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Dialog o transformaci s Martinem Machovcem1,2: 

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

spojil a případně jak se naplnily?  

MM: Během roku 1989 jsem neměl představy o budoucnosti, které by jakkoli korespondovaly s tím, 

co se nakonec stalo. A jsem přesvědčen, že to byl případ většiny lidí v této zemi. Nebyl jsem žádný 

disident, avšak pocházím z disidentské rodiny. Můj otec byl jeden z prvních chartistů, a proto jsem 

vyrůstal v prostředí undergroundu a Charty 77. Domnívám se, že takovýto pesimismus byl právě 

příznačný pro lidi, kteří se léta pohybovali v prostředí, jež bylo pod policejním dohledem, třebaže sám 

jsem pod policejním dohledem nebyl. Měl jsem jednu domovní prohlídku – a to až v roce 1988, což 

byla spíš jen náhoda. Byl jsem pesimistický právě proto, že neustálá konfrontace s policejním 

terorem, vzbuzovala mylný dojem, že režim je velice silný, má vše pod kontrolou. Představa, že by se 

mohl zhroutit, mi připadala naivní, a proto jsem např. měl i další a další samizdatové projekty. Od 

počátku osmdesátých let jsem byl hodně činný jako šiřitel samizdatu. Občas jsem i něco napsal. Ještě 

v roce 1988 jsem zahájil jeden větší samizdatový projekt, což byl sborník, jenž byl připravován k 

šedesátinám Egona Bondyho, tedy k lednu roku 1990. Ten měl ke čtyřiceti přispěvatelům. Jednalo se 

o obsáhlé dílo. Byla to standardní samizdatová ediční práce. Angažovali jsme písařku, měli jsme ve 

sborníku i výtvarné věci. Jednalo se však o mou první a zároveň poslední práci toho druhu. Koncem 

roku 1989 jsem běhal mezi Janem Lopatkou, Petrem Kofroněm a Janem Placákem. Urgoval jsem je, 

aby konečně odevzdali své příspěvky, avšak oni měli jiné starosti. V průběhu let 1988-89 už přece 

bylo dosti dramatických událostí, avšak nečekal jsem, že by mohlo dojít k tak razantní změně a 

sborníky tohoto typu se mohlo podařit vydávat legálně. Sborník pak vyšel na počátku roku 1990 v 

reprintu původního strojopisu. Abych se vrátil k samotnému roku 1989. Pracoval jsem jako učitel 

angličtiny v Obvodním kulturním domě na Praze 6, kde vedoucím jazykových kurzů byl Bohuslav 

Pánek – otec Šimona Pánka – politický vězeň z padesátých let. Zde také pracoval např. Daniel Korte, 

po r. 1989 aktivní politik, a řada dalších lidí z okruhu disentu. Prostředí bylo samo o sobě zajímavé již 

jen díky Bohuslavu Pánkovi, což byl velmi pozoruhodný člověk. Tam jsem učil a snažil jsem se být 

nenápadný. Žil jsem též dvojím životem – veřejným a skrytým. Učil jsem angličtinu – vesměs děti. A 

kromě toho jsem také získával praxi v šíření samizdatu a v ediční práci.  

MS: Předpokládal jste, že se někdy váš rozdvojený život scelí?  

MM: Naprosto ne. Nebyl jsem na demonstraci 17. listopadu. Neúčastnil jsem se ani příchozích 

demonstrací – a to z jednoho důvodu. Nezapírám, že jsem se bál, ale měl jsem zprávy o zbitých, 

zavřených lidech. Krátce předtím byla aféra s Wonkou, jehož vlastně ve vězení zabili. Měl jsem za 

sebou dva roky vojny, která nebyla zlá, ale byla to vojna. Otec mě přesvědčoval, že maléry za rodinu 

odnese on sám. Když jsem chtěl Chartu podepsat, křičel na mě: „V žádném případě!“ Protože tím 

bych se zcela zbavil možnosti dostat se na vysokou školu.  

                                                           
1 Martin Machovec *1956, syn filozofa Milana Machovce, překladatel z anglického a ruského jazyka.     

2 Dialog byl natočen ve čtvrtek 23. října 2014 odpoledne v prostorách knihovny Filosofického ústavu, 

Jilská 1, Praha 1, Staré Město.     
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MS: Nepřepokládal jste, že příchodem Michaila Gorbačova do vedoucí funkce Komunistické strany 

Sovětského svazu dojde k postupným změnám?  

MM: Vývoj jsem sledoval, ba jsem z toho i těžil. Bylo zřetelné, že to je svého druhu ex oriente lux. 

Vzpomínám si, že jsme četli Moskovskije novosti, což byly ruské noviny, které byly tehdy svobodnější 

než československý tisk. Pamatuji si, jak lidé vítali Michaila Gorbačova. Pak je zklamal, když chválil 

Gustáva Husáka. Mám-li mluvit sám za sebe, očekával jsem, že může dojít k určité míře liberalizace, 

ale že by se režim nějak změnil, tomu jsem nevěřil – a to jak v Sovětském svazu, tak u nás. 

Předpokládal jsem, že ke konci osmdesátých let se snad trochu zliberalizuje vydavatelská, kulturní 

politika, že se zliberalizují možnosti cestování. To se pak taky stalo. Od roku 1988 byla zavedena 

možnost cest na Západ bez devizového příslibu, bylo možno použít poslané devizové prostředky. Této 

příležitosti jsem využil asi čtyřikrát a pustili mě. Tehdy řada disidentů vycestovala. Třeba Plastic 

People of the Universe měli koncert v New Yorku. Také, jak je známo, vydavatelé samizdatu nebyli 

tak stíháni, jako tomu bylo o 10 let dřív. Pořád se však jednalo jen o kosmetické úpravy. Lavina 

událostí se počala exilem východních Němců přes ambasádu SRN v Praze. Bylo to jakési pars pro toto. 

Chodili jsme se na ně dívat. Když je autobusem vezli na nádraží a odváželi je přes východoněmecké 

teritorium na Západ, Pražané na ně mávali a zdravili je. Měl jsem pocit, že esenbáci, kteří tam stáli, 

z nich měli strach. Najednou poprvé v životě jsem viděl, že všemocný esenbák – který mohl kdykoliv 

kohokoliv zmlátit, chovat se agresivně – se začal bát. Možnost skutečné změny jsem si začal ale 

připouštět až po pádu Berlínské zdi.  

MS: V počátku listopadu 1989 padá Berlínská zeď, následně na řadu přicházíme my.  

MM: Vzpomínám si, že jsem byl na výletě, hovořil jsem krátce předtím s Jiřinou Šiklovou, která se 

těšila na demonstraci s tím, že se „zase bude dít něco zajímavého“. S otcem jsem ve dnech po 17. 

listopadu nebyl v kontaktu, protože neměl telefon a oba jsme se tak říkajíc ocitli ve víru událostí. Dál 

jsem učil a po pár dnech jsme měli schůzi v OKD na Břevnově, kde mladší byli již velmi radikální, např. 

žádali odvolání ředitelky, chtěli mít k dispozici své kádrové materiály atp. Já sice byl i nadále 

skeptický, nicméně jsem se k nim přidával. Zlomovým bodem pro mě byly až demonstrace na Letné. 

Tehdy jsem si uvědomil, že se Husákovu režimu již události zcela vymkly zpod kontroly.  

MS: Jen si vezměme hypotetický scénář, kdyby přeletěla stíhačka nad Letnou.  

MM: Bylo dlouho nejisté, zda si režim dovolí zasáhnout pomocí armády. Ukázalo se, že ne.  

MS: Je vhodné zmínit spontaneitu lidí. Lidé v jistém ohledu dokázali „porozumět“ tomu, „oč běží“. 

MM: Události se řítily jedna za druhou, byly velmi živelné a nikdo nevěděl, co bude dál. Nedokážu si 

představit, jak by někdo mohl vysvětlit podle tzv. spiklenecké teorie, co a jak se „připravovalo“. 

Pochopitelně je možné, že některé složky Státní bezpečnosti jsouce konfrontovány s tím, co se děje 

v Sovětském svazu, začaly s tvrdým protigorbačovským křídlem přemýšlet, jak přečkat pád starého 

režimu. Je na historicích, aby toto vyhodnotili. Jsem ale přesvědčen, že vývoj událostí nemohl být 

domluven. Vy se však ptáte na spontaneitu lidí. Myslím, že události se odvíjely způsobem „lavinového 

efektu“. Lidé byli ovlivněni impulsem událostí v NDR, v Maďarsku, v Polsku a také v Sovětském svazu 

– pasivní většina též byla motivována vizí, že země přestane být izolována, že se stane součástí 

evropské ekonomické struktury. Lidé nebudou nuceni jen se dívat do výloh v Tuzexu a být jen 

„občany socialistického státu“. Masy „rozhoupala“ možnost, že dojde k radikální změně režimu, jež 
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pro ně bude ekonomicky i politicky výhodná. Zkrátka – budeme žít jako součást Západu, budeme si 

moci užívat konzumu.  

MS: Místo prodejny Konzum, budou supermarkety, hypermarkety. Ve skutečném Konzumu bylo 

nezbytné zboží, supermarkety, hypermarkety nabízejí zbytné, a nebude tam podpultové zboží.  

MM: Ano, v ČSSR přece byla nedostatková ekonomika. Lidé tím byli většinově motivováni. 

Neodvažuji si odhadnout, jak velké bylo jejich procento. Lidé, kteří skutečně měli jiné touhy: kulturní, 

politické, usilovali o návrat pluralitního systému – těch byla menšina. Tehdy šlo těžko odhadnout, kde 

jaká motivace převažuje. Jestli někdo říká, že o tom věděl, říká to ex post. Jedná se o přání, co je 

otcem myšlenky.  

MS: Jen si nemysleme, preference jsou pak tranzitivní. Člověk si myslí, že cosi preferuje, ale nakonec 

pod vlivem masy své preference změní, modifikuje.  

MM: Tak tomu je. Nehodlám to hodnotit. Československá společnost přece byla 

kryptokonzumentská. Co vlastně byl tzv. gulášový socialismus? Jednalo se o verzi totalitního systému, 

který byl ideologicky vyprázdněný. Skrytou ideologií byl prostý konzum. 

... Komunistická ideologie a její význam ... 

MS: Zmínil jste slovo ideologie. Rád bych se zabýval komunistickou ideologií a režimem, který se od ní 

odvozoval. Soudíte, že člověk pro svou existenci potřebuje ideologii?  

MM: Pokud pod ideologií rozumíme sociální učení, jako je náboženské učení či nějaká sociální 

doktrína, domnívám se, že není společnosti, která by si nějakou ideologii nevytvářela, jelikož je 

„duchovním principem“ každé existence. Jistěže však jde jen o jeden z možných výkladů. V takovém 

případě bych odpověděl ano, ideologii musíme mít. Ale obraťme to – tam, kde je věrouka, jež 

nějakým způsobem náleží k tomu či onomu národu, odráží též jeho duchovní úroveň, ambice. Kde je 

její nulová potřeba, kde se ideologie redukuje na větší a větší možnost spotřeby, také to cosi 

vypovídá o duchovním nivó společnosti. Jedná se o spojité nádoby. Pochopitelně posléze musíme 

uvažovat o situacích, kdy nějaká ideologie jaksi zbytní, „osamostatní se“ a v jejím jménu začnou její 

zastánci ostatním diktovat, co se má a co se nemá. To znamená, že se jen vydává za něco, co národ 

chce.  

MS: Jednalo se o případ ideologie, která zde byla před rokem 1989? 

MM: Jaká ta ideologie byla, je velmi těžká otázka. Tvářila se jako levicová, ale podle mého názoru 

levicovou nebyla. Rezidua výdobytků sociální revoluce tu sice byla, např. plná zaměstnanost, 

bezplatná zdravotní péče ...  

