdil - do Texasu, do Kalifornie.  

MS: Proč jako hloupý? Měl jste příležitost, využil jste jí.  

ZM: Ano, zaplatili mi letadlo, něco jsem tam „odkecal“ a bylo. Několikrát se stalo, že tam také pozvali 

Sověta. Zcela pochopitelně – chtěli slyšet jednu i druhou stranu. Já jsem Sověty znal, nehandrkoval 

jsem se s ním. Říkal jsem: „Jedná se o nedorozumění. U nás není kontrarevoluce.“ Oni nesouhlasili a 

říkali: „V Československu je kontrarevoluce.“  



 
 

93 
 

MS: Musíme je zachránit!  

ZM: Na sebe jsme neječeli. Podali jsme si ruku před i poté ...  

MS: Mezi diplomaty to tak chodí.  

ZM: Znali jsme se. Když jsme byli sami, říkali jsme ty samé názory: „Voloďo, to, co tvrdíš, je hloupost. 

Sám musím vědět lépe, jestli u nás byli západní Němci, jestli jste nás před nimi ochránili. To, co 

konáte, je propaganda.“ Také to uznal. Objevily se tam ale charakterové otázky. Když člověk přijel, 

dali mu úkol, co bude dělat. Zde bylo mnoho lidí, kteří neuměli anglicky. Přihlásil jsem se, že je budu 

učit anglicky a skutečně jsem je učil. Hájili kubánské zájmy, neboť Američané přerušili s Kubou styky. 

Vedoucí kubánských oddělení byl na jazyky tupý a sám to deklaroval: „Já to nezvládám“, prohlásil. Na 

to jsem mu odpovídal: „Když se chceš učit, uč se, když ne, vykašli se na to.“ Léta byl na Kubě, 

španělsky se naučil, protože španělština je velmi lehká a pro Čecha zvlášť. Neměl s tím žádné 

problémy v porovnání s angličtinou, francouzštinou. Pak na prověrkové komisi o mně tvrdil, že jsem 

podlehl americké propagandě a učil jsem jej jazyk imperialistů.  

MS: Přátelé bývají nebezpeční. 

ZM: Když to dnes řeknete, lidé si budou myslet, že se jedná o Kocourkov. Tehdy šlo o kariéry, životy, 

používali ty nesmyslné postupy.  

MS: Dobrá, myslíte si, že vlastně režim, jak byl nastaven, nešel zreformovat? Byl tam vnitřní rozpor. 

Jak se na to zpětně díváte?  

ZM: Slovo reforma je současnými politiky, například z TOP 09, zkompromitováno. Můžete 

zreformovat vše. Když ale chcete zreformovat společenské zřízení, jedná se o nemožný úkol. Ani 

v roce 1968, ani v roce 1989 jsem neřešil, jestli je možné je reformovat.  

MS: Žil jste v tom.  

ZM: Byly tam naprosto „zhovadilé věci“, ba na některé jsem veřejně upozorňoval, a to i na schůzích. 

Po roce 1968 jsem své postoje nemohl říkat na stranických schůzích. Po roce 1968 mě posílali na 

různé školy - socialistická akademie, také do závodů nebo do JZD. Tam jsem si pustil hubu na špacír. 

Několikrát přišli, že nejsem v linii, ale posílali mě pořád, poněvadž většinou dostávali kladné 

hodnocení. Režim reformovat nešel. Jiná věc je dívat se na procesy zpětným pohledem po 25 letech 

obnovy demokracie a kapitalismu.  

... Exil v době minulé ...  

MS: Lidé, kteří se nechtěli účastnit chodu režimu, jeho podpory, odešli – volili exil. Jak jste vnímal tyto 

lidi? Ostatně Československo tak přišlo o část inteligence, o elitu.  

ZM: Neměl jsem nejmenší problémy – i ve Washingtonu jsem se s nimi setkával. Dienstbier ignoroval 

nějaké předpisy, že se nemá setkávat s emigranty, chodili k němu. Při prověrkách mi vyčetli, že jsem 

vezl Dienstbiera - když jej odvolali v roce 1969 po nástupu normalizace - na letiště. Ve Washingtonu 

byli samí emigranti, které jsem neznal. Když byli u Diensbiera, mluvili jsme tam a nedělal jsem žádné 

scény. Pak mi vyčetli, že tam byl šéfredaktor Problems of Communism, jehož bychom mohli přirovnat 

k belzebubovi, Josef Škvorecký a další emigranti. Z Prahy jsem znal „kluka“, s nímž si dopisujeme do 
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současnosti - jednalo se o mladého amerického diplomata, jmenuje se Martin Wenick, pak dělal 

referenta přes Československo na Státním departmentu. S tím jsme se stýkali. Vedl jsem s ním 

oficiální jednání, byl u nás na večeři, u nich jsme byli na večeři. Po srpnu 1968 mi nabízel, jestli tam 

chci zůstat. Byl ochoten můj pobyt zařídit, nebyl to žádný problém. Abych se přiznal, nelákalo mě tam 

zůstat.  

MS: Měl jste jazykovou výbavu.  

ZM: Asi bych se tam bez problémů uchytil. Uvedu příklad: Když jsem byl ve Washingtonu, zde v Praze 

byl referentem nějaký pan Švec, mladý hoch, jenž studoval v Moskvě. Neformálně jsme si psali, 

pochopitelně jsme si i vyměňovali oficiální dopisy. Naše korespondence se týkala odborných věcí. 

Vrátil jsem domů a on šel do USA, dělal tam radu – zástupce velvyslance, předsedu stranické 

organizace. Zkrátka – jednoho krásného dne jej odvolali domů, udělali velkou recepci, kde bylo 100, 

200 lidí. Hlavní oslavenec ale nebyl. Pořád se neobjevoval, lidé z ministerstva vnitra začali cítit 

nějakou zradu. Jeli do jeho bytu, otevřeli jej, a byl prázdný – pan rada emigroval. Předseda stranické 

organizace, ... 

MS: ... volil exil.  

ZM: Pokrytectví v minulém režimu bylo viditelné, byl tolik prohnilý a nešel reformovat.  

MS: Rozumím vám, ale Jiří Dienstbier se přesto vrátil, neemigroval.  

ZM: Jistě! 

... Disent, Charta 77 ... 

MS: Shodou okolností lidé, kteří režimu chtěli vzdorovat, se dokázali sdružit do Charty 77. Jak vnímáte 

tuto část společnosti? Jednalo se pouze o skupinky lidí, hovoří se o ostrůvcích pozitivní deviace. 

ZM: S Dienstbierem jsme se navzájem zvali na večeře. Já jsem se vrátil v roce 1971 a zažil jsem první 

léta normalizace. Jakmile začala Charta, sám Dienstbier mi říkal: „Hele, jsi na ministerstvu zahraničí, 

vyhodí tě jen proto, že zjistí, že se se mnou setkáváš.“ Samozřejmě, že se dělal přehled, kdo k nám 

chodí na večeře. „Zkrátka – nemá cenu, aby ses se mnou setkával.“ Pak jej dokonce zavřeli. Já jsem 

v disentu nebyl. Dienstbier říkal: „Nemá cenu, aby ses stýkal s naší partou. Máš dvě malé děti, vykašli 

se na to.“ K disidentům nemám žádný kritický vztah.  

MS: Soudíte, že byli důležití pro vnímání systému jako takového pro státy Západu? Je zde přece 

skupina lidí, kteří nejsou součástí prohnilého systému. 

ZM: Pouze nedovedu pochopit, že se ve vedení státu – ať sovětského, tak československého – 

nenašel člověk, jenž by řekl to, co si říkají Američané o amerických komunistech: Totálně je ignorovat 

je absolutní nutností. Jakmile je začnete pronásledovat, uděláte z nich hrdiny.  

MS: To se však stalo.  

ZM: Ano, to se stalo.  

MS: Můžeme říci – naštěstí. Měli jsme zde lidi, kteří měli v zahraničí kredit.  
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ZM: Kdyby je nepronásledovali, ... 

MS: ... možná by o nich nikdo nic nevěděl.  