MS: Akcent na ekonomickou spravedlnost, či lépe rovnost ... 

MM: Místy šlo spíše o karikaturu sociálního státu, ale zdravotnictví bylo bezplatné, a proto některé 

výdobytky zde byly. Nicméně hovořit o společnosti jako o socialistické je dosti odvážné, má-li jedním 

z atributů spravedlivě uspořádané společnosti též být vyšší míra svobody. 

MS: Užíváte adjektivum socialistický, ale původně zde byl záměr vytvořit komunistickou společnost.  
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MM: Ve vznik komunismu snad mohli věřit ještě někteří lidé kolem Lenina za říjnové revoluce. Ale 

později čím více o tom mluvili, tím méně v to věřili. Nejsem psychoanalytikem Chruščovovým a 

Stalinovým. Je otázka, co si pod slovem socialismus, resp. komunismus představovali.  

MS: Zmiňujete Chruščova, Stalina, původní myšlenky jsou v licenci Marxe.  

MM: Mohli bychom hovořit o vizi sociálně spravedlivé společnosti, kde by „nebylo rabů ani otroků“, 

kde bychom si byli rovni. Jedná se ovšem o vizi, která má mnohem starší genezi. Jde o dejme tomu 

utopické snění, které však hýbalo nadějemi a různě se transformovalo.  

MS: Můžeme říci, že snaha vytvořit komunistickou společnost je falešnou větví osvíceneckého 

sociálního učení?  

MM: Nevím, proč by měla být falešná.  

MS: Jednoduše – projekt zkrachoval.  

MM: Ale který sociální projekt nezkrachoval? Byly snad původní intence křesťanství kdy naplněny? 

Srovnávat křesťanství s ateistickými sociálními učeními může být dosti inspirativní. Pokud bychom 

konfrontovali například Ježíšovo učení s Dostojevského inkvizitory, můžeme tvrdit, že Ježíšovo učení 

zkrachovalo. Aspoň v něčem ano.  

MS: Mnohé přežilo, a díky tomu můžeme hovořit, že projekt křesťanství má více jak 2 tisíce let. 

Křesťanství v tomto společenství nebylo plně odmítnuto, ale komunismus také ne. Máme zde 

komunistickou stranu, která se snaží oživit Marxovo učení. 

MM: Nesměšoval bych naši komunistickou stranu – a to minimálně od roku 1929 – s jakýmkoliv 

původním komunistickým učením. KSČ přece té ideologie jen zneužívala, aby získala moc, a poté, co ji 

získala, se vlastně jednalo už jen o agenty cizí mocnosti, kteří měli úkoly. Řekl bych, že každý diktátor, 

demagog zneužívá své postavení a je otázka, do jaké míry sám věří v ideologii, kterou k utvrzení své 

moci využívá. Rozhodně sedmdesátá a osmdesátá léta jsou z ideologického hlediska zcela 

vyprázdněná.  

MS: Když však někdo hovoří o ideologii, díky zkušenosti z období před rokem 1989 ideologie je a priori 

vyprázdněná.  

MM: Každá ideologie se zřejmě může posléze obsahově „vyprázdnit“. Egon Bondy již od padesátého 

roku – a měl to od Záviše Kalandry – hovořil o světském fašismu. I to je nouzová terminologie. Jedná 

se o modifikace totalitní společnosti. Šlo o to jak zabránit partajním ideologům, aby si dělali monopol 

na levicové myšlení, které vlastně KSČ zradila, opustila. Chovali se jako gangsteři, jako junta, která si 

přivlastnila moc. Není od věci porovnávat sovětský „socialismus“ s fašismem.  

MS: Soudíte, že systém je možné alespoň zčásti reformovat? Jisté snahy byly v šedesátých letech. Jak 

na to nahlížíte ex post? Váš otec byl pedagogem, jenž tyto snahy přivítal.  

MM: Ano, s koncem šedesátých let zde snahy byly. Je otázka, do jaké míry to bylo realizovatelné a do 

jaké míry to bylo projevem upřímné víry, nebo určité taktiky. Z mého pohledu se jednalo o amalgám 

všeho. Je obtížné to rozlišit u představitelů Pražského jara, kteří byli členy komunistické strany, 

nicméně v té době jistě ještě byli i takoví, kdo víru v jakýsi typ socialismu měli. Osobně ex post 
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považuji sovětskou, tedy i československou verzi socialismu za nereformovatelnou. Je snad možné 

zkusit přehodnocovat a využívat ideová východiska, tedy Marxovo učení o třídách, o revolučních 

změnách, zkusit je aplikovat na dnešní třídní strukturu, ...  

MS: ... vlastně jej navrhujete kriticky promyslet.  

MM: To se však málo děje. Pokusili se snad o něco takového představitelé KSČ(M) po r. 1989? Pokud 

vím, marxismem se vůbec nezabývají, nezatěžují.  

MS: Je snad těžké něco reformovat, když je systém pod diktaturou dělnické třídy a zaštiťuje to 

komunistická strana. To je jedna skutečnost. Dále ke kritickému promýšlení Marxe – jak jej usilujeme 

kriticky promýšlet, když jsme jej vyhodili z knihoven?  

MM: Snad ne ze všech. V knihovně zdejšího Filosofického ústavu by měl být.  

MS: Víme, že Marx byl velkou ikonou, ...  

MM: … čímž vlastně bylo kritické zhodnocení jeho myšlenkového odkazu znemožněno. A nejsem si 

také jist, do jaké míry jsou jeho sebrané spisy v češtině spolehlivé, asi by bylo nutno Marxe opětovně 

přeložit, poněvadž při vydávání jeho díla v 50. a 60. letech zřejmě docházelo k cenzurním zásahům. 

Nechť si to vezmou na starosti ti, kteří jsou k tomu povoláni.  

MS: Zkrátka – soudíte, že je nutné s ním počítat, brát jej jako jednoho ze sociálních myslitelů?  

MM: V rámci sociálního diskursu ano, aby nebyl jednostranný. V takovéto polemice musejí být 

zastoupeni zastánci tradičně chápané levice i tradičně chápané pravice, jinak není vyvážená a 

politické klima tím trpí, čehož příkladem je mj. i tato země v této době. V tomto smyslu nelze obejít 

sociální učení, jež bylo nositelem politického hnutí vytvářeného tradičně chápanou levicí, jež tak 

výrazně ovlivnilo dějiny. Kriticky se s tím vyrovnat je zásadní. Konstatovat jen, že aplikace toho či 

onoho učení tam či onde zkrachovala, je málo.  

MS: Jedná se o otázku intelektuálního „zakrnění“.  

MM: V dnešním politickém diskursu u nás se vychází z politického konjunkturalismu. Nejde tu o nic 

jiného než vše velmi jednoduše vyřídit, vysvětlit, a nenamáhat si mozek.  

MS: Narážím zde na skutečnost, co se dělo po roce 1989. Někteří z nás učení spojené s dobou před 

rokem 1989 zavrhli a dveře se „otevřely“ liberalismu.  

MM: Má to dva aspekty. Především projekt „pravičáctví“, který prezentoval Václav Klaus, byl velmi 

dovedně maskován frázemi, a proto na něj tolik lidí naletělo. Za druhé odpovídal tomu, na co si lidé 

zvykli. To znamená na to, aby jim nějaký vůdce řekl: tomuto věřte. Byla tu potřeba silné osobnosti, 

poněvadž naše individuality byly politicky zakrslé. Klaus fenomenálně vycítil tuto potřebu a jen 

přepóloval. Horoval pro neoliberalismus – a démonizoval levici. Jeho program byl vlastně ve své 

dogmatičnosti takový „novobolševismus“.  

MS: Podstoupili jsme cestu z ideologie bolševismu do „novobolšeivismu“?  

MM: Je to jistě velmi komplexní záležitost, ale mám na mysli to dogmatické kázání „jediné správné 

cesty“ atd.  
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... Pozitiva minulosti ...  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, zdali se domníváte, jestli režim měl nějaké pozitivum?  

MM: Co se týče sociopsychologických aspektů, je nepopiratelné, že všechny totalizující 

paternalistické systémy mají jednu velkou přednost. Zbavují člověka nutnosti se rozhodovat, protože 

stát se o ně postará. Přirovnání režimu k velkému koncentračnímu táboru není velkou hyperbolou. 

Když je člověk někde vězněn, starají se o něj nadřízení, velitelé. V tomto smyslu je tento režim 

mnohem pohodlnější, takovou má výhodu. Na druhou stranu je v tom nebezpečí menticidy – 

zakrňování základních charakteristických rysů jedince. Tento koncentráčnický režim potlačuje jednu 

potřebu, která by měla být neoddiskutovatelná – individuální svobodu.  

MS: Režim eliminuje konstitutivní prvky lidství?  

MM: Lidé buď dávají přednost rozvoji individuality, nebo začlenění do „stáda“. Obojí má nějaké 

výhody. Ptejme se: čím byly takové kolektivní projekty svůdné? V tom, že nabízely člověku, že někam 

patří, že patří do kolektivu lidí. Jsou tam archetypální momenty, které oslovují struktury, jež jsou naší 

součástí. Chceme přece někam patřit, a proto to mělo své výhody i nevýhody současně. Jedná se o 

širší ideovou, sociopsychologickou souvislost. Konkrétní výhody v rovině sociální jistě byly: třeba jen 

ta bezplatná zdravotní péče, která není všude samozřejmostí.  

MS: Komunisté pomohli z části „vyřešit“ bytovou otázku.  

MM: Nebyli tu bezdomovci, ale zato byly plné kriminály. Paternalistický systém měl výhodu a 

nepochybně měl některé rysy sociálního státu. Jistě také nelze bagatelizovat fakt, že rozdíly mezi 

bohatými a chudými byly směšné oproti současnosti, byť se většině dařilo hůř ve srovnání se 

společností na západ od nás. Nelze přece říci, že sociální nivelizace byla jen negativní. Cosi pozitivního 

na tom bylo. Z mého pohledu se jednalo o degeneraci původního projektu sociálně spravedlivé 

společnosti. Neslušelo se, aby se soudruzi prezidenti ukázali jako majitelé paláců.  

... Exil ...  

MS: Podívejme se na význam exilu. Jak nahlížíte na tento fenomén? Sám jste nechtěl opustit naši zem, 

byť jste mládí prožil v totalitní společnosti?  

MM: V emigraci jsem byl jako dítě s rodiči v roce 1968. Několik měsíců po invazi jsem byl s rodiči 

v Rakousku. Ve Vídni jsem chodil do české menšinové školy. Otec měl možnost hned dostat místo na 

vídeňské univerzitě. Rodiče o tom diskutovali a já, jelikož mi bylo jen dvanáct, jsem mohl jen 

poslouchat. Pamatuji si, že o tom během září, října 68 rodiče o emigraci uvažovali – a bylo to tak půl 

na půl. Tehdy přece nebylo ještě vůbec jisté, jak se Rusové budou v ČSSR chovat, zda třeba nezačnou 

představitele Pražského jara hromadně likvidovat. A v podobné situaci byly tehdy snad statisíce lidí. 

Vyčkávali, nevrátili se z dovolených. Jistou zkušenost nemožnosti se vrátit jsem tedy tehdy zažil. Pocit 

to byl nesmírně skličující, velmi depresivní. Na to mám velmi intenzivní vzpomínky, že jsem chodil po 

Vídni a plakal jsem, že se již nikdy nevrátím mezi spolužáky.  