ZM: Kdyby je ignorovali, nezavírali, jednoduše by je zlikvidovali. To věděli na Západě. Zdejší režim byl 

tak hloupý, že takto sofistikovanou myšlenku nemohl převzít, i když jsem to od studií věděl, poněvadž 

jsem v Moskvě studoval Ameriku – a to anglicky. Americké komunisty jsem u nás doprovázel. Říkali 

mi: totálně nás ignorují. Nás komunistů je pár, ale v médiích si vůbec neškrtneme. Pak dokonce sami 

říkali: na Západě jsou známí ruští či čeští disidenti. Američtí komunisté našim pohlavárům radili: 

vykašlete se na disidenty, ignorujte je. Svými kroky jim děláte reklamu. Na Západě jsou slavní, 

dostávají peníze, umožňujete jim získat ohlas na veřejnosti.  

MS: Z dnešního pohledu můžeme říci: Zaplať Pán Bůh. Nejen díky tomu přístupu se Václav Havel mohl 

29. prosince 1989 stát prezidentem, i když byl na jaře vězněn.  

ZM: Poukazujete na absolutní rozvrat režimu. Jeden z jejich party, který se stal předsedou vlády, jim 

řekne: „Poslyšte, dohodli jsme se na tom a nejlepší bude, když Havla navrhne KSČ.“ Nenašel se jediný 

člen, který by proti němu vystoupil. I u té smlouvy o dočasném pobytu byli někteří, kteří se proti ní 

postavili. Nic nezměnili, stejně jako těch osm na Rudém náměstí. Mezi těmi sraby v parlamentě se 

nenašel ani jeden, kdo by vstal a vystoupil: Já jsem proti němu. Takový přístup je směšný.  

MS: Ano, jedná se o milý paradox! 

... Pozitiva minulého režimu ...  

MS: Rád bych se ještě zeptal, zdali vidíte na minulém režimu něco pozitivního. Co podle vás bylo tehdy 

dobré, ačkoliv režim byl v roce 1989 odsouzen k zániku? 

ZM: Nějaká pozitiva vidím, pouze hlupáci tvrdí opak. Společnost se vyvíjela. Když zde fanatici ovládli 

politickou scénu a zprivatizovali i vodu, zprivatizovali velkou část zdravotnictví. To považuji za hrubou 

chybu. Zkrátka – veřejný sektor by měl částečně zůstat. Bylo špatně zprivatizovat výrobu vody, 

protože cena stoupla deseti, ba stonásobně! Aby vydělávali na komunálních službách soukromníci a 

někde nějací cizinci, považuji za chybu.  

MS: To znamená, že podle vás veřejný sektor byl ve slušném stavu? 

ZM: Bylo špatné, že vše spadalo pod stát, ale část služeb by měla být poskytována se sociálním 

ohledem, a ne výdělečně orientovanými soukromými organizacemi. Například zdravotnictví by mělo 

být službou veřejnosti.   

MS: Zkrátka – režim měl klady. Zdravotnictví poskytovalo obstojné služby?  

ZM: Určitě.  

... Konec režimu a ideologie? ...  

MS: Dobrá, jak se díváte na lidi, kteří vzpomínají na minulý režim? Respektive – režim odešel, ale 

ideologie převládá, je podporována určitou částí veřejnosti. Jak se k tomu stavíte? Na politické scéně 

máme stranu, která se do jisté míry hlásí k dědictví minulosti, byť třeba v kritické podobě.  
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ZM: Fanatický antikomunismus odmítám. Když někdo „mele“ o demokracii, když tvrdíme, že nejsme 

jako oni, nemáme být jako oni. Samozřejmě, režim dělal hlouposti, ale jak se můžete divit některým 

vrstvám společnosti – starým lidem, že jsou nostalgičtí? Během práce se tam flákali, ale například 

nebyl problém nezaměstnanosti. Tvrdit, že všichni jsou flákači, může pouze hlupák. Takové 

přesvědčení je chybné.  

MS: Kdo tvrdí, že vše bylo chybné, je dogmatik?  

ZM: Ano, nemohu souhlasit s tím, že vše bylo špatné, protože byli lidé, kteří se tenkrát měli lépe. 

Samozřejmě, jedná se o masovou základnu KSČM.  

MS: Myslel jste si, že tato strana postupem času zanikne, jelikož to odpovídá tomu, jak se bude měnit 

demografická základna? 

ZM: Ne, znám historii. Když vím, že Československo bylo jediná země, která komunistům v roce 1946 

dala většinu, nebo jim umožnila vítězství - samozřejmě Únor nebyl žádný puč, zvolení Havla by bylo - 

viděno touto optikou - také pučem. Protože prezident zůstal stejný, předseda vlády zůstal stejný, 

strany zůstaly stejné. Pouze se vyměnilo několik ministrů. Z formálního hlediska zde byla ústavnost. 

Jen se podívejte na současný konflikt na Ukrajině. Tam jde o jistý puč. 

MS: Udělal jste velký skok do žhavé současnosti.  

ZM: Takže halda lidí – nejen státní aparát, lidi z aparátu KSČ, ze státního aparátu - nepřizná, že byli 

součástí represivního aparátu. Halda vojáků, kteří nyní dělají bezpečnost, je velmi aktivní. Je asi 

historická náhoda, že někdo v tom Listopadu nezavelel, aby milicionáři šli Václavák vyklidit.  

MS: Musím vám říci, že jsem hovořil s generálem Jiřím Šedivým. Říkal mi: mnozí představitelé armády 

by zřejmě tento rozkaz odmítli, i když v roce 1969 československá armáda protesty potlačila, když si 

Češi a Slováci připomínali rok od invaze „spřátelených armád“.  

ZM: Mohu s tím souhlasit, ale kdyby se někdo našel z vedení, které bylo morálně úplně rozložené, 

kdyby někdo dal rozkaz milicím, mezi milicionáři by se opět našli fanatici, kteří by vystřelili, a mohlo 

by dojít ke krveprolití.            

MS: Opět můžeme říci: zaplať Pán Bůh, že tato změna nepřinesla oběti na životech, ale zase si vybrala 

jiné druhy daní – a to morálních.  

... Demokracie ... 

MS: Pokročme dále – a to ke společenskému řádu – k demokracii. Jak vnímáte její obnovení? Jak si 

tento společenský řád definujete? Čím je pro vás?  

ZM: K jejímu vývoji jsem velmi kritický, protože v mediální propagandě se neustále zmiňuje 

demokracie. Američani propagují demokracii, jsou však velmi pokrytečtí. Vadí jim, že není plná 

demokracie v Rusku. Mají pravdu. Není také v Číně. Ale vůbec jim nevadí, že jejich největší spojenec, 

Saudská Arábie nemá vůbec páru o tom, co je demokracie. Takové pokrytectví mně leze krkem. Mám 

zlé tušení: jsou takové představy, že naše civilizace „chcípá“ a také zanikne. Jedním z důvodů bude 

pokrytectví, stejně jako zanikl komunismus – hlásali jedno, a konali druhé. Když uděláte vojenský puč, 

Američané jsou vás ochotni bombardovat. V Egyptě je armáda, původně Sověty vycvičená, ale oni ji 
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převzali. Všichni generálové, všichni důstojníci jsou cvičeni Američany, nyní svrhnou legálně 

zvoleného prezidenta, a co Američani? Nic! V muslimském světě je považují za strašné pokrytce, 

zeptejte se velvyslanců.  

MS: Když se na svět díváte z globálního pohledu, každý si demokracii vykládá jinak, jak se mu to 

zrovna hodí.  

ZM: Ano, každý demokracii „utváří“ jinak. Američané nemohou tvrdit, že jejich systém společenského 

uspřádání je nejlepší. 

MS: Jedná se o pokrytectví?  

ZM: A misionářství. Mají představu, že máme horší demokracii než oni. Domnívají se, že mohou 

popravovat, v Evropě ale popravovat nemůžete. Tento princip je součástí jejich demokracie. Podobně 

o ostatních uvažují Číňané. Ti též střílí na počkání.  

MS: Když se podíváte zpět, americká demokracie funguje od roku 1776.  

ZM: Nejednalo se o demokracii, jedná se o propagandu. Byl jsem přítomen hádce čínského a 

amerického diplomata. Číňan poslouchal jeho kritické řeči a pak se naprosto rozčílil a přestal být 

Číňanem: „Vy si dovolujete mně, člověku s pětitisíciletou civilizací, říkat, že naše společnost je 

nedemokratická. Vy jste při založení měli prezidenta otrokáře. Zrušili jste otroctví v roce 1865. Ještě 

v roce 1965 nemohl černoch využívat práva bělocha. Vy mně vykládáte, že jsme zavřeli některé lidi, a 

přitom jste vyvraždili indiány.“ Tak na něj řval. Američan zmlkl, omluvil se a odešel. Číňan měl pravdu. 