MS: Ano, ale budete moci žít ve svobodné zemi. Rodiče se rozhodovali mezi svobodou a možností žít 

mezi kamarády, kteří hovoří stejným jazykem.  
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MM: Jistě, jenž takto jsem v dětství stěží mohl uvažovat. A potom – v roce 1968 byla svoboda i v této 

zemi. Byla otázka, zda se ji podaří uhájit. Obdobně jako v roce 1989, situace se v roce 1968 vyvíjela 

měsíc od měsíce. Lidé si přece na začátku tzv. normalizace dělali iluze i o Gustávu Husákovi, že bude 

mít jako bývalý politický vězeň zájem na tom uchovat v zemi demokracii. Ex post se nám to zdá jasné, 

ale přece až do dubnového pléna 1969 byla politická situace dosti nepřehledná. Co se pozdějších let 

týče, asi jsem byl pod vlivem svého otce, který se rozhodl k návratu. Zřejmě hlavně proto, že si 

uvědomil podíl své viny. Byl přece členem komunistické strany. Jsem přesvědčen, že otec se chtěl 

vrátit, poněvadž kdyby zůstal v cizině, nemohl by odčinit to, za co cítil vinu. Spolupodílel se na něčem, 

co skončilo debaklem. Jeho rozhodnutí vrátit se do Československa jsem si vždy vážil, nikdy 

nepochyboval, že bylo správné. Když pak podepsal Chartu, omlouval se, že mi komplikuje život. Pro 

mě byl otec vždy autorita a ovlivňoval mě. Jeho jistota, že emigrace je pro něj osobně něco 

nepřijatelného, mě ovlivnila, ale znovu připomínám, že zpočátku sedmdesátých let nebylo jasné, jaký 

bude politický vývoj, jak dlouho vše bude trvat, jaké budou, či nebudou možnosti. O pár let později 

začal na mě mít také značný vliv Zbyněk Fišer, tj. Egon Bondy, jehož poezii jsem začal číst už ve 

čtrnácti letech, tedy v r. 1971. Problém odchodu do exilu však tu po r. 1968 zůstával a vícekrát jsem s 

ním byl konfrontován. V r. 1979 a pak ještě na počátku 80. let mnoho mých přátel bylo víceméně 

přinuceno k odchodu do exilu. Nikdy jsem to nikomu neměl za zlé, ale, ale rozchody byly smutné, 

tragické. Jiní ovšem vyčítali. Tak např. Ludvík Vaculík v Českém snáři vytýká exil Jiřímu Grušovi, či 

Martin Jirous ve svých básních ze sbírky Magorovy labutí písně oslovuje s hořkostí své přátele, kteří 

emigrovali. Já osobně jsem odchody do ciziny považoval vždy za důsledek svobodné volby, za zlé jsem 

měl exil jen těm, kdo na Západ odcházeli jen a jen s vidinou hmotného blahobytu.  

MS: Dobrá, jste přesvědčen, že právě exulanti a emigranti nám chyběli po roce 1989? Odešli nejen 

„ekonomičtí cestovatelé“, ale i část intelektuální elity.  

MM: Rozhodně. O tom panuje do jisté míry konsensus. Brain drain – odliv mozků a postihl českou, 

československou kulturní a intelektuální elitu. Emigračních vln je přece u nás celá řada – rok 1938, 

1948, 1968. V roce 1979 pak ještě přišla ta menší vlna, kdy šlo emigrovat přes Jugoslávii. Tehdy šlo 

snad až o desetitisíce lidí, řada mých přátel utekla tímto způsobem. Následoval nucený exil v rámci 

tzv. akce Asanace, jak známo. V roce 1979 jsem se vrátil z vojny a znovu jsem se pohyboval v 

prostředí undergroundu. Setkával jsem se např. s Vratislavem Brabencem, Pavlem Zajíčkem, Sváťou 

Karáskem, a najednou tu nebyli, odešli do exilu. Naprosto jsem jim rozuměl. Jen si vezměte, co zažil 

Vratislav Brabenec, jenž své vzpomínání zachytil v rozhovoru s Renatou Kalenskou. Jeho StB skutečně 

terorizovala – a nebyl jediný.  

MS: Máte asi na mysl Evangelium podle Brabence?  

MM: Ano. Například Martin Jirous psal o tom „prázdnu“, které po nich zbylo. Bohužel možno říci, že 

akce Asanace byla úspěšná.  

... Demokratická opozice – disent ...  

MS: Když přejdeme k lidem, kteří zde zůstali, někteří rozuměli skutečnosti, že se vyplatí trpět za vyšší 

hodnoty. Zde disent sehrál velice důležitou roli, i když lidé byli na periferii.  
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MM: Naprosto nepochybně. Ovšem jiní zase byli užiteční venku. Vzpomeňme jen na Pavla Tigrida či 

Josefa Škvoreckého, kteří udělali obrovsky užitečnou práci. Byli však i lidé, kteří tam skončili a nebyli 

schopni dál nic dělat.  

MS: Měli bychom rozlišit exil a emigraci. Někdo odešel, aniž by chtěl udržovat kontakty se svou 

domovinou. Pavel Tigrid byl člověk, jenž působil v Radě nezávislého Československa. Měl zájem styky 

udržovat a posilovat.  

MM: Rozdíl mezi exilem a emigrací by byl v tom smyslu, že exil byl vynucený a snažil se udržovat 

kontakty se starou vlastí, kdežto emigrace byla většinou nevynucená, nebo jen nepřímo. K ní by 

patřili i lidé z oblasti exaktních věd, kteří se na Západě uplatnili, aniž by měli potřebu vztahovat svou 

práci ke staré vlasti. Měli zájem dělat svou práci, jež by byla mezinárodně akceptovaná. Vezměte si 

fyziky, matematiky. Ti zde též chyběli. 

MS: Dovolil bych se vrátit k disentu. Čím si myslíte, že bylo způsobeno, že například Charta 77 měla 

tak málo signatářů? Jste z disidentských kruhů, ale základní dokument Charty jste nepodepsal.  

MM: V r. 1977 jsem maturoval a chtěl jsem si uchovat aspoň hypotetickou možnost univerzitního 

studia, ale bylo zřejmé, že když Chartu podepíšu, budu dělat topiče či nočního hlídače a nic 

nevystuduju.  

MS: Shodou okolností, právě tito lidé žili svůj život jako autentický intelektuální život.  

MM: To jistě, s některými z nich jsem se stýkal, ale já chtěl studovat jazyky. Myslím si, že bez 

možnosti studia na filozofické fakultě bych to těžko zvládl. Řada mých přátel byly v 70. a 80. letech v 

obdobné situaci, tak např. Markéta Němcová, později provdaná Fialková, si po r. 1989 jen velmi 

obtížně doháněla studia. Totéž Petr Placák. Řada dalších na univerzitní studium nakonec úplně 

rezignovala.  

MS: Bylo to u vás podobné jako u Václava Havla a jeho bratra Ivana? 

MM: Snad ano, uvedl jste asi ten nejznámější příklad. Další problém byla poměrně malá početnost 

disidentů, tj. především signatářů Charty 77. Signatářů Ch 77 bylo do listopadu 89 ani ne dva tisíce. 

Když k tomu přidáme rodinné příslušníky a sympatizující, vystoupí číslo třeba na pět šest tisíc 

maximálně. František Stárek odhaduje, že čtenářů samizdatového Vokna mohlo být i přes šest tisíc, 

celý „disent“ mohl čítat tak deset dvacet tisíc osob. Což není mnoho.  

MS: Je zvláštní, že právě společnost „stojí“ na lidech, kteří jsou ochotni se obětovat a vydat se proti 

proudu, který určuje strana. 

MM: Nevím, zda na tom společnost stojí. Majoritní společnost přece disidenty ignorovala. 

MS: Pozor, vládnoucí elity je postihovaly. Co se odehrávalo s disentem, to se objevilo ve Svobodné 

Evropě a v jiných médiích.  

MM: Myslím, že lze vysledovat přímou úměru mezi totalitním zřízením, které ze své podstaty – jsou-li 

charakteristiky totalitarismu oprávněné – nemůže nejen tzv. disent, ale vlastně ani žádný svobodný 

prostor, žádnou svobodou, nezávislou aktivitu tolerovat. Žádnou skulinkou nesmí nic „prosáknout“, 

poněvadž pak by režim přece nebyl totalitní. Zběsilá reakce na vznik Charty 77, kterou nikdo 
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nepředpokládal, byla vlastně potvrzením toho, že husákovský režim má opravdu hlavní 

charakteristiky totalitního režimu.  

MS: Režim, který postihoval disidenty, se sám podílel na jejich pozdější „oslavě“?  

MM: Ano, máte pravdu, nicméně se nejednalo o záměr onoho režimu.  

MS: Pojďme ještě dále. Podíváme-li se na ukřižování Krista, díky tomu si jeho odkaz pamatujeme do 

současnosti a je každý den připomínán.  

MM: Máte zřejmě na mysli rozdíl mezi manifestační a skrytou, pokoutní likvidací odpůrců či 

„nepohodlných lidí“. Čím „totalitnější“ je režim, tím větší utajení, resp. různé kamufláže kolem 

likvidace jeho odpůrců. Orwellovská „no-person“, „neosoba“ je vymazána, nikdo o ní neví, musí se na 

ni zapomenout. Náběh k něčemu takovému byl v SSSR i v nacistickém Německu zřejmý. Ale i v 

„normalizačním“ ČSSR: Byla snaha vymazat osobnosti z čítanek, vymazat z dějin, vymazat z paměti, 

z mysli lidí. Totalitarismus je mnohem sofistikovanější než tradiční diktatury a despocie. Tím, že 

protivníka likvidujeme veřejně, vlastně na něj upozorňujeme a bezděčně zdůrazňujeme jeho 

mučednictví, tedy i budoucí oslavení. Toho se totalitní režimy dovedně vystříhaly.  

... Konec ideologie? ...  

MS: Jste přesvědčen, že tato totalitní ideologie ztratila svou relevanci? Režim přece padl, ale jak je to 

s ideologií? Žije dál?  

MM: Oficiální ideologie, která byla hlásána vládnoucí stranou? Měla něco společného s tím, co 

uplatňovali a praktikovali? V teorii se hlásili k Marxově koncepci „říše svobody“, ale v praxi vytvořili 

jeden velký koncentrák. Marxismus v pojetí KSČ byl zcela zrazenou, vyprázdněnou ideologií. Myslím, 

že ani samotní lektoři marxismu-leninismu nevěřili tomu, co hlásali.  

MS: Domníváte se, že po roce 1989 ideologie plně ztratila svůj význam?  

MM: Záleží na tom, co pod pojmem ideologie rozumíme. V užším slova smyslu se přece tento pojem 

kryje nejspíše s tím či oním dogmatickým učením, jež má religiózní či parareligiózní charakter, hlásá 

vlastně víru v mýty, pomysly. V tomto smyslu jsou ideologiemi zabsolutizované víry ve fašismus, 

nacismus, rasismus i komunismus – a ty alespoň v Evropě zřejmě ztratily na atraktivitě, i když jisté 

oživení dogmaticky hlásaného nacionalismu v posledních letech zase jistě zaznamenáváme např. v 

Rusku. V ČSSR před rokem 1989 ale přece již o žádné ideologii tohoto typu nelze hovořit, šlo o 

kryptokonzumentskou společnost, jejíž předáci naoko hlásali jakousi verzi socialismu, v niž zřejmě ani 

sami nevěřili. Po r. 1989 se možná paradoxně politická atmosféra u nás „ideologicky zradikalizovala“, 

čímž mám na mysli politickými předáky po r. 1989 sugerovanou víru v „neviditelnou ruku trhu“ atp. 

De facto jde o dogmatický neoliberalismus. Tradiční ideologie v užším slova smyslu může však 

přetrvat, různě se obrozovat. 

MS: Zkrátka – tato ideologie bude přitažlivá pro jisté procento lidí. Znovu připomínám diskusi mezi 

velkým inkvizitorem a Aljošou Karamazovem, ta je na to téma. Lidé se snaží zbavit břemene svobody. 