Být Američanem, nedovolil bych si říci, že má špatnou demokracii, že moje je lepší, že by měl převzít 

tu mou. K Američanům jsem mnohem kritičtější, protože jsem je studoval. V Americe se divili, kde 

jsem se vše naučil. Když Američan prostudoval vše možné od historie, literatury, přiznávám, že vím o 

Česku málo ve srovnání s člověkem, který to studoval.  

... Přihlášení se k demokracii ...  

MS: Pouze jsem chtěl říci, že Československo se v roce 1989 „přihlásilo“ k demokratickému období, 

k první republice.  

ZM: Ano ...  

MS: Jak toto období posuzujete? Měli jsme se čím inspirovat? Havel po roce 1989 byl pomyslným 

Masarykem. Obnovovalo se něco, co „bylo“ demokracií. Důležitou ingrediencí systému je také kvalita 

dialogu. Demokracie je dialog a také přítomnost demokratů.  

ZM: Vážím si Havla, ne toho zbožňovaného propagandistického obrázku, který o něm média vytváří. 

Několikrát jsem s ním poseděl. Ohromě si jej vážím kvůli tomu, že právě naslouchal. Skutečnosti, 

které zmiňujete, on konal. Mají pravdu ti, kteří říkají: my jsme tam 2 hodiny něco říkali, něco 

chytrého, něco hloupého. On nás pouze poslouchal a pak řekl pár vět a vystihl, co jsme chtěli říci.    

MS: Za takového člověka musíme být vděčni. Nepřímo říkáte, že důležité pro demokracii je kriticky 

myslící, sebekritický, statečný člověk, což byla personifikace Havla.  
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... Elity a demokracie ...  

MS: Důležité jsou elity. Shodou okolností sám Havel pocházel z elitní rodiny. Jeho tatínek byl 

kapitalista. Jeho dědeček z matčiny strany byl diplomat. Jak vnímáte danou skutečnost? Zmínili jsme ji 

v exilu. Československo přišlo o elity. Bohužel lidé, kteří reprezentují společnost, elitami nejsou, 

Američané třeba elity mají. 

ZM: Mám dvě děti, obě si vzaly Američany. Oba žijí zde. Každou chvíli sem přijdou další Američani. 

Otec Američanky je fanatický republikán. Jakýkoliv demokrat je podle něj zločinec, hlupák, nicotný 

člověk, jenž žene Ameriku do neštěstí. Clinton – strašný, Obama – raději nemluvit.  

MS: Když se na to díváte zpětně, konstituoval se u nás demokratický duch?  

ZM: U nás to platí pro osobnosti za Havlem, pak dlouho nic. Poté Václav Klaus, s nímž nesouhlasím. 

Volil jsem sice Zemana, ale nyní, co říká nesmysly, s ním též nesouhlasím. Divím se, jaké hlouposti 

může prezident sdělovat.  

MS: Nyní můžeme říci: Dobrá, jedině čas může působit pro vznik elitní třídy?  

ZM: Jistě.  

MS: Ani čas nemusí působit v prospěch věci? 

ZM: Podle mého názoru, z dnešních politiků je jedinou osobností Miroslav Kalousek. Jedná se sice o 

morálně zchátralého člověka, protože lže, jako když tiskne, ovšem lže inteligentně.  

MS: To se však vracíme tam, odkud jsme přišli, to znamená před rok 1989. Lidé tehdy také lhali.  

ZM: Ukažte mi politika, který nelže. Ale i na Západě lžou, jak když tiskne.           

MS: Lidé jsou ze situace logicky ...  

ZM: ... znechuceni.  

MS: Také by měli být tací politici eliminováni, když se ukáže, že lžou.  

ZM: Klaus se vrátil, též Zeman se vrátil. U nás eliminace lidí z politiky nefunguje.  

... Politika a demokracie ...  

MS: Proč tomu tak je? Čím je charakteristická politika? Po roce 1989 zde byli lidé, kterým šlo o 

společný zájem, o společné dobro, dnes jsou tam lidé usilující o vlastní prospěch.  

ZM: Dnes si z nich dělají legraci, že jsou to „pravdoláskaři“. Je to vnímáno většinově.  

MS: Je to snad důležité. Můžeme říci: hodnotově postavená politika je z dlouhodobého hlediska 

úspěšná.  

ZM: Když politici jsou Nečasové, kteří hlásají katolickou morálku a pak obcují s jinými ženami, jak si to 

má těch normálních 10 milionů lidí vysvětlit? Jedná se o podvodníky, kteří lžou a většinou nemají 

pravdu.  
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MS: Jaký je podle vás hlavní impuls k tomu, že politika v Čechách - v jisté nadsázce - může být 

označena: přešli jsme z jedné normalizace do jiné její formy - a to demokratické. Systém, v němž 

žijeme, neshledáváme jako optimální, ztrácí legitimitu.  

ZM: Problém vidím v pokrytectví. V zahraniční politice je to tak u všech - Amerika, Rusko, Evropská 

unie - jedno hlásají, druhé dělají: poruším územní celistvost Srbska a uznám Kosovo a je to dobré. 

Rusové, když poruší územní celistvost Gruzie, jsou zločinci. Celé NATO včetně Česka, celá EU včetně 

Česka horuje za územní celistvost Gruzie. V pořádku, ale jak to, že většina neuzná, že mezinárodní 

právo je porušené také u Srbska? Proč Srbové nemohou mít vlastní územní celistvost?  

MS: Problém narušení územní integrity, který vidíte, není otázkou české politiky, ale celkově.  

ZM: Jistě! 

MS: Západní svět ustupuje kvůli dichotomii.  

ZM: I NASA tuto skutečnost odhalila. Zde se děje něco, a politické elity nejsou schopny to uznat, že se 

někam řítíme, poněvadž to ještě nějak „ukočírujeme“. I Brežněv si to též myslel. Myslel si to i 

Gorbačov, a nepochopil to do dnešních dnů. Pohřbil systém, zatímco jej chtěl vylepšit. Naši též 

neustále něco vylepšují, ale je to horší a horší.  

MS: Nepřímo říkáte totéž, k čemu se uchyluje Petr Drulák: „Je nutné, aby země prošla opětovnou ...  

ZM: ... revolucí.“ 

MS: Ano. Je tomu tak? Jsou lidé, kteří tvrdí, že revoluce by měla být zaměněna spíše za evoluci.  

ZM: Zde NASA říká: elity nejsou schopny pochopit nutnost evoluce. Nechají to dojít do katastrofy. Na 

tuto skutečnost upozorňují mnozí - například český egyptolog Bárta. Vývoj podobným směrem byl 

v Egyptě, v Římě, v Řecku. Podobně si vedou i naše elity. Například Michail Gorbačov si tuto 

skutečnost uvědomoval, ale našel léky, které systém zabily.  

MS: Někdy zaplať Bůh ...  

... Zahraniční politika ...  

MS: Bylo by chybou opomenout otázku zahraniční politiky. Jakým způsobem se vyvíjela zahraniční 

politika před rokem 1989? Je známo, že ještě Jan Masaryk usiloval o to, aby Československo bylo 

zemí, která je mostem mezi Východem a Západem. Jak toto přání bylo během 41 let naplňováno, 

bylo-li vůbec naplňováno? Jak se naše politika vyvíjela?  

ZM: Samozřejmě, dnes se o ní kreslí černobílý obraz. Před Listopadem jsme byli satelitem, ale 

skutečnost je trochu jiná než černobílá. Neměl jsem nikdy dojem, že bychom byli mostem, ale 

totálními satelity jsme nebyli. Samozřejmě, těch devadesát procent politiky se dělalo podle toho, jaká 

byla linie Moskvy, ale ministr zahraničí Bohuslav Chňoupek byl velice schopný novinář a diplomacie 

jej bavila, což byl hlavní důvod, proč se snažil alespoň trochu odlišit. Samozřejmě byl v situaci, kdy zde 

byly faktory jako srpen 1968. I sám Chňoupek byl „dovezený“. Aby získal důvěryhodnost u zápaďáků, 

nemohl hovořit stejnými slovy jako Moskva, musel to pojednat trochu jinak. Každý diplomat musí 

svého partnera zaujmout. Nemůžete říkat něco oficiálního – byť můžete mít stokrát pravdu - a něco 

neoficiálního, ale partner vás nebere. Proto někteří lidé nejsou schopni pochopit, že Chňoupek byl 
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velkým kamarádem Hanse - Dietricha Genschera. Pak byl velkým kamarádem Jiřího Dienstbiera. Oni 

se s Chňoupkem setkávali soukromě po různých místech. Ten Genscherovi neopakoval moskevskou 

linii, byl pro něj zajímavý tím, že mu řekl také něco zevnitř systému, jaké jsou rozpory. To každého 

zajímá, jak to vypadá ve skutečnosti. Navenek všude i dnes jsou všichni schopní podepsat cokoliv, ...  