Tento proces bude pro mnoho lidí lákavý.  
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... Demokracie ...  

MS: Nyní bych přešel k otázce obnovy demokratického řádu. Jak si demokracii definujete? Co je pro ni 

charakteristické?  

MM: Především snaha vykročit z vlastní infantility, snaha být vůči sobě kritický, neustále znovu a 

znovu prověřovat a též mít bytostnou potřebu konfrontovat své názory s názory jiných lidí, které se 

mi nelíbí. Neustále se kultivovat ve smyslu úsilí tolerovat názory oponenta, nesklouznout nikdy do 

antagonistického dogmatismu. 

MS: Demokracie je podle vás kultivovaný spor?  

MM: Snad by bylo možno to tak říci.  

MS: Mohl jsem hovořit s brněnským esejistou Pavlem Švandou a ten mi říkal: demokracie je sociální 

prostor, kde se věci jeví. Souhlasíte s tím?  

MM: Tedy jeví, konfrontují, vyvíjejí, dodal bych. Mám-li vůči sobě ambice a chci být vůči sobě kritický, 

musím též dát prostor, aby se vyjevily, aby se manifestovaly, abych se s něčím vůbec mohl 

konfrontovat. Svobodný tok informací je conditio sine qua non – základní východisko. To však 

demokracii nedělá. Demokracie vlastně vždy kulhá, je nedokonalá. Právě touha „napravit ji“ 

vytvořením něčeho „dokonalého“ míří k totalitě.  

MS: Jsou však ti, kteří místo kulhání a bolestivé chůze si třeba nechají „uříznout“ nohy a jezdí na 

vozíku.  

MM: Ano, zříci se namáhavé odpovědnosti je lákavé, je to pohodlnější. Bez neustálé potřeba 

konfrontovat se, hledat něco lepšího, bez vědomí vlastní nedokonalosti, omylnosti směřujeme zase 

k totalitnímu, novototalitnímu, manipulátorskému uspořádání.  

MS: Soudíte, že lidé, kteří skandovali slova „chceme demokracii“, „chceme svobodu“, věděli, co 

požadují?  

MM: Těžko říci. Hlavně věděli, co nechtějí. Rozhodně, alespoň v něčem něco viděli. Ale spíše 

negativně. Pamatuji si jedno heslo z roku 1989. Na jednom transparentu stálo: „Chceme socialismus, 

a ne to, co tu bylo až doposavad.“ Připadalo mi to velmi trefné. Šlo přece mj. o to vzít demagogovi 

zneužívanou zbraň, vrátit původní smysl znetvořeným pojmům a slovům. Lidé věděli, že v tom, v čem 

žili, nejen žádná demokracie, ale ani žádný socialismus není.  

MS: To, co přijde, je pouhou možností, že budeme žít v demokracii.  

MM: Demokracie je zřejmě vždy jen možnost, jíž lze využít – nebo ji také lze ztratit.  

MS: Člověk raději přijme možnost než existenci ve starém, mysl lidí rozkládajícím režimu.  

MM: V polovině osmdesátých let přece již náš kvazisocialistický režim vykazoval známky dosti 

pokročilé degenerace, rozkladu. Snad si ještě před listopadem 89 jistá část obyvatelstva u nás činila 

naděje, že se „socialistický“ režim přece jen trochu bude liberalizovat. Že k nějakým změnám bude 

muset dojít, bylo již dosti zřetelné. Předáci, jako Milouš Jakeš, byli už jen k smíchu. Bylo zřejmé, že s 

takovouto vládnoucí garniturou to nepůjde dál ani politicky, ani ekonomicky. 
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... Otázka demokracie první republiky ...  

MS: Jak vnímáte demokratickou první republiku v kontextu obnovy demokracie? Váš otec psal o 

Masarykovi ... 

MM: Mluvíme-li o obnově demokracie v r. 1989, je to přece jen doba od první republiky vzdálená o 

dvě tři generace. Jen ti nejstarší tehdy ještě mohli mít s tehdejší demokracií nějakou osobní 

zkušenost. Ještě v roce 1968 zde přece byli ti, kteří si pamatovali třicátá léta, na něž by se snad mohlo 

ve smyslu demokratického systému navazovat. Jak jsem již řekl výše, lidé tehdy věděli hlavně to, co 

nechtějí. Tázal jste se na zážitek demokracie v předválečné ČSR. Jistěže právě tím, že od 50. let byla 

předválečná československá demokracie zatracována, ba démonizována, mladší si ji v mysli 

idealizovali. Když jsem byl v 70. letech učněm, přišel jednou jeden spolužák, kluk, co měl rád 

diskotéky a o politiku se nestaral, přinesl mi otcovu knihu o Masarykovi, abych ji nechal od svého 

otce podepsat. A říkal, jak si Masaryka váží, což bych tedy od takového teenagera nečekal. Opět zde 

funguje mechanismus, že paradoxně zákaz, totalitní zákazy a intolerance vlastně přispívaly k tomu, že 

se lidé víc zajímali o to, co bylo zakázáno.  

MS: Nespojujeme si s první republikou pouze ikony v podobě Masaryka a jeho ideového „nástupce“ 

v devadesátých letech 20. století Václava Havla? Uvažovalo se o nich jako o mravně integrovaných 

jedincích.  

MM: Myslím, že si to i zasloužili. A zaslouží si i pozitivní ocenění historiků, tj. ve smyslu skutečných 

demokratů.  

MS: Porovnáme-li demokracii, kterou máme dnes, s tím, co bylo v minulosti, můžeme konstatovat: 

zřejmě jsme ušli kus cesty v tom smyslu, že noviny nejsou cenzurované, což pomáhá tematické 

pluralitě.  

MM: Ten prostor svobody, v němž se demokracie může uplatnit, tu je, ale samozřejmě se znovu 

projevují tendence k manipulátorství, tentokrát ovšem mnohem rafinovanějšímu, sofistikovanějšímu. 

Problém je stále v tom, zda a v jaké míře se občané opravdu chtějí podílet na „věcech veřejných“, v 

jaké míře jim vyhovuje stádnost, pouhé zapojení do něčeho, či zda spíše chtějí o všem uvažovat sami, 

vytvářet si vlastní názor a s ním se pak snažit prosadit.  

MS: Můžeme říci: za první republiky byl velký spolkový život, jenž vycházel z obcování za Rakouska – 

Uherska. Dnešní demokracie je více individualizovaná, kdežto za první republiky jste „musel“ být 

součástí Sokola, Orla ...  

... Krok do současnosti ...  

MM: Nevím, zda je možno v současnosti hovořit o individualizované společnosti. Spíše je 

atomizovaná, roztříštěná. A ještě jedna věc – přesahy společenského vědomí a mechanismů přece 

trvají dlouho. Starší generace vždy setrvávají spíše v tom, na co si zvykly za svého mládí…  Ale přenáší 

se to trochu i na mladší generace. Srovnáme-li naše studenty, kteří se narodili po roce 1989, třeba s 

americkými nebo britskými studenty, pasivita našich studentů je výrazně větší. Ptají se méně, 

nechtějí být příliš nápadní, nechtějí se příliš angažovat. Jsou po svých rodičích prostě ještě stále zvyklí 

„držet hubu a krok“.  
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MS: Zkrátka - rezidua minulé doby?  

MM: Jsem přesvědčen, že ano.  

MS: Lidé jsou ke svému okolí pasivní? 

MM: Vždyť to vidíme všude kolem sebe. Lidé si po několik generací zvykali jen mlčet, přizpůsobovat 

se, přežívat. To se vyplácelo počínaje už rokem 1938.  

MS: Kdo neměl tento přístup, byl v horším případě dekapitován. Čím to, že se u nás obtížně obnovuje 

status demokrata? Demokracii neutváří pouze struktury, ale člověk.  

MM: Demokracie je náročný projekt a vyžaduje určitou nadosobní aktivitu, která bude proti 

konzumentskému modu kontraproduktivní. Konzumentský imperativ oslovuje člověka v jeho úsilí o 

vlastní blaho. Proč bych měl ztrácet čas účastí na věcech veřejných, když usiluji (a říká se mi, že mám 

usilovat!) o vlastní blaho? V tomto smyslu se přikláním k názorům, že konzumentská společnost má 

určité rysy novototalitního systému.  

MS: Na základě vašich slov můžeme tvrdit, že jsme ušli cestu od normalizované společnosti 

husákovského typu ke konzumerismu.  

MM: Ale on přece i ten husákovský „socialismus“ byl vlastně kryptokonzumentský, o tom už jsme 

mluvili. Nic jiného vlastně nebylo povoleno. Zde se mohli lidé realizovat, byť třeba v prostoru tzv. 

stínové ekonomiky, to se přece mlčky tolerovalo.  

MS: Nyní přichází otázka: jak probouzet demokrata v nás?  

MM: Osobním nasazením, příkladem, snahou, byť člověk má pocit beznaděje. Musí se to zkoušet 

znovu a znovu.  

MS: Víme, že v naší historii se vyskytují lidé, kteří dokážou vzplanout, část z nás se k nim přidá, ale pak 

jsme svědky úpadku. Jen si vezměme Jana Palacha. Také chtěl ostatní vyburcovat svou smrtí. Ta se 

stala národní manifestací. Víme, jak rychle to skončilo.  

MM: Vzpomínám si na slova Mahatmy Ghándího, parafrázuji: „Když mi vše připadá beznadějné, když 

si zoufám, zbývá mi víra, že nakonec uzurpátoři, diktátoři stejně prohrají. Vždycky prohrají.“ 

Beznadějný boj má vždy smysl, byť se může zdát prohraný. Beznadějná situace je konstanta našich 

životů. Když si vzpomenu na lidi, kteří byli v koncentračních táborech, gulazích, tak proč dnes 

propadat beznaději a oddávat se beznadějné pasivitě?  

MS: Nemyslíte si, že lidé uvažují: demokracii máme, a proto proč se o ni starat?  

MM: Vesměs tak asi uvažují všude na světě. Jedná se o konzumentskou společnost, jejíž program lze 

redukovat na slogan: „Don’t worry, be happy.“  

... Význam občanské společnosti ...  

MS: Jasně! Můžeme říci, že protikladem atomizované společnosti je živá občanská společnost?  

MM: Souhlasím.  
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MS: Proč podle vás předchozí prezident Václav Klaus se proti občanské společnosti aktivně vymezoval, 

a naopak Václav Havel ji hájil a snažil se její roli podpořit – a to jak v době prezidentské, tak 

postprezidentské? 

MM: Václav Klaus byl podle mého názoru velmi pragmatický až cynický politik, který velmi dobře 

vycítil, že voličstvo tvoří převážně lidé, kteří byli zvyklí na některý typ totalitní společnosti, mají 

potřebu silného vůdce. A za takového se jim on sám nabídl. V tomto smyslu byl Václav Klaus vlastně 

prodlužovatelem paternalistického „státního socialismu“. Mnoha lidem toto nepochybně vyhovovalo, 

protože to přinášelo pocit kontinuity svého druhu. 

MS: Ne nadarmo se říká: hlas lidu, hlas boží.  

MM: Boha bych do toho raději nepletl. Spíše se přikláním k názorům, které hlásají, že demokracie 

jakožto „vláda většiny“ může také vést do pekel, neboť tu většinu, ty „masy“ lze také demagogicky 

zpracovávat. Jestliže nějaký názor někde zastává většina, vůbec to nemusí znamenat, že zastává 

správný názor, že se kloní k pravdě 

MS: Souhlasím s vámi, poněvadž vláda většiny může znamenat útisk menšiny.  

MM: Opakuji, že manipulovat lze snadno právě i masami, o tom snad máme z 20. století dost 

zkušeností. Politici manipulují i dnes, byť rafinovaněji než dříve, ... 