MS: ... ale realizovat již ne.  

ZM: Pak to každý dělá jinak, a někdy si myslí i opak.  

MS: Zde se dotýkáme pokrytectví lidí, na které jste několikrát upozornil.  

ZM: To pokračuje. V tom vidím tragédii dnešní doby. Sice jsme „křičeli“, že nejsme jako oni, ale 

v mnohých směrech jsme jako oni.  

MS: To je to, že člověk se do jisté míry nemění. Kdybychom měli říci o zahraniční politice, jaké byly 

hlavní priority zahraniční politiky před rokem 1989, co byste zmínil, v čem československá diplomacie 

přispívala k zlepšení mezinárodních vztahů?  

ZM: Měla upevňovat vztahy zemí socialistického tábora, upevňovat přátelství se Sovětským svazem. 

Je to podobné jako dnes, v tom není velký rozdíl. Naivní lidé si myslí, že v tom nějaký rozdíl je. 

Diplomacie je profese. Jestli sloužíte jako profese čínskému, americkému, německému, sovětskému, 

ruskému vedení, velký rozdíl v tom není. Nějaký rozdíl ano, takže samozřejmě tyto věci mají svůj 

význam. Jako diplomat jsem se měl především stýkat se Sověty. Dělal jsem to, protože mi tato činnost 

připadala výhodná. Řekli mi mnohé, protože se jednalo většinou o absolventy MGIMO, hned máte 

mnohem lepší přístup ke všem informací, podělili se o vše možné a člověk měl co posílat do Prahy. 

Jednalo se bezesporu o prioritu. Samozřejmě Chňoupek měl speciální prioritu, která vyplývala ze 

srpna 1968 a z toho, že zde byli „Biľakové“, kteří neměli legitimitu vládnutí. Snažil se legitimitu získat 

zpět tím, že nejprve jezdil do rozvojových zemí, ale pak jednal s Genscherem, dostal sem amerického 

státního tajemníka. Byla to léta Helsinské konference, kde se snažil hrát úlohu, aby mohl více než 

kývat. Každý student ví, že na Helsinské konferenci vznikly tři koše a československá diplomacie – 

konkrétně Chňoupek - prosazovala čtvrtý koš. To byly takzvané následné schůzky. Nyní jsme se na 

něčem dohodli, ale jedná se o kompromisy. Budeme výsledky interpretovat trochu jinak než Západ i 

neutrálové a nezúčastnění Jugoslávci je též budou chápat jinak. Je třeba, abychom se setkávali i poté. 

Usiloval o to jako o oficiální čtvrtý koš, což se nepodařilo. Ale myšlenka následných schůzek byla 

realizována, což bylo dobré, měla ohlas i na Západě. On byl samozřejmě přesvědčen, že duch 

Helsinek, což znamená mírové soužití se Západem, je jedinou možnou zahraniční politikou. Jen se 

podívejte, jak se ve skocích vyvíjela politika jednotlivých osobností. Chňoupek velice přesvědčivě 

„prosazoval“ myšlenky Gorbačova, a to na rozdíl od Biľaka, na rozdíl od Husáka, v souladu se 

Štrougalem, který byl properestrojkovsky orientován.   

MS: Sluší se říci, že lidé se do jisté míry obávali toho, že když systém uvolní, podkopou si cestu k moci, 

přijdou o posty. Nemyslíte si to, nebo se jedná o chybnou interpretaci?  

ZM: Konkrétně u Chňoupka to roli nehrálo, ale stalinisté tuto skutečnost vnímali. Samozřejmě, to 

hrálo úlohu u Biľaka, u těch, kteří se k moci dostali jedině díky srpnu 1968 ...  

MS:  ... a podepsali zvací dopis.  
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ZM: Sám Gorbačov byl přesvědčen o možnosti reformy systému.  

MS: Reformoval systém, jenž se zřítil pod vlastní vahou.  

ZM: Gorbačov reformovatelnosti věřil. Ti, o kterých mluvíte, byli v sovětském vedení, ale v zahraniční 

politice byl Chňoupek přesvědčen, že takto to dál nejde. Musíme vnitřně i mezinárodně politiku 

změnit. Věřil oficiálně Brzezinského teorii o konvergenci, kdy se situace bude skládat z toho, že se 

vezmou kladné prvky komunismu, které u nás nesporně jsou, a také prvky kapitalismu. Že vznikne 

nový průnik. Oficiálně to bylo odmítáno, jelikož Brzezinski byl ideologický diverzant, ale Chňoupek na 

to věřil. Byl přesvědčen – a dokonce i po Listopadu – že jsme vývoj dočasně poškodili, ale 

z dlouhodobého hlediska socialismus neumřel. Nějakým způsobem oživne a kapitalismus se 

transformuje v něco, co bude obsahovat i prvky socialismu.  

... Varšavská smlouva ...  

MS: Rozumím. Rád bych se zeptal, jaký význam měla podle vás Varšavská smlouva? Byli jsme její 

součástí. Šlo o obranný pakt? Jak se promítl do zahraniční politiky Československa?  

ZM: Varšavská smlouva samozřejmě byla hlavním nástrojem Sovětů, ale černobílý obraz není 

pravdou, kterou si studenti přečtou a každý, kdo o tom nic neví. Když jste byl tam, uvnitř, na jednání 

jste mohl zaregistrovat, že u Sovětů v osmdesátých letech, zvlášť za Gorbačova, nešlo o diktát, 

poněvadž Sověti se museli o všem dohadovat. Byli v centru. Liberální Poláci a Maďaři, tlačili na úplně 

něco jiného, brali mírové soužití tak, že se Západem musíme spolupracovat a dohadovat se s nimi. 

Nalevo byl Ulbricht, samozřejmě Husák a Bulhaři. Nejhorší byli – a to mám osobní zkušenost – 

Rumuni, byli stalinisty non plus ultra. Jejich vnitřní politika byla hluboce stalinistická, nedemokratická. 

Prostituce spočívala v tom, že Západ se choval jako prostitutka, a Ceausescu též. Všude jej přijímali. 

Palác, který tam postavil, byl plný darů ze Západu. Samozřejmě jej měli rádi, jak se choval na zasedání 

Varšavské smlouvy. Tam si nikdo nedovolil polemizovat s formulacemi, které prosazovali Sověti, ale 

na každou formulaci zaútočili Rumuni. To byli nejpracovitější pracovníci, ke každé větě sovětského 

stanoviska měli deset připomínek. Pouze to vymýšlet bylo nadlidské, bláznivý Ceausescu je k tomu 

nutil. Samozřejmě do toho „kecali“ i Poláci a Maďaři z liberalistických pozic. Bylo úplně směšné 

konstatovat – na rozdíl od toho, co tvrdí dnešní černobílí fanatici – že Sověti byli moderátory, což 

samozřejmě není známo, pokud o tom někdo nepíše. Tato skutečnost byla zajímavá, když jste vně, ne 

když jste tam seděl.       

MS: Soudíte, že tento pakt měl své opodstatnění? Bylo zde NATO, byla zde Varšavská smlouva?  

ZM: Opodstatnění měl v bipolárním světě. Jakmile se v Paříži řeklo: skončila konfrontace, nyní jsme 

velcí kamarádi, samozřejmě všichni - i Havel, až na některé stalinisty v sovětském vedení, ti nechtěli 

postupovat vzájemně. Tvrdili, že až se NATO zruší, zrušíme Varšavskou smlouvu. Nebylo to myšleno 

tak, že budeme zrušeni pouze my. Všichni ostatní věděli, že je to nanic. Smlouva neslouží žádnému 

pozitivnímu účelu. Konfrontace není na programu, ...  

MS: ... a proto dojde k rozpouštění celků. Bylo to též způsobeno finanční náročností. Kapitalistické 

země „měly“ finance na vydržování svých armád. Víme, že bez Američanů by NATO nebylo NATO, 

poněvadž je silně podporováno americkými „příspěvky“ na zbrojení. Je zde řečnická otázka: Měly 

země Varšavské smlouvy dostatek peněz na podporu zbrojení?          
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ZM: Pochopitelně ne! Na to přišel Gorbačov a všechny odzbrojovací dohody podepsal. Pochopil to 

velice dobře.  