MS: ... a to milými, pocukrovanými koblihami.  

MM: Vždyť jde jen o nové vydání antické koncepce „chléb a hry“.  

... Dialog a demokracie ...  

MS: Posuňme se dále. Jak vnímáte dialog a demokracii?  

MM: Měl by být autentický a nemělo by se jednat o sofistickou snahu druhého „překecat“ a zatlačit 

jej do kouta. Dialog je především snahou porozumět protivníkovi, přičemž na obou stranách musí být 

dobrá vůle, neměli bychom se snažit posílit své ego a popularitu tím, že druhého člověka potřeme. 

Pak se nejedná o dialog, ale o sofistické chytračení. Příkladem snad stále může být masarykovská 

demokracie a dialog, ...  

MS: ... nebo též dialog v rámci disidentských kruhů.  

MM: Souhlasím, oni na to také navazovali.  

MS: Řekl byste, že dialog u nás je spíš monologem?  

MM: Našli bychom snahy vést skutečný dialog na stránkách denního tisku, v televizi. To jistě ano, ale 

majoritní společnost se o něco takového zřejmě příliš nezajímá. 

... Elity a demokracie ...  

MS: Rád bych se též zeptal, jak přistupujete k významu elit a demokracie. Elity stanovují meze, 

usilování lidí. Sluší se říci, že u nás byly elity v nemilosti, stačí se podívat do naší historie. Mám třeba 

na mysli popravu pánů v roce 1621. 
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MM: Byl bych velmi opatrný při vymezení slova elita, poněvadž dnes se s tímto pojem zřejmě 

záměrně demagogicky žongluje. Pro konzumenty tvoří elitu bohatí a úspěšní, byť třeba mravně 

pochybní lidé. Masové sdělovací prostředky často uměle elitu „vytvářejí“. A političtí předáci si zřejmě 

také o sobě myslí, že jsou svého druhu „elita“. Tzv. kulturní a intelektuální elita je u nás přece již více 

než dvacet let společensky marginalizována.  

MS: Cílím na kvalitu.  

MM: Rozumím. Bývaly doby, kdy nebylo pojetí společenské elity tolik zmateno. Sokrates byl 

odsouzen k smrti, jednalo se o elitu, která jej odsoudila, nebo on sám byl onou elitou, intelektuálním 

výkvětem Athén? Rozhodně to tehdy bylo jednodušší.  

MS: Pozor, kritickým prověřováním zjistíte, že elitou byl Sokrates, a ne ti, kteří jej odsoudili.  

MM: Ale mysleli si to tehdy i athénští oligarchové a jejich přisluhovači? Asi ne. Měli bychom být 

ostražití k tomu, co v tom či onom historickém období bylo považováno za intelektuální a kulturní 

elitu, zda to bylo možno ztotožnit s tím, co v té které době bylo také adekvátně oceňováno. Často to 

ztotožnit nelze. Hovoříme například o třech proudech české literatury. A dále – co je označováno za 

elitu ve smyslu politickém a ekonomickém? I to je zřejmě svého druhu „elita“, i když zde bychom 

snad raději měli užívat jiné označení. Jedná se o bohaté, mocné, vlivné. Tyto přívlastky je ještě 

neopravňují k tomu, aby se považovali za někoho, kdo je skutečně duchovním výkvětem.  

MS: V demokraciích kapitálově silní podporují právě díla s kulturním přesahem. Co by Amerika byla 

bez Carnegieho, dnes Billa Gatse?    

MM: Takováto podpora si sice občas vyskytovala, ale jistě se na ni nelze spoléhat. Otázka je, zda když 

někdo je bohatý a mocný, bude podporovat celou kulturní oblast bezvýhradně, nebo jen tu část elity, 

která bude pro něj prospěšná. Nejsem si jist, zda bohatí budou podporovat nové Sokraty, kteří budou 

uvažovat samostatně, tedy případně též proti intencím bohatých a mocných. Ale necháme-li bohaté a 

mocné stranou, není ani snadné určit, co v samotné kulturní a intelektuální oblasti je vlastně tou 

skutečnou „elitou“.  

MS: V šedesátých letech si vzpomeneme na Bohumila Hrabala, Milana Kunderu. Kdo je dnes kulturní 

elitou? Máme Čapky či Ferdinanda Peroutku, jež dokázali velmi citlivě zacházet s jazykem, díky čemuž 

si je připomínáme a jsou nám vzorem.  

MM: Od 50. let je situace samozřejmě mnohem nepřehlednější než dříve, v době Čapkově a 

Peroutkově – možno však dodat též Durychově, Zahradníčkově, Vančurově, Teigově, Nezvalově atd. 

Kolik měli ve své době sporů, ale myslím, že nebylo pochybnosti, že všichni a mnozí další patří ke 

„kulturní elitě národa“. Po r. 1948 většina takovéto elity mizí v koncentrácích, v podzemí, v exilu, její 

místo si usurpují přisluhovači režimu. Dnes je to zase jinak složitější, ale některé stereotypy mají tuhý 

život. A k tomu je třeba uvažovat o stávajícím manipulátorském, umělém vytváření elit. Vidíme také, 

že určitá část české žurnalistiky se profiluje poměrně dosti zdatně v demokratickém diskursu. Za 

čtvrtstoletí se objevují náznaky poměrně kvalitní, kritické žurnalistiky. Dalším problémem je 

„postmodernistická“ hodnotová rozkolísanost. Dnes vlastně nelze aspoň trochu objektivně stanovit, 

co je dobré umění a co ne. Všimněme si projektů, jako jsou ankety Lidových novin o nejlepší knihu 

roku, kde jsou tak obrovské rozdíly v hodnocení. Žádná normativní estetika už dávno neexistuje, jako 

bychom se vlastně už o ničem nemohli domluvit, na ničem shodnout.  
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MS: Zde jsme u diktátu většiny. 

MM: Hodnotné dílo u této většiny nemusí mít úspěch – a dnes ani zpravidla nemívá. 

MS: Jistě, že nemusí.  

MM: Bylo tomu tak zřejmě v jisté míře vždy, ale dnes je tento rozpor obzvlášť vyhrocený.  

... Politika a její proměny ...  

MS: Měli bychom se zastavit u otázky politiky. Jak je pro vás politika důležitá a jaké proměny 

zaznamenala?  

MM: Odpovídat na tuto otázku opravdu jen těžko dokážu. Tážete-li se na můj osobní názor, řeknu 

toto: ohlížím-li se na devadesátá léta, asi jako mnoho dalších lidí si uvědomuji svou velkou naivitu. 

Nezlobím se ale proto sám na sebe, protože kdo tvrdí, že vše věděl v už lednu 1990, tak lže. Nestaral 

jsem se o vývoj v oblasti hospodářských reforem, protože nejsem ekonom. I já byl oběť demagogie.  

MS: Hovoříte však o transformačním projektu. Ještě bych se zeptal, zdali si myslíte, že povinností 

člověka je zajímat se o politiku a být aktivní?  

MM: O povinnost snad ne, to by byla zase jen další forma totality, ale snad by mělo jít o přirozenou 

potřebu mentálně vyspělého jedince. Homo politicus je pojem, který prochází dějinami jako červená 

nit. Člověk má mít politickou dimenzi. Vezměme si příkladem křesťanství. Hovořívá se o vertikále a 

horizontále v souvislosti s křesťanskou vírou. Vertikála je její páteří, ale nutná je též horizontála – 

společenství věřících, jejich provázanost, sdílení. Je to ta známá metafora kříže. Toto pojetí bychom 

měli vztáhnout i na svět politiky. Není to příliš odlišné. V tomto smyslu bych řekl, že člověk, který 

potřebu „žít politicky“ vůbec nemá, je v něčem zakrnělý.  

MS: Nepředpokládáte, že český národ postupně krní?  

MM: Nejen český národ, ale všechny národy. Můžeme se tázat, proč tomu tak je. Jedno vysvětlení je 

nasnadě: svět ekonomiky a politiky se stává tak složitým, komplikovaným, ... 

MS: ... expertním, ... 

MM: ... sám člověk se v něm nedokáže orientovat, a proto rezignuje. Opravdu zřejmě je o nástup 

jakéhosi novototalitního společenského, politického mechanismu, …  

MS: ... který souvisí s byrokratizací. Měli bychom říci, že právě v roce 1989 do ní přicházejí lidé, kteří 

s výkonem politiky neměli nic společného, ale přemýšleli o ní. Chartistům spadla moc do rukou, ale 

nevěděli, co s ní. Souhlasíte?  

MM: Spíše mohu konstatovat, že se tak stalo. I když zdaleka ne všem chartistům, a těch pár z nich, co 

se k moci dostali, se o ni museli podílet s jinými. Co s tím však mohl kdo dělat? Zkušenosti nebyly, 

jednalo se o zcela bezprecedentní situaci, jednalo se o restituci systému parlamentní demokracie po 

zániku totalitního zřízení. Zkušenosti s praktickou politikou mohli mít pouze podílníci na totalitním 

režimu. Velmi dobře se uplatnili. Někteří se uplatnili až přespříliš dobře. Na druhé straně Charta se 

sice prezentovala jako nepolitická organizace, ale v jádře politická byla, byť to musela kamuflovat, 
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aby nebyla postižitelná. Přední disidenti se k politice dostali. Dnes víme, že jejich přístup byl 

amatérský, ale je možno je za to ex post vinit? Také si zřejmě leccos idealizovali.  

MS: Byl tam duch knížete Myškina?  

MM: Třeba i tak. Idealismus disidentů byl přece dán už tím, že byli disidenty. Když někdo šel do tak 

beznadějného boje za občanská a lidská práva v totalitním režimu, byl idealista a trochu naivní 

člověk. Nemohl nebýt.  

MS: Považujete, že je důležité mít jak ideály, tak schopnost vyjednávat, prosazovat se?  

MM: Politika, hodná toho jména, musí být vyvážená, musí v ní být rovnováha mezi těmito dvěma 

složkami 

MS: Víme, že chartisté byli z politiky vytlačeni, ...  

MM: ... nebo z ní sami rádi odešli, poněvadž byli příliš idealističtí, i unavení.  

MS: Takový Petr Pithart, po ochodu z politiky v počátku devadesátých let byl jako docent na Právnické 

fakultě UK, pak přichází do Senátu. Vydržel tam.  

MM: Jakkoliv můžeme třeba Václava Havla či Petra Pitharta kritizovat za občasné chyby a omyly, 

pořád si myslím, že je dobře, že nedali prostor naprostým cynikům, pragmatikům, kteří by sice 

některé věci řešili možná lépe, ale svým pragmatismem by o to dříve politiku jako takovou lidem zase 

zcela odcizili.  

... Politika a program ...  

MS: Jak vnímáte význam programu v politice? Není program druh marketingu?  

MM: Dnes rozhodně. Pokud politik vstupuje do politiky a je v něm vyvážená složka idealistická a 

pragmatická, až cynická, jež je v každém z nás, odpovídá tomu i jeho program. Cynik samozřejmě k 

„marketingové politice“ přistupuje jako k něčemu kýženému, ale ani idealistický politik se jí nemůže 

zříci.  

MS: Nedomníváte se, že naší republice je nechuť k politice z rozčarování u některých z nás? Na druhé 

straně je neochota participovat. Když se člověk zamýšlí nad tématy diskutovaných v politice, chybí 

nám obecně sdílená vize, kam tento národ má jít, co je příspěvek českého národa?  