MS: Ekonomika hrála důležitou úlohu.  

ZM: První to pochopila KGB, protože měla za úkol říkat to, co vidí, ne to, co chce propaganda. Byli to 

jiní hoši, kteří vykládají, že máte červenou košili, já jako KGB vidím modré a nemohu říkat nic jiného. 

Řekli, že hospodářství je na sestupné lince, že zbrojení nás dovede do hrobu, a proto je začali 

redukovat. Nejednalo se pouze Varšavský pakt, ale týkalo se to celé otázky zbrojení.  

... Rada vzájemné hospodářské pomoci – RVHP ...  

MS: Když se pohybujeme před rokem 1989, zmínil bych Radu vzájemné hospodářské pomoci. Jak tato 

instituce pomohla, či uškodila naší republice? Jde o to, že Československo bylo jednou z nejvyspělejších 

ekonomik Východu. V roce 1989 nám zůstalo mnoho pohledávek za zeměmi RVHP.  

ZM: Myšlenku RVHP bych nezavrhoval. Československo bylo nejrozvinutější, ne jednou 

z nejrozvinutějších. NDR byli dobří v něčem, ale celkově v ekonomice jsme byli jednička. Vyráběli 

jsme vše.  

MS: Od špendlíku přes traktory až po investiční celky? 

ZM: Každý ekonom vám včera i dnes řekne, že se musíte specializovat.  

MS: Využívat komparativní výhody.  

ZM: Nemůžete být u všeho na technické špičce - od špendlíku až po lokomotivy, atomové elektrárny. 

Myšlenka instituce, že si vše rozdělíme, byla správná. Samozřejmě, že to došlo do stavu, že jsme se 

zbavili výroby něčeho, dostali ji Bulhaři a sem k nám chodil šunt, a to po dobu než se dělníci 

zapracovali, ale při pokračování se to muselo nutně zúročit. Zkrátka – myšlenka nebyla chybná. 

Z toho, co z ekonomiky znám, nevěřím, že by Sověti diktovali, ale tlačili na specializaci. Samozřejmě, 

jestli jste předal Bulharům traktor nebo jestli jste předal něco jiného, do toho nemluvili.   

MS: Sověti daný proces pouze moderovali, ... 

ZM: ... poněvadž měli zájem na tom, aby produktivita celkového společenství šla nahoru. Nemohla jít 

nahoru, když všichni budou vyrábět vše.  

MS: Rozhodně! Každý je dobrý pouze v něčem.  

ZM: Velká chyba zase byla, že blázniví tržní fanatici RVHP rychle zrušili. Dnes polovina národa o tom 

vůbec nemá páru, je jim to jedno. A druhá říká, že jsme trhy opouštěli z hlouposti.  

MS: Došlo k rychlému rozpadu trhů, společnosti se musely reorientovat z Východu na Západ.  

ZM: Vlastně země, kde jsme opustili hospodářské vztahy, rychle obsadily západní společnosti. Zkrátka 

– nebylo to příliš chytré.  

MS: Poukázal jste na příklad Mongolska. Již nikdy se tam Československo nevrátí. 
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ZM: Je to stejné u každé rozvojové země, nejednalo se o správný tah. Samozřejmě - myšlenka byla 

správná: orientovat se na trhy, které jsou špičkové, kde je konkurence, kde mě to bude nutit, abych 

tam neprodával šunt. Obecně by nějakou dobu organizace měla fungovat. Dienstbierova myšlenka, 

že by Západ nějaký čas financoval naše vývozy na Východ, byla opodstatněná.  

MS: Sám víte, že Marshallův plán pro země střední a východní Evropy nebyl schválen.  

ZM: V tom je tragédie. Při odmítnutí této myšlenky hrály roli osobní antipatie Václava Klause, Jiřího 

Dienstbiera a Václava Havla. Když dva něco prosazovali, Klaus prosazoval opak. Některé záměry byly 

dobré, ale výsledek byl špatný.  

MS: Myslíte si, že v tomto ohledu špatná komunikace vedla k tomu, že dobré věci, které se mohly 

zrodit, byly potraceny?  

ZM: Osobní antipatie jsou velice důležité. Historie o tom příliš nemluví, protože se drží faktů, ale ani 

historici jisté procesy nepersonifikují. Nesporně to hrálo a hraje úlohu. Jen si vezměte spor Klause a 

Mečiara.  

MS: Dostali jsme se do období rozdělení Československa.  

... Úspěšnost zahraniční politiky ...  

MS: Soudíte, že československá zahraniční politika byla před rokem 1989 úspěšná? Čechoslováci se ve 

světě neztratili, byli jsme patnáctimilionový národ.  

ZM: Určitě jsme v některých zemích zcela vědomě hráli na to, že nejsme Sověti, nemáme žádné 

mocenské ambice. Chceme sem vyvážet, zde máme vynikající stroje. Zkrátka, my sem jdeme ne jako 

součást Američanů se Sověty. A jedná se o případ Indie, kde jsem pět let byl, a tak vím, že tam jsme 

do současnosti velice populární. Sověti tam také byli, ale my mnohem víc – a to relativně k naší 

velikosti. Sověti si obhospodařovali zbraňový systém, tanky a letadla. My jsme spíše byli přítomni 

s traktory Zetor, pivovary, cukrovary.  

MS: Jednoduše, jsme tam nabízeli „mírové zboží“.  

ZM: Od šedesátých let tam byly desítky českých techniků. Do dnešních dnů tam na nás v dobrém 

vzpomínají. Ani „nezaregistrovali“ ... 

MS: ... rozpad Československa.   

ZM: To zcela vědomě podporoval Chňoupek, který se tím politicky nedistancoval od Sovětů. 

Poukazoval na skutečnost: neberte nás jako exponenty Sovětů. My jsme mírumilovná země, 

nemícháme se do velmocenských her, takové „voloviny“ nehrajeme. Takový přístup dnes mají 

Číňané: nezajímají je lidská práva, nezajímá je demokracie. Mají zájem o naftu. Máte peníze, máte 

půjčky?  

... Zahraniční politika po roce 1989 ... 

MS: Vaše slova nás přemostila do období po roce 1989. Mnoho pamětníků si vybaví okřídlené přísloví, 

„vracíme se na Západ“.  



 
 

104 
 

ZM: Do Evropy.  

MS: Jak tuto skutečnost vnímáte? Ostatně, šéfem diplomacie se ve vládě národního porozumění stává 

váš přítel Jiří Dienstbier, který se touto problematikou v disidentských letech zabýval.  

ZM: Koncepce zahraniční politiky byla Jiřímu Dienstbierovi zcela jasná. Neznám úspěšnější období 

československé zahraniční politiky. Stejně jako Chňoupek rozuměl zahraniční politice, celý život se jí 

zabýval jako novinář. Když ji srovnám s hloupostmi, které hlásal Josef Zieleniec, je to hrozné.  

MS: Dienstbier měl možnost působit pouze dva roky.  

ZM: Ano, ale ve zlomovém období, kde se vše lámalo, vše bylo úplně opačně: v zahraniční politice, v 

ekonomice, ve všem. Můj syn skončil Vysokou školu ekonomickou v roce 1989 a zjistil, že vše, co se 

učil, je úplně k ničemu. Nové věci, co čte nyní, jsou přesným opakem. V zahraniční politice též, naši 

nepřátelé se stali přáteli.  

MS: Shodou okolností právě Dienstbier přemýšlel během disidentských let o nepřátelích jako o 

přátelích, ne?   

ZM: Nebylo to něco, co by na něj spadlo, bylo to proti jeho vůli, poněvadž to mělo logiku. Nebylo to 

nijak nucené. Věděl, že s Izraelem musíme navázat diplomatické styky a že Španěly nemůžeme brát 

jako zemi, kde straší generál Franko. Ve vztahu k Východu musíme vykvartýrovat sovětská vojska, což 

byl geniální a rychlý tah. Za dva měsíce jsme se dohodli. V historii diplomacie nic podobného není 

známo. Poláci opisovali, Maďaři opisovali, Němci tam měli půl milionu vojáků. Na rozdíl od Němců 

jsme jim nedali ani „Ň“. Oni však řekli, že nemají kam dát vojáky, a proto slíbili, že jim postaví celé 

sídliště. Němci do toho dali opravdu mnoho a mnoho peněz.  