MM: A jde ještě o český národ? Nebo jsme už spíše jen masa konzumentů? Politická vize by mohla 

být pragmatická, konkrétní, ale nějaká by měla být. V tomto smyslu byl Václav Klaus a jeho „vize“ na 

stejné kvalitativní úrovni, jako byly „vize“ normalizátorů. Jedná se o pouhé nakrmení davů – a to je 

vše. Hlavně, aby břicho bylo plné. V tomto smyslu bych řekl: je možné navazovat na Václava Havla – a 

to ve dvou rovinách. Za prvé prožíváme čtvrtstoletí postupnou integraci Evropy, která má své 

pozitivní a negativní rysy. Osobně postrádám politiky, kteří by se byli schopni znovu a znovu snažit 

definovat svou politickou vizi v rámci tohoto procesu, vůči němuž se Václav Klaus vymezoval jen 

negativně, což je snad trochu málo. Navozuje to představu, že by Česká republika sama „čelila“ 

celému světu. Co jiného než evropská integrace by tu mohlo být? Jaké máte alternativní návrhy? 

Připadá mi samozřejmé, že tento přístup by měl být součástí politického každého diskursu. Nejen že 
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politik bude definovat konkrétní národní vizi, ale též jak může český národ přispět ke spoluvytváření 

Evropy.  

MS: Problém je, že v politice vystupuje mnoho mluvků.  

MM: Jistě. Jsem přesvědčen, že pokud by se dnes měl politik pokusit definovat zájmy českého 

národa, nemůže je definovat bez spoluvytváření jednotné Evropy. Není jiná cesta našeho národa než 

k integrované Evropě.  

MS: Shodou okolností Václav Havel vaši ideu sdílel, na druhou stranu - kritika Evropské unie pomáhá, 

třebaže ji představitelé v Evropě považují za úsměvnou.  

... Kapitalismus ...  

MS: Zastavme se ještě u kapitalismu – obnovy tržního řádu. Termín kapitalismus se v počátcích 

nepoužíval. Je vhodné připomenout, že Marx jej kritizoval z důvodu odcizení.  

MM: Opravdu nejsem kompetentní se k tomuto vyjadřovat, ale budiž. Domnívám se, že se zaměňují 

pojmy tržní hospodářství, volná konkurence, kapitalismus. Jsou to pojmy ne zcela kompatibilní. Je 

otázka, co bylo považováno za funkční kapitalistické podnikání v 18. století a co je možné v 21. století. 

Státní zásahy do soukromého podnikání přicházejí přece již ve 30. letech 20. století, ne-li dříve. 

Během velké krize, kdy se ukázalo, že samotné laissez faire vede do pekla. Opačným extrémem je pak 

následná snaha o zespolečenštění výrobních prostředků, tj. de facto zestátnění, čehož důsledky 

netřeba připomínat. Proces redefinice vzniká za pochodu s tím, jak kde který demagog měl tendenci 

démonizovat to či ono. Jak se démonizoval kapitalismus, démonizoval se později etatistický, sociální 

projekt. Formuloval bych to asi takto: samo o sobě soukromé podnikání není nic negativně 

hodnotitelné, stejně tak není a priori zatratitelná snaha něco centrálně řídit pro dobro věcí. Není to 

ani negativní, ani pozitivní. Jistá míra intervence ze strany státu je nepochybně nutná.  

MS: Musíme si připomenout: v roce 1989 jsme stáli před „rozebráním“ státního plánování. Přišel 

logický kyv.  

MM: Máme-li hovořit o demokratické diskusi, připusťme názory, které se vracejí k velkým sociálním 

utopiím: soukromokapitalistický princip není humánní – a to proto, že pěstuje v lidech nejen 

individualismus, ale též egoismus, sobectví. Má to tedy své pozitivní a negativní stránky – a ty 

zdůrazňovala Marxova kritika.  

MS: Zde platí Mandevillova pěkná věta: „Private vices make public benefits.“ Tím je myšleno: pokud 

člověk bude v rukou neřesti, může se zrodit společenské blaho.  

MM: Považuji to spíše za bonmot. Může to tak být, aby však to nebylo pojímáno jako „účel světí 

prostředky“. Jsem přesvědčen, že před sebou nemáme jinou možnost než tyto dvě politické vize 

udržovat v napětí a v rovnováze a balancovat.  

MS: Předpokládáte, že vnitřně bychom měli obnovit demokratický kapitalismus, ale bohužel jsme se 

dopracovali ke kapitalistické demokracii? Znamená to, že kapitál ovládá demokratické procesy?  

MM: V rámci politického diskursu musíme uvažovat o tendencích, které jsou označovány za 

mafiánský kapitalismus. To znamená, že organizovaný zločin prorůstá do struktur společnosti jako 
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rakovina. Jedná se o fenomén, jenž též není nový, ale vystupuje u nás v nové kvalitě, intenzitě. I toto 

je nutné vzít v potaz. Sečteme-li všechna pro a proti, není velký důvod k optimismu.  

... Člověk v otevřené společnosti ...  

MS: Demokracie a kapitalismus jsou systémy, v nichž se pohybuje člověk. Václav Klaus říkal: „Měníme 

systém, ne člověka.“ Ten se nakonec přizpůsobí systému, měnit člověka je sociálním inženýrstvím. Jak 

na jeho uvažování nahlížíte?  

MM: Existuje přesvědčení, že se člověk změní prostřednictvím systému, v němž žije. Věřme mu, že to  

Václav Klaus myslel v dobrém. Člověk prý opět získá iniciativu, vymaní se z pasivity a totálního 

ovládání. Klausův svět je však velmi úzký, jednodimenzionální, je to svět ekonomiky, ničeho jiného. 

Jeho ekonomismus vůbec nepočítá s dalšími nutnými složkami toho, co tvoří systém.  

MS: Václav Klaus pečlivě rozlišoval politickou svobodu a ekonomickou svobodu. Více akcentoval 

svobodu ekonomickou. 

MM: To je jeden z kamenů úrazu. Tím byla občanská společnost utiskována, vytlačena.  

... Hodnoty a otevřená společnost ...  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jaké hodnoty jsou důležité pro fungování demokracie a kapitalismu? 

V roce 1989 Václav Havel přišel se spojením: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí!“ Jeho slova 

jistě nesou známky revoluční euforie.  

MM: Jedná se o slogan, který byl produktem té doby, entusiasmu člověka, jenž jej formuloval. Každý 

člověk, jenž není cynik, by jej mohl podepsat. Pravda a láska jsou přece jen a jen pozitivní hodnoty. 

Lidé si ovšem představovali dost „černobíle“, co to ta pravda a láska je. To jsme byli „my“, a ostatní 

jsou pak lež a nenávist. V důsledku tohoto černobílého vidění se pak začalo objevovat i velmi 

negativní hodnocení „pravdoláskařů“.  

MS: Revoluce jsou černobílé, ale pak jednotlivé části ustupují šedi.  

MM: Když si rukou potřásli Adamec s Havlem, můžeme říci, že pravda a láska si potřásla rukou se lží a 

nenávistí? To heslo bylo přece projevem atmosféry „sametové revoluce“. Bylo vzápětí korigováno 

realitou. Vracet se k němu je podobné jako se vracet k heslu: „Pravda vítězí!“ 

MS: Jsou lidé, kteří s vámi nebudou souhlasit, protože heslo může znít: „Pravda Páně vítězí, třebaže na 

čas poražena bývá.“  

MM: Každá pravda, která je pravdou, musí být pravdou Páně.  

MS: Jak vnímáte otázku svobody? Dotkli jsme se jí: je politická svoboda, ekonomická svoboda. 

Nezaměňují si lidé otázku svobody s libovůlí?  

MM: Nepochybně. Myslím si, že by bylo možné citovat mnoho autorů, kteří to formulovali obdobně. 

Např. Egon Bondy ve svých filozofických esejích zdůrazňoval trojjedinost svobody, odpovědnosti, 

rizika. Zkrátka – není svobody bez přijetí určité odpovědnosti, bez toho, že člověk podstoupí riziko, 
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což je známá věc. Usiluje-li člověk podílet se na věcech veřejných, musí nést riziko a má mít 

odpovědnost. V tom byl asi největších z kamenů úrazu entuziastických sociálních učení, jež ... 

MS: ... usilovala pomoci člověku tím, že z něj „sejmou“ svobodu. 

MM: Ano, ve jménu „spravedlivého řádu“ se to stane. Jedná se o paternalistické systémy, které 

odbourávají lidské riziko a převádějí je na formální struktury.  

MS: Co například otázka spravedlnosti? Byli jsme svědky velkého majetkového transferu. Lidé se 

domnívali, že majetkový transfer je nespravedlivý. Nespravedlnost vzniká špatným, zdlouhavým 

rozhodováním soudů. Lidé byli při privatizaci konfrontováni s krádežemi, nečinností soudů. Při 

nespravedlnosti je zde problém, že systém ztrácí legitimitu.  

MM: Sice se opět necítím být oprávněný se k tomuto vyjadřovat, ale snad mohu říci, že hlavní 

problém byl v tom, že napravováním křivd způsobených během čtyřiceti let totality nutně muselo 

dojít k novým křivdám a nespravedlnostem. Osobně považuji vracení majetků – které byly 

vyvlastněny ve jménu „lidu“, byť pak stejně „lidu“ nepatřily – za správné. A to včetně církevních 

restitucí, byť sám nejsem křesťan, ani vůbec nábožensky založený člověk. Rozumím, že tím může dojít 

k dalším nespravedlnostem, poněvadž majetek, který byl de nomine „znárodněn“, přece někdo 

konkrétní obhospodařoval – a snad ne vždy jen špatně.  

MS: Zkrátka – jistá nespravedlnost musí být přijata, aby celý systém fungoval?  

MM: Pokud možno menší nespravedlnost.  

MS: Nezapomínejme – restituce byly prosazovány liberály, ačkoliv „liberál“ Václav Klaus se k tomu 

stavěl rezervovaně, ba namítal, jelikož s majetkem je spojena moc, a on neměl zájem, aby zde byl 

silný partner v podobě církví.  

... Kam jsme došli ...  

MS: Blížíme se ke konci. Kam podle vás došla česká společnost, hospodářství? Jaké zásadní omyly 

byste zmínil?  

MM: Nejsem ekonom.  

MS: Ano, ale dotýkáme se veřejného prostoru.  

MM: V devadesátých letech došlo k velkým omylům. Kyvadlo v oblasti hospodářské se velmi vychýlilo 

k bezbřehému liberalismu. Vidíme to zřejmě nejlépe v dnešním v Rusku, kde je sociální stratifikace je 

obrovská, propast mezi bohatými a chudými se dále zvětšuje. Politika vedla k odčerpávání 

obrovských majetků, poněvadž nebyl zájem na tom, aby tyto zdroje pomohly rozvoji české 

ekonomiky. Máme tu přece pěkný příklad Viktora Koženého a jemu podobných. Postupovali legálně? 

Zřejmě ano.  

MS: Problém je, že to nebylo legitimní.  

MM: Druhé negativum je pasivita společnosti. Jedná se o další důsledek doby totality. Je také 

ostudné, že stále musíme být svědky toho, jak část intelektuální elity znovu a znovu odchází z naší 

země, aby se jinde uplatnila lépe. Třeba lékaři, architekti vědci z exaktních oborů ...  
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MS: Odliv mozků stále existuje.  

MM: V této zemi jsme tedy nevytvořili takové podmínky, aby se tu tito odborníci mohli dobře 

uplatnit. Společnost je svobodná a odchod jim musíme dovolit. Jedná se však o vizitku společnosti 

samé. Co se však kultury v nejširším slova smyslu týče, řekl bych, že v mnoha ohledech se hodně 

podařilo. Jistý intelektuální diskurs tu existuje, avšak nepodařilo se českou kulturu sjednotit na 

nějakých společně sdílených hodnotách. Veličin, které tvořily kulturní a intelektuální elitu 

předválečného Československa, mám dnes stále žalostně málo. 

MS: Děkuji vám za alternativní pohled.   

 

 

Dialog o transformaci s Jaroslavem Šebkem3,4: 

 

MS: Čím je pro vás rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jaké naděje jste s ním spojoval a případně, 

jak se naplnily?  

 

JŠ: Musím říci: rok 1989 je zásadně přelomovým rokem mého života, protože se jedná o rok, v němž 

jsem skutečně mohl vidět pohyb dějin. Jako historik a člověk, jenž se zajímá o veřejné dění, jsem 

vnímal rok 1989 jako možnost začátku budování nového systému a nového charakteru společnosti S 

tím jsem vnímal i naděje, na něž jste se tázal. Naděje byla to, že začne něco nového, demokratického, 

svobodného. Současně jsem si myslel, že rokem 1989 začne i nová podoba mezilidských vztahů. 

Uvažte - v té době mně bylo 19 let. Domnívám se, že právě na všechny věci jsem se díval s mladickou 

naivitou a současně euforií. Asi bych hovořil jinak. Je dobře, že v devatenácti jsem měl tato 

očekávání. Přiznám se, že i když se ona nenaplnila, rok 1989 je primárně spojen s tím, jak obrovsky 

velká vlna solidarity se v těch dnech rozvinula. Z toho hlediska jsem měl pocit, že začíná něco nového, 

kvalitativně lepšího i v mezilidských vztazích.  

 

MS: Došlo ke skoku ve vývoji.  

 

JŠ: Rozuměl jsem tomu tak, že atmosféra mezi lidmi, na náměstní, na Václaváku, byla naprosto 

jedinečná, úžasná. Neustále opakuji slovo vztahy, ale ty byly pro mne velice důležité.  

 

MS: Ano, měli bychom říci: lidský život bez autentických vztahů by neměl smysl. To je zásadní. Vztah k 

lidem, k Bohu ...  

 

JŠ: Sám jsem to tak v sobě neměl uspořádané. Intuitivně jsem vnímal důležitost roku 1989 nejen v 

tom, že padá komunismu, ale i v tom, že přichází doba - a nyní slova tučně potrhuji: naivně jsem 

čekával změnu v mezilidských vztazích. Měl jsem spíš představu roku 1968 než toho, co následovalo. 

Očekával jsem, že nastane nějaká podoba demokratického socialismu než nástup liberálního 

                                                           
3
 Jaroslav Šebek *1970, český církevní historik, z jeho díla: Sudetoněmecký katolicismus na křižovatce (1999), 

Mezi křížem a národem (2009), Od konfliktu ke smíření (2013), Papežové moderního věku (2014) aj.    
4
 Dialog byl natočen v úterý 24. února 2015 dopoledne v prostorách knihovny Filosofického ústavu, Jilská 1, 

Praha 1, Staré Město, druhá část dialogu byla natočena ve čtvrtek 16. dubna 2015 ve stejných prostorách.       
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demokratického kapitalismu. Byl jsem pod vlivem toho, co se dělo v Sovětském svazu a tehdy mne 

inspiroval Gorbačovův přístup politika. Bylo to díky tomu, že jsem neměl jinou zkušenost, i z tohoto 

hlediska jsem vnímal potřebu zachování sociálního státu, sociálního uspořádání. Zdůrazňuji sociálního 

uspořádání. Měl jsem intuici, že jsem se v roce 1989 viděl „repliku“ roku 1968. Pro mě bylo klíčové, že 

jsem především našel opravdovou víru, což bylo zásadní v mém životě, jelikož na počátku roku 1990 

jsem prožil obrácení ve společnosti mladých křesťanů. Zkrátka - jednalo se o iniciační moment. Spojil 

se zážitek roku 1989 jako velké společenské a politické změny a současně se v této době spojil můj 

osobní prožitek nalezení víry. Přišel jsem k tomu tak, že spoustu lidí na počátku roku 1990 pod vlivem 

událostí hledalo skutečně cestu k víře. Viděl jsem to též tak, že velmi rychle tato euforie vyprchala. Za 

sebe mohu konstatovat: jsem rád, že jsem nalezl křesťanskou víru, a proto jsem věřící čtvrt století.  

 

MS: Jak milé! To znamená, že rok 1989 je rokem zázraků, jak o něm hovoří Timothy Garton – Ash. 

 

JŠ: Dokonce bych řekl, že se tam spojily věci, o nichž sám píšu ve svých článcích - a to je vliv Anežky 

české či jejího svatořečení. I toto byl pro mě velký zážitek. Najednou vidím, že i během hledání 

identity církve, že je důležité i pro tuto církev, aby navazovala na své dobré historické tradice, na 

postavy z minulosti, které jsou schopné inspirovat současnost, aby pozitivní obraz našich národních 

duchovních tradic nebyl pouze připomínán, ale aby vytvářel žádoucí svorník ve společnosti. Jsem 

přesvědčen, že společnost tyto svorníky potřebuje a bez nich nemůže fungovat.  

 

MS: Můžeme říci: svorník, společný jmenovatel.  

 

JŠ: Přesně tak. Zde vidíme - a nyní se vracíme do současnosti - jak vystupuje prezident Zeman, ale 

není to pouze prezident Zeman, poněvadž v podobném duchu vystupoval prezident Klaus. Zemanovy 

výroky, jeho způsob politiky vytváří pouze štěpící a konfliktní linie. Dělí společnost na ty, kteří jsou 

obyčejnými lidmi a ty, kteří jsou součástí kavárny, intelektuálního odpadu. Díky tomu se samozřejmě 

ve společnosti vytváří nesoulad. Může to mít i do budoucna fatální důsledky - a to nejen jak bude 

společnost vypadat, ale jak se bude politicky vyvíjet. Dokonce si myslím, že tento faktor může mít 

dopad do sociální a ekonomické roviny.  

 

MS: Stačí se podívat na trendy v bohatnutí společnosti, kde ve srovnání s ostatními středoevropskými 

a východoevropskými zeměmi stagnujeme. Pro mnohé západní společnosti jsme nečitelní. Opět je zde 

nedostatek jednotícího. Dobrá, soudil jste, že rok 1989 tak jako tak musí přijít? Jednoduše - režim je 

neudržitelný.  

 

JŠ: Netušil jsem, že přijde rok 1989. Nebyl jsem v Prognostickém ústavu.  

 

MS: Vždyť ani lidé v Prognostickém ústavu změny neočekávali.  

 

JŠ: Otázka je, co se v instituci dělalo. Intuitivně jsem věděl, že nelze udržet dosavadní stav. Režim se 

hroutil v Polsku, v Maďarsku, v NDR, ... 

 

MS: ... pak i v Jugoslávii, ale ta přišla později.  

 

JŠ: Tamní situace byla jiná, poněvadž nebyla plně sovětským satelitem. Nepatřila mezi země s 



 
 

24 
 

tradičním socialistickým zřízením. Ani Polsko jím nebylo. Velmi silně jsem vnímal pohyb. Bylo logické, 

že se cosi podobného bude dít u nás. Nakonec tomu tak bylo. V lednu 1989 byl Palachův týden. Byl 

jsem na demonstraci 18. ledna, která nebyla brutálně napadena policií. Zde jsem vnímal, že rok 1989 

začíná a může přinést kýžené změny. Tehdy jsem četl i samizdatové Lidové noviny. Z toho vyplývalo, 

že zde začíná velmi silný pohyb. Rok 1968 jsem nezažil, ovšem pouze intuicí jsem zaregistroval, že 

cosi podobného se děje jako v onom roce.  

 

... Důležitost Gorbačova ...  

 

JŠ: Hlavně zde existovala velká osobnost, kterou bychom neměli zpochybňovat - a to je Michail 

Gorbačov a jeho politika, která napomohla otevřít stavidla změn.  

 

MS: Usiloval o reformu nereformovatelného. 

 

JŠ: Též musím říci, jak jsem vnímal rok 1989 ve svých 19 letech a jak jej vnímám v současnosti. Mám 

pětadvacetiletou zkušenost, což mi poskytlo jiný náhled. Jako mladý jsem viděl důležitost 1989 

prizmatem Gorbačovových reforem.  

 

MS: Dobrá, ale sluší se říci, že lidé v komunistické straně na to nebyli připraveni. Sovětský představitel 

byl mile přijat v roce 1987, ale lidé, kteří u nás stáli u vesla, byli bezradní.  

 

JŠ: Zde bych dokonce řekl: představitelé režimu měli strach. Když v roce 1987 přijížděl Gorbačov, byl 

strach, že se přihlásí k myšlenkám roku 1968. Nyní v rámci svých výzkumů čtu exilový tisk jako Listy, v 

nichž autoři očekávali, že Gorbačov se zde jasně postaví na stranu lidí roku 1968. Navíc - jeho 

spolužákem byl Zdeněk Mlynář.  

 

MS: Ano, ale v tu dobu byl ve Vídni.  

 

JŠ: Co se komunistické elity týče, jsem toho názoru, že byla nejen bezradná, nebyla ideově 

vyprázdněná, ale měla strach. Ten však není dobrým rádcem. Také se zde jistotně projevil rok 1968. 

Komunisté, kteří masově byli ve straně, byli pragmatiky, navenek opakujícími fráze, ale vnitřně o 

obsahu přesvědčeni nebyli. Najednou pak vidíme, jaký je morální marasmus, který panoval, jelikož 

řada komunistů se přelila do ekonomické sféry. A podle mě i neutěšený stav - jak politiky, tak 

ekonomiky po roce 1989 se všemi jejími problémy je důsledek morálního marasmu. Rád bych zde 

pouze řekl: na tento stav doplatila církev, jež si myslela - a to velmi naivně, že rok 1989 bude 

znamenat příklon k duchovním hodnotám, jelikož tím nahradíme marxismus. Problém je, že 

marxistická ideologie byla dávno mrtvá a opravdu v hlavách komunistických funkcionářů přebýval 

pragmatismus.  

 

MS: Nesmíme zapomínat na pavučiny v mysli - a to díky nekritičnosti lidí.  

 

JŠ: Komunistickou elitu tvořili lidé, kteří se v roce 1968 postavili proti vlastnímu národu a sloužili 

sovětské okupační moci.  

 

MS: Byla zde dělnickorolnická vláda. 
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JŠ: S pětadvacetiletým odstupem se jednalo o lidi, kteří neměli šanci čelit událostem. Řádně to 

neudělali ani komunisté v NDR - Německé demokratické republice, kteří měli jinou zkušenost, byť byli 

stejně ideově zkostnatění jako naši komunisté. Evidentně tam existovaly zbytky marxistického 

uvažování, protože komunistická elita v NDR se do velké míry přetavila do strany demokratického 

socialismu, jež nějakým způsobem funguje do současnosti v celém Německu.  

 

MS: Máte na mysli partaj die Linke, kterou spoluzakládal Oskar Lafontaine. 

  

JŠ: Zde byla určitá idea, ale když se podíváte na naše komunisty, stále se pohybují v tradičních 

ideologických schématech. Z mého pohledu se tam nic nezměnilo.  

 

MS: ... a podíváte-li se do současnosti, oslavují i severokorejského vůdce Kim - Čong - Ila. 

  

JŠ: U nich není žádná sebereflexe. Jiná situace je v Polsku a Maďarsku. Dokonce i bývalí komunisté se 

dostali do vedoucích funkcí, i v postkomunistické době. Někteří z nich byli i tvůrci vládní politiky. 

Například Leszek Miller v devadesátých letech byl koncem devadesátých let premiérem Polska. 

Podobně jako maďarský Gula Horn, to byl přímo komunistický představitel, také byl čtyři roky 

premiérem. Tam je vývoj jiný.  

 

MS: Můžeme uvést Alexandra Kwasniewskeho jako prezidenta Polska.  