MS: Neměli bychom také opomenout skutečnost, že se začala také otevírat česko-německá otázka. 

Ostatně Václav Havel při své první zahraniční cestě jel do Německa.  

ZM: Byl jsem tam. Jel do Mnichova a do Berlína. Nejsem mezi těmi, kteří vytýkají Havlovi, že udělal 

něco, co se pak nazývá omluva, což není úplně přesné. Měl zájem začít novou politiku.  

MS: Díky tomu udělal důležité gesto.  

ZM: Sehrálo kladnou úlohu. Samozřejmě, že vyvolalo protiněmecké nálady. V Německu sehrálo 

pozitivní úlohu, což hodnotím jako klíčové. U nás „brblali“ nějací dědkové, kteří nemohou přijít 

Němcům na jméno, na to mají právo. Jejich životní zkušenosti byly různé.  

MS: Německo se za téměř čtyřicet let stalo demokratickým, vyspělým státem.  

ZM: Dědkové to nejsou schopni pochopit, jsou v zajetí iluzí, jako každý člověk, v zajetí představ, že 

Němci jsou špatní.  

... Václav Havel a zahraniční politika ČSSR, ČSFR, ČR ...  

MS: Zmínili jsme Václava Havla. Jakou roli podle vás sehrál v zahraniční politice?  
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ZM: Bezprecedentní, pozitivní. Západ jej miloval. Na rozdíl od Gorbačova, na rozdíl od Ceausesca, 

který byl také u moci. U Havla milovali „člověka“, jenž byl nejblíže tomu, co skutečně představoval. U 

Gorbačova do současnosti milují někoho, koho Rusové nenávidí – pokazil, co mohl.  

MS: To, co zničil Gorbačov, staví Putin – dochází k obnově velké říše.  

ZM: Jedná se o hodně černobílý pohled.  

MS: Do jisté míry lze takové srovnání užít.  

ZM: Nostalgie po Sovětském svazu jistě existuje. Chci říci, že Západ miloval a miluje Havla mnohem 

skutečnějšího než ty dva. Oni v něm vidí něco jiného ...  

MS: ... než obyčejní ...  

MZ: ... Rusové. U nás též Havel není Pán Bůh pro všechny. Nenávistní nejsou ani u těch, kteří mají 

výhrady. Mám na mysli řeči o pravdoláskařích a tyto hlouposti. Není to nenávistné.  

MS: Zkrátka – Havel byl dobrou „vývozní značkou“.  

MZ: Měli bychom také říci, že od té doby nic podobného nemáme. Václav Klaus pokazil, co mohl. 

Zeman dělá pro jméno Česka venku to samé, pouze v jiné barvě, poněvadž si pouští hubu na špacír. 

Havel též měl různé hlášky, když je zhodnotíte s nějakou perspektivou, moc úspěšné to nebylo, ale 

těch bylo velmi málo ve srovnání s Václavem Klausem a nyní s Milošem Zemanem.  

MS: Havel měl období, během něhož měl představu, prosazoval politiku lidských práv, demokracii. 

Jednou z prvních osobností, s níž se setkal, byl dalajlama, a proto se v očích Číny stal nežádoucím.  

ZM: Havel také nechápal jemnosti zahraniční politiky. Například si dovolil naprostou hloupost, že na 

Valném shromáždění OSN řekl, že by bylo dobré přijmout do OSN Taiwan. Vůbec nepochopil, co je 

Taiwan, že se jedná o pozůstatek občanské války, kde vláda prohrála, utekla na ostrov, Američané je 

chránili a chrání do současnosti. Pro Čínu je to absolutně nepřijatelné. Pro ně je separatismus 

jakéhokoliv druhu považován za fanatický, musíte proto postupovat jinak. U nás jsou též fanatici a 

bouří se proti Zaorálkovi, že se vyjádřil o dalajlamovi. S ním se můžeme setkávat, ale nemůže jej 

přijímat prezident na Hradě, ale ať zde na Fóru 2000 mluví. Číňané mají některé utkvělé představy a 

vy jako trpaslík ve srovnání s nimi to musíte akceptovat, poněvadž to akceptovali Američané. Jenom 

řeknu, že studentům neustále opakuji: Nixon přijel do Číny, že naváže diplomatické styky s Maem. 

Bylo odpovězeno: výborně, ale musíte hodit přes palubu Taiwan. V Americe navázat tehdy styky 

s bolševikem a hodit přes palubu „demokratický stát“, bylo nemyslitelné. Sám Taiwan také plně 

demokratický nebyl, jednalo se o stejnou diktaturu, pouze měla jiné znaménko. Diplomatické styky 

navázali po sedmi letech, Nixon tam byl v roce 1972 a navázali je až v roce 1979. Udělali přesně to, co 

Číňané chtěli.     

MS: Dobrá, soudíte, že v tomto ohledu se Václav Havel mýlil? 

ZM: Ano, tím, že přijali dalajlamu, to u Číňanů nemohlo vyvolat nic jiného než rozpor.  

MS: Myslel jsem i to, že také prosazoval jak zrušení Varšavské smlouvy, tak zrušení NATO.  
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ZM: Tento postoj hájil před „zemětřesením“. Když viděl po „zemětřesení“, že je vše složitější, než co 

vidíte „včera“, pokračoval dál v agitaci za OBSE. Když viděl, o jakou partu se jedná - v tom smyslu, že 

je tam konsensus, všichni s tím musí - i ten, kdo udělá nějakou zlotřilost – souhlasit. Nemůžete být 

efektivní, když je souhlas povinný. Postupně došel k tomu, že NATO je něco, co funguje, že strukturu 

nemůže lehce odstranit. Tomu všemu rozumím.  

MS: Dnes po čtvrtstoletí od roku 1989 poznáváme, že NATO je důležitou institucí v rámci obrany 

západního světa.  

ZM: NATO absolutně selhalo v Afghánistánu, ...  

MS: ... když se vůdcové domnívali, že je možné „vyvážet“ demokracii.  

ZM: Mám studenta, který u mě píše diplomovou práci – srovnání sovětské a americké intervence. 

Jsou u nich rozdíly, ale oba státy se snažily vnutit něco, co lidi v Himalájích absolutně nejsou schopni 

pochopit po staletí. Sověti museli zkrachovat a my jsme též museli zkrachovat.  

... Visegrád a jiné celky ...  

MS: To znamená, že naše zahraniční politika se upnula na postupnou integraci do evropských 

struktur. Jedním z mezikroků před integrací do Evropské unie bylo utvoření bezbariérového prostoru – 

CEFTA – Central Europe Free Trade Area a Visegrádu. Jak tuto skutečnost vnímáte? Byla to spolupráce 

mezi Českou republikou, Polskem, Slovenskem, Maďarskem?  

ZM: Visegrád byl naprosto logický geniální tah. Jen blázen či úplně slepý tupec mohl dělat něco 

jiného. V té době jsem dělal náměstka na federálním ministerstvu zahraničí. To znamená: odchod 

sovětských vojsk, všechny tři země měly stejné problémy. Bylo nutné změnit mezinárodní smlouvy 

jak s Východem, tak se Západem. Měli jsme – Československo, Maďarsko, Polsko - velmi podobné 

podmínky. 

MS: Dá se říci, že se jednalo o dobré pole pro konzultace evropské integrace.  

ZM: Visegrád nebyl a my jsme konzultovali. Říkali jsme tomu středoevropská trojka. To znamená, že 

se scházeli ministři, náměstci. U Poláků byl generál Jaruzelski. První rok spolupráce vázla. Tento 

projekt byl vymyšlen Jiřím Dienstbierem s Václavem Havlem. První Visegrádské setkání bylo 

v Bratislavě v dubnu 1990. To však provázel chaos, neboť ebyli schopni pochopit, že když se setkají tři 

hlavy států a mnoho ministrů, musí to nějací otroci připravit. Oni sami nic nemohou sepsat. Pouze 

mohou vést diskuse, ale někdo ...  

MS: ... musí připravit agendu.  

ZM: V Bratislavě si naši představitelé popovídali, ale my diplomaté jsme přesvědčili Dienstbiera a 

Havla, že aparát musí připravit patřičné dokumenty. Vyplývalo z toho, že všichni tři jsme měli úplně 

stejné úkoly. Jenom blázen by to nekoordinoval.  

MS: Známe však stanovisko Václava Klause, který takovému uspořádání spolupráce nepřál.  

ZM: Vidím v tom čistě subjektivní pohled. Když se rozdělilo Občanské fórum, Dienstbier se stal jeho 

politickým protivníkem. Kritizovat něco na Dienstbierově zahraniční politice ale mohl pouze blázen.  
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MS: Spíše neználek.  

ZM: Musel použít nějakou „ptákovinu“, a tou se stalo KBSE a Visegrád. Na vše ostatní si nemohl 

dovolit zaútočit, protože by jej všichni ukamenovali. Kritiku odnesl sekretariát KBSE v Praze, což byl 

ekonomický zločin. Argumentace, že zde nejsou rezidence pro padesát delegací, pro stovky 

diplomatů s velkými příjmy, které nyní utrácí ve Vídni. Jednalo se o šílený postoj. Od lidí z ODS – 

Občanské demokratické strany - se jedná o zvlášť velký zločin z hlediska trhu. Oni to dělali kvůli 

Havlovi a Dienstbierovi.  

MS: Hrály tam role osobní animozity.  

ZM: Ano ... 

MS: Můžeme říci: bohužel.  

ZM: Visegrád je perfektní. Samozřejmě, to platí do dnešních dnů. Na některých věcech se 

nedohodnete, ale na čem se dohodnete, prosazujeme v EU.   

... NATO, EU ...  

MS: Jak vnímáte naše přijetí do mezinárodních institucí, jako je NATO? Soudíte, že se jednalo o logické 

vyústění našich snah? Přihlásili jsme se k struktuře západního světa, a proto jsme chtěli být i pod 

fungujícím ochranným deštníkem vojenské organizace?    

ZM: Je to v pořádku. Jen Západ na rozdíl od toho, co říkáme, nezapomněl na studenou válku, v Rusku 

pořád vidí nepřítele. Nepovažuji ho za součást vlastní civilizace. Vidíme to i na Ukrajině. Americký 

novinář Erik Best napsal velice vynikající komentář, že my Amerika, Evropa s Ruskem jsme na stejné 

civilizační úrovni. Támhle jsou Číňani, zde nám na záda dýchají muslimové. My zde vytváříme nového 

nepřítele. Měli jsme Sověty - komunismus, pak teroristy. Jenomže s těmi teroristy se to také 

přehnalo. Nyní si musíme udělat nového nepřítele, abychom mohli rozvinout naši civilizaci. To bylo 

v pořádku. Že Kohl, Mitterrand, Thatcherová, Bush, slíbili Gorbačovovi, že do NATO nebudou brát 

členy Varšavské smlouvy, o tom se píše do dnešních dnů. Sám Gorbačov neustále opakoval cosi 

v tomto duchu: já byl hloupý, že jsem si tu větu nenechal napsat. Všichni by mi ji podepsali. Když jsem 

souhlasil, proti své vůli, proti politbyru, proti všem, aby celé Německo bylo v NATO. V té chvíli, když 

jsem řekl: dobrá, bylo by to, natož aby byly v NATO nějaké pobaltské státy. EU je jiná věc, ale NATO je 

červený hadr.    

MS: NATO je obranná síla. Evropská unie je prostorem pro obchod.  

ZM: Tam se nacházejí kontroverzní věci. Oni nejsou schopni se chovat podle zásad, které zde učím. 

Také bych je posadil do školních lavic jako malé děti. Jednoduše se musí dohodnout. Diplomacie je 

založena na dohodě. Ne, že se chcete dohodnout, musíte se dohodnout, jestli se nechcete vyhodit do 

povětří. Tak to funguje pořád.  

MS: Neustále musíme nacházet rovnováhu.  

ZM: Musím ustoupit, tam, kam to ještě jde. Nemůžu však na vás ječet od rána do večera.  

MS: Když diplomacie končí, nastupuje armáda a vojsko.  
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ZM: Dnes již nemůže nastoupit, protože se jedná o šaškárnu.  

MS: Vidíme obrázky z Ukrajiny.  

ZM: Máte pravdu do určité míry. Pak existuje nějaká „red-line“, následuje nebezpečí, že začnou lítat 

rakety. Vzniká nebezpečí rozpoutání ...  

MS: ... velkého konfliktu. Rozumím vám.  

... Evropská unie a Česká republika ...  

MS: Jak se díváte na význam České republiky a Evropské unie? Nebýt v Evropské unii, a geograficky 

ležet ve středu Evropské unie je pošetilost.  

ZM: Může to vymýšlet jen blázen. Václav Klaus je sice inteligentní člověk, a jsou zde hlupáci, kteří 

hlásají ne Bruselu, ne euru. To je prostě na psychiatrické léčení. Jiná věc je, že samozřejmě v Evropské 

unii se dělají hlouposti a je třeba to nějakým způsobem korigovat. Propaganda, že něco rozhodují 

v Bruselu, je jen propaganda lidí, kteří o tom nic nevědí, poněvadž se vším musí český zástupce 

souhlasit, tedy i s hloupostmi, které tam vznikají. Že český zástupce spí a nezajímá se o vývoj, který 

tam je, neznamená, že v Bruselu jsou nekompetentní lidé.  

MS: Ne, můžeme říci: do Bruselu se dostane byrokratická elita. My si tam vysíláme lidi, kteří nestačí 

tempu vývoje.  

ZM: Za to může Čech, že souhlasil s nějakou hloupostí, jako je pomazánkové máslo. Neměl o tom 

přehled, poněvadž vymýšlí tolik hloupostí, že i když jste inteligentní, jednoduše je přehlédnete.  

MS: Evropská unie je projekt, který garantuje mír, ekonomickou spolupráci,  

ZM: Jednoznačně, a proto je dobré ji podporovat.  

MS: Můžeme říci: tento rok si připomínáme 550 let výročí projektu mírových poselství Jiřího 

z Poděbrad. Můžeme říci, že Češi přispěli svým kamínkem do budování ideje společné Evropy, i když se 

ve skutečnosti materializovala až po II. světové válce?  

ZM: Musím říci, že Nadace Jiřího z Poděbrad „zemřela“. Celá léta jsem v tom dělal. Důležitou roli 

sehrál profesor Alexandr Ort, nyní dokonce usiluje o oživení projektu a senátorku Gajdůškovou chce 

přesvědčit, aby to vzala pod křídla.  

... Evropská unie a české zájmy ...  

MS: S otázkou Evropy také vyvstávají české zájmy. Jak vnímáte toto spojení? Co je českým zájmem? 

Jsme před evropskými volbami a spojení české zájmy se často objevuje v rámci volební kampaně.  

ZM: Je českým zájmem od rána do večera pomlouvat Brusel, jak to dělal Václav Klaus nebo 

představitelé strany Svobodných?  

MS: Možná i občanští demokraté, ... 
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ZM: ... Zahradilové aj. To však v českých národních zájmech není. Je českým národním zájmem to, co 

říká Zeman: Spojené státy evropské, federalizace. Mohu si to myslet, ale je to naprosto nereálné, 

protože dnes se v 28 zemích nalezne vždy nějaký Klaus, který projekt zabije. 

MS: Sluší se říci, že Spojené státy americké se vyvíjely od roku 1776.  

ZM: Jistě ... 

MS: Jsme v počátcích ... Spojené státy evropské mohou být, ale bude to trvat. Bude to trvat stovky let.  

ZM: Souhlasím.  

MS: Za předpokladu, že lidstvo bude existovat, …  

ZM: ... pokud nevylítneme do povětří.  

MS: To znamená, že problém českých zemí je, že české zájmy jsou do jisté míry takovou fanglí, ... 

ZM: ... pod níž si každý představí, co chce, a neexistuje celonárodní diskuse, která by rozumně, bez 

hysterie definovala, aby se většina politické reprezentace dohodla, co je v zájmu Česka.  

MS: Někdo může říci: chceme, abychom byli kulturně reprezentovaní, aby nám integrace pomohla i 

hospodářsky.    

ZM: Reprezentace Bohuslava Sobotky usiluje být v jádru, což považuji za správné. Nejsme žádné 

opice, které slezly včera ze stromů. Máme na to, abychom byli v hlavní linii Evropské unie. Neměli 

bychom pouze štěkat, tento přístup je k ničemu. Musím podporovat myšlenky, které jsou v zájmu 

České republiky, a prosadit jej. Když tam budu „ječet“ a bude jediným mým partnerem Velká Británie, 

bude to k ničemu, poněvadž se jedná o jiný druh země. Jedná se o kolonialisty, kteří byli a budou 

kolonialisty. Také budou kolonialisticky myslet. Bylo nelidské, abych od nich očekával, že budou 

myslet jako malá středoevropská země.  

MS: Když vám naslouchám: naším zájmem by měla být snaha o spolupráci s evropským jádrem.  

ZM: Ano.  

MS: Zároveň nemusíme přijímat euro, jednotnou měnu? 

ZM: Nemusíme být eurohujery.  Z mého pohledu bychom euro měli přijmout.  

MS: Jedná se o otázku let?  

ZM: Je však o tom nutná diskuse.  

MS: Ano, ale sám víte, že se u nás diskutuje velice často. Víme, jak jiné země, které byly ekonomicky 

za námi, euro přijaly.  

ZM: Jedná se o Slováky ...  

MS: ... a také o pobaltské země.  
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ZM: Jim společná měna pomohla, nemám nejmenších pochyb, že by pomohla i nám. Negativa jsou 

však u všeho.  

MS: Zároveň bychom neměli být těmi, kteří se vším souhlasí. Měli bychom též být schopni vytvořit 

konstruktivní disent v rámci Evropské unie.  

ZM: Určitě. 

... Ministerstvo zahraničí ČR ...   

MS: Soudím, že bychom též měli diskutovat otázku instituce, která vykonává provoz zahraniční 

politiky.  

ZM: Myslíte asi Ministerstvo zahraničních věcí ČR?  

MS: Ano. Petr Drulák říká, že se jedná o elitní ministerstvo. Souhlasíte s tím? Bylo elitním i 

v minulosti? Jsou tam velké nároky na jazykovou vybavenost úředníků, na znalosti. Souhlasíte s ním?  

ZM: Nerado se to poslouchá, ale fakticky tomu tak bylo. Jelikož se s lidmi pořád stýkám – ostatně 

každý týden je zvu na přednášky na VŠE Praha – mám o ministerstvu přehled. Většinou se jedná o lidi, 

které znám několik let. Všichni se shodují, že Karel Schwarzenberg ministerstvo rozvrátil. Přivedl tam 

nekompetentní pracovnici, která se jmenuje Weissová, která mu obhospodařovala jeho miliardové 

majetky. Ona - jako každý negramot – přijde mezi diplomaty, získá dojem, že řídit diplomacii, 

zahraniční politiku je legrace. Do české politiky se moc nehrnula, ale hlavně rozhodovala, jako další 

nekompetentní osoba – Nagyová-Nečasová. Rozhodovala o tom, kdo kam pojede, ale i o kádrových 

otázkách. Ministerstvo se proměnilo v nepořádnou instituci. Mnozí říkají, že nepořádek po ní tam 

zůstává, protože Lubomír Zaorálek nemá čas kvůli Ukrajině se zabývat takzvanými nesmyslnostmi. I 

Petr Drulák, který zde mluvil minule, řekl: „Nejvíce frustrující je čas, který strávím takzvanými 

kádrovými záležitostmi.“ Neustále někdo něco vymýšlí a nezmůže tam nic, neboť maminka, babička … 

a nejraději bych byl na Slovensku či pár kilometrů za hranicemi. Chile je daleko, Afrika též. Pořád za 

ním někdo chodí a brečí, otravuje. On musí dělat, že tomu rozumí, vyslechne je. Zkrátka – to je 

nejhorší, co tam poznal.  

MS: Když jsou lidé, kteří nechápou výzvy ministerstva, je vidět, že kádry nejsou na patřičné úrovni.  

ZM: Souhlasím s vaší tezí.  

MS: Říkal jste, že nejlepší období bylo za Jiřího Dienstbiera a pak výkon zahraniční politiky zaznamenal 

ústup? 

ZM: Josef Zieleniec tam „natahal“ řádově dvacet bývalých poslanců Federálního shromáždění 

z Občanské demokratické strany. Většinou tam zůstali do současnosti, pokud je někdo nevyhodil kvůli 

tomu, že by něco chtěli krást. Pak ministerstvo zůstalo bez nejmenších změn za „opoziční smlouvy“, 

kdy na něm působil Jan Kavan, ale nemohl dělat nic, protože pan Karel Srba sahal do pokladny jak pro 

ČSSD, tak přes diplomatický servis pro ODS. Jednoduše tam kradli. Kavan dělal, že jeho praktiky 

nevidí. Když se proti Srbovi zvedla velká mediální kampaň, považoval ji za hloupost s podporou 

Miloše Zemana. Jistě v tom hrál nějakou úlohu majetek ministerstva, jako byl Štiřín. Rád bych ještě 

zmínil pár slov k Pavlu Teličkovi. To byl první náměstek a státní tajemník pro evropské záležitosti.  
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MS: Byl hlavní český „negociátor“ vůči Evropské unii?  

ZM: Kavan jej pověřil, aby prověřil všechny záležitosti s Karlem Srbou – zdali krade, či ne. Já Pavla 

Teličku znám, jelikož jsme se velice dobře znali s jeho otcem. Řekl jsem mu vše, co jsem věděl, že Srba 

je zloděj, gangster. On to věděl. Pak ale v souladu s Kavanem řekl, že je to vše v pořádku. Když se 

dozvídám, že ANO 2011 jej chce udělat eurokomisařem, a když čtu „pomluvy“ na něj, že vydělával 

velké peníze se Zdeňkem Bakalou a dalšími podvodníky, ... 

MS: ... protože Telička byl Bakalův lobbista v Bruselu, ...  

ZM: ... myslím si, že jeho morální, etický profil je špatný. Jemu jde jenom o peníze. 

MS: Účel světí prostředky.  

ZM: Takoví lidé vyznávající podobné postupy mohou naši společnost zahubit. 

MS: Mohou se jevit dobře, ve skutečnosti druhé klamou.  

ZM: O jeho schopnostech nemám nejmenší pochybnosti. Jedná se o mimořádně schopného člověka. 

Seděl jsem na kolegiu, kde každý týden referoval, jak probíhají jednotlivá jednání. Vše bylo perfektní, 

ale morálně špatné. Peníze, majetek jsou tím, co hraje u Teličky prim.  

... Hodnocení transformace a její omyly ...  

MS: Dobrá, kdybyste měl říci pár slov k transformaci obecně. Kam tato společnost a hospodářství 

dospělo? Jakých zásadních omylů jsme se dopustili?     

ZM: Myslím si, že se euroatlantická civilizace řítí do záhuby.  

MS: Vymíráme, lidé více trpí duševními nemocemi – a to z důvodu nastavení systému, v němž žijí. 

ZM: Je to způsobeno mnoha symptomy. Základní je pokrytectví a ohánění se vysokými principy – 

podobě jako minulý režim. Stanovil si krásné principy, proti nimž těžko někdo může něco namítat, ale 

skutečnost byla úplně jiná. Každý sedlák ji viděl. Dnes to vidí též. Říká se tomu rozčarování z politiky, z 

čehož vyrůstají většinou pravicoví i levicoví fanatici. Společnost není schopna dostávat svým 

morálním zásadám.  

MS: Ostatně to říkal i Baťa: „Problémy krize jsou především problémy morálního charakteru.“  

ZM: Určitě. Všude rozhodují peníze.  

MS: Můžeme si koupit člověka - záleží na ceně.   

ZM: Tyto faktory nemohou společnost hnát kupředu, byť si někteří lidé myslí, že ano, ale má to své 

limity.   

MS: To znamená, že ani nejste velký optimista?  

ZM: Ne.  

MS: Česká republika nebude ve společenství prosperujících států? 
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ZM: Kdyby se jednalo pouze o Českou republiku, je to vynikající. Když slyšíte, co o sobě říkají Němci, 

když vidíte velký nepořádek ve Spojených státech, kde se nejsou schopni dohodnout republikáni a 

demokraté, kde vítězí černobílí blázni – a to z neznalosti. Jen si vezměte společenství Tea Party. Jedná 

se o šílence. Jednoduše celý svět dělá hlouposti. Česko je pouze malou částí naší civilizace, která si 

myslí, že všichni ostatní jsou horší a každému Číňanu, Arabovi, všem říkáme, co mají dělat, jaký mají 

nepořádek, ale my sami zde máme takový nepořádek, že bych se styděl nějakému partnerovi říkat, že 

se musí „opičit“ po společenství, jak mají bojovat s korupcí, když zde lidé kradou.  

MS: Ne nadarmo se říká - zloděj volá, chyťte zloděje.  

ZM: Ano.  

MS: Děkuji vám za kritická slova.  

 

   

       

     

         

 

 

                             

        

 

 

 

 

 

 

 

 