 

JŠ: Byl dobrovolně zvolený národem. Zde je pouze vidět, jak diferencovaný byl vývoj v ostatních 

zemích - Polsku, Maďarsku ve srovnání s NDR.  

 

... Ideologie ... 

  

MS: Dobrá, vy jste popsal minulost. Zůstal bych v ní, ale na takové abstraktnější rovině. Co si spojujete 

s komunistickou ideologií, a vůbec potřebuje člověk ideologii pro svůj život?  

 

JŠ: Jsem přesvědčen, že ideologie je špatná, jelikož ideologie pro mě znamená nesouhlas s ostatními 

názory a snaha prosazovat svůj pohled na svět. Ta nemusí být pouze komunistická nebo nacistická. 

Jsem přesvědčen, že nesmiřitelnost prosazování názorů může být i v rámci prosazovaní přírody, ...  

   

MS: ... ekologismus. 

 

JŠ: ... pohled na svět prostřednictvím genderových základů. Ideologie pro mě též znamená segment 

pohledu na člověka i světa, který je nekompromisně prosazován. Z tohoto pohledu jsem vůči 

ideologiím zaujatý.  

 

MS: Soudím, že máte podobný pohled jako Petr Pithart. Ten o ideologii uvazuje jako o „nebezpečné 

hře s idejemi“. 

  

JŠ: Řekl bych, že jeho postoj je hezký. Jsem rád, že Petr Pithart má takový názor, kterého si lidsky 

velice vážím a považuji jej za svého přítele. Pouze si myslím, že ideologie může být i v náboženství. 
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Může to být katolická ideologie, ta fundamentalistická je pro mě též ideologie, jedná se o 

nesmiřitelný pohled na okolní svět. Ten je v současné době reprezentován i islámskými proudy. 

Vidíte, kam taková ideologie vede.  

 

MS: Můžeme říci: lidé, kteří odmítají reflexi a sebereflexi, se uchylují ke zjednodušenému výkladu 

světa, který je jedním z pilířů jejich identity.  

 

JŠ: Pro ně je to jedna záchovná kotva ve složitém světě, což je případ komunistů. Řekl bych, že v 

komunistické ideologii řada lidí pořád vidí sociální rozměr. Jsem přesvědčen, že je nutné respektovat 

tuto skutečnost, protože ...  

 

MS: ... jinak hrozí rozpad společnosti.  

 

JŠ: Nejen. Též je nebezpečné, že se řešení problémů chopí radikální skupiny. Na jihu Evropy je zcela 

zřejmé že jsme se dostali do fáze, kdy najednou komunistické nebezpečí vnímám z jižní části Evropy, 

protože i v Řecku i ve Španělsku je to příklon k extrémním radikálním řešením, jež vzbuzují obrovské 

naděje - vzdušné zámky, ale realita bude úplně jiná. Vnímám to jako nebezpečí, poněvadž 

kapitalistický systém současnosti dostatečně nerespektuje sociální důstojnost člověka a obecně lidský 

rozměr hospodářství.  

 

... Komunismus ...  

 

MS: Jste přesvědčen, že východiska komunismu jsou legitimní? Úsilí o spravedlivou společnost, akcent 

na rovnost ...  

 

JŠ: Náš dialog je hypotetický, protože komunismus též znamená obrovskou destrukci jiných hodnot. 

Znamená pronásledování jinak smýšlejících. Nemyslím si, že bychom se dočkali ideálních 

komunistických zítřků. Zde komunismus znamenal likvidaci celých sociálních skupin, dokonce 

sociálních tříd, pokud se na skutečnost podíváme z marxistického hlediska, likvidaci elit a rozvrat 

morálky. Na tyto skutečnosti nemohu nikdy zapomenout.  

 

MS: Náboženství bylo jako nadstavba.  

 

JŠ: Nadstavba byla dána jako vše. Bohužel liberální ekonomický přístup si toto z komunistické 

ideologie vzal. Vše, co není ryzí pragmatizující ekonomismus, vnímá jako nadstavbu. To je špatný 

výklad.  

 

MS: Liberalismus je založen na vnitřním řádu, který vychází z přirozenosti člověka. Dobrá, pojďme 

ještě k minulé ideologii. Zde bychom měli oddělit učení Marxe a jeho následovníků. Marx rozhodně 

není Lenin, natož Stalin. Reflektoval 19. století.  

 

JŠ: Marx však „implikoval“ mnohé do systému, jako byl sovětský stalinismus. Je vhodné tuto 

skutečnost zdůraznit, poněvadž v marxismu je obsaženo popření ideálních forem života jako těch, 

které nejsou dokonalé. Je zastáncem dialektického materialismu - a to slovo podtrhuji. V tom je 

obsaženo to, co vytváří spor mezi náboženským systémem a mezi marxistickou filozofií, protože 
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marxismus je pak jinak rozvíjen v západní Evropě v šedesátých letech. 

 

MS: Hlavně ve Francii, ...  

 

JŠ: ... a také v Německu, kde se stává základem studentského hnutí roku 1968. Marxismus je 

považován za ideologii ideální společnosti.  

 

MS: Ano, ale tam to bylo jako ideový koncept a nic jiného. U nás se snažil realizovat.  

 

JŠ: Na univerzitách se mohou nalézt i vysokoškolští intelektuálové, ale již to není marxismus 19 

století. 

 

MS: Západní Evropa zažila humanizovaný marxismus, ...  

 

JŠ: ... i když je tam velký obdiv k revolucionářům, jako Che Guevara. Zde se mísí velká dávka naivity s 

reakcí na mezinárodní situaci konce šedesátých let. Tím myslím: rozpad kolonialismu, vznik nových 

států v Africe, které do jisté míry chtěly do sebe „nasávat“ některé marxistické myšlenky, což se 

ukázalo naprosto šílené. Zde vidíme, jak obtížné myšlenku skutečného komunismu realizovat. Z mého 

pohledu je to nerealizovatelné.  

 

... Reforma? ...  

 

MS: Ani reforma systému jako celku není možná.  

 

JŠ: Dostáváme do roku 1968 a do diskuse co by kdyby ... Domnívám se, že důležité je respektovat 

osobní důstojnost člověka, jeho občanská práva, pochopitelně mít sociální charakter hospodářství. 

Neznamená, že to bude komunismus.  

 

MS: Problém je, že sen byl realizován skrze násilí. Důstojnost člověka nebyla brána v úvahu. Jen se 

podívejme na miliony mrtvých.  

 

JŠ: Možná, kdyby se rok 1968 povedl, kdyby nepřijely tanky, ...  

 

MS: ... jsme blíže k Rakousku, ...  

 

JŠ: ... možná je u nás situace jiná, možná - a to je hypotetické - bychom byli na úrovni Rakouska nebo 

bychom snad mohli mít podobný silně sociální systém, jako je ve Švédsku. Je však otázka, co by se z 

roku 1968 zachovalo. Jsem přesvědčen, že šedesátý osmý bychom si mohli odnést, že tehdy byli lidé 

schopni věřit svým vůdcům alespoň do toho nešťastného roku 1968. Pak zde vznikla i spontánní 

reakce, kdy se zapojilo aktivně velké množství lidí do veřejného dění. Formuloval bych to: ano, 

atmosféra roku 1968 by mohla fungovat v současnosti, jenže je obtížné, že rok 2015, to je trochu jiná 

situace - již z hlediska něčeho, co velmi výrazně ovlivňuje lidské sdružování - a to je existence 

sociálních sítí, kdy se sdružování dostává pouze do virtuální podoby.  

 

MS: Komunikace neprobíhá z očí do očí, opomíjí fenomenální svět.  
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JŠ: Virtuální svět v podstatě válcuje svět skutečný.  

 

MS: Musíme se tázat: kde je pravda?  

 

JŠ: Vaše otázka přesahuje do jiného rozměru. Zde si pouze myslím, že v poslední době řada revolucí, 

...  

 

MS: ... do čehož řadíme i „arabské jaro“, ...  

 

JŠ: ... a jedná se o velmi kontroverzní záležitost, která se rodila na facebooku, na twitteru a jiných 

sociálních sítích. Pak se ukázalo, že tyto sociální sítě jsou schopny iniciovat vznik takových hnutí, ale v 

zásadě nejsou schopny politický a sociální vývoj určovat.  

 

... Pozitiva minulosti ...  

 

MS: Dobrá, vnímáte nějaká pozitiva minulosti, nebo k ní přistupujete jako k systému, který ničil 

potenciál člověka a hospodářství, tedy toho, co vykonali naši předkové?   

 

JŠ: Jsem názoru, že většina věcí minulého režimu byla negativní. To je jasné. Také si myslím, že není 

možné si říci: vše je černé, nebo bílé. Jako historik toto nemohu akceptovat. Je zde výjimka - a to je 

nacistický režim, což je hodně negativní. Nacismus jsem zmínil jako antipod komunismu. Lidé by 

raději akceptovali nějakou formu komunismu, protože ten je potřeba vnímat v nějakých vývojových 

fázích. Komunismus padesátých let je úplně jiný než komunismus osmdesátých let. 

 

MS: Máte na mysli nejen budovatelské nadšení versus normalizační rezignaci.  

 

JŠ: Ano, komunismus padesátých let znamená mnoho mrtvých, zmrzačených osudů, ale v 

osmdesátých letech byl režim sofistikovanější. Co mohlo fungovat - a nyní to beru z hlediska vesnice, 

kde jsem vyrůstal - bylo větší sdružování se, větší možnost pospolitosti navzdory režimu. Je 

paradoxní, že režim nakonec umožňoval to, že část lidí se víc sdružovala, což byli i věřící, byť 

setkávání bylo z části ilegální. Také bychom neměli zapomínat na velkorysou sociální politiku.  

 

MS: Vyřešila se částečně bytová otázka.  

 

JŠ: Existovala pomoc při řešení bytové otázky, pomoc mladým lidem v počátku jejich společného 

života. Také zde byla pomoc rodinám s malými dětmi a podobně. Toto všechno není možné smazat 

jedním škrtem pera. Komunistické vládě se podařilo stabilizovat sociální situaci, ale za jakou cenu? 

Zkrátka - respekt k sociálním otázkám zde určitě existoval hlavně ve dvacetiletí normalizace. Zde bych 

rád připomněl i to, že komunismus též vedl k pospolitosti, ale i individualizaci, protože po prohrané 

zkušenosti roku 1968 lidé hledají azyl, útěk před společností v chatách.     

 

MS: Nemohu mít normální dům, mám alespoň zahrádku s chatičkou. Je tam právě rezignace na 

občanství.  

 



 
 

29 
 

JŠ: Situaci jste přesně pojmenoval. Je to rezignace na občanství a útěk do rodinného života.  

 

MS: Často dnes lidé říkají: dříve jsme byli ochotni se setkat, nyní si každý „jede“ sám.   

 

JŠ: Uvedl jsem to z toho hlediska, že komunismus má obě dvě tváře, že je to jak tvář pospolitosti, i 

tváře individuální. Vlastně se zde objevuje Janusova tvář, mající dvě podoby.  

 

 

... Exil a jeho význam ... 

 

MS: Co otázka exilu?  Jak vnímáte „únik“ Čechů, kteří se vydali za svobodou? Významné vlny exilu zde 

jsou známy již od Bílé hory.  

 

JŠ: Zde je exil neustále - a to z různých důvodů. Máte exil politický, náboženský, sociální. Všechny tyto 

formy exilu se zase objevují i v roce 1948, i v roce 1968, což je poslední vlna. Nepochybně by byla 

větší, kdyby nefungovala železná opona, poněvadž by situace byla podobná jako v NDR před stavbou 

Berlínské zdi. V okamžiku je zcela zřejmé, že komunismus nemohl konkurovat západnímu stylu života. 

Je vlastně velkou motivací pro odchod do exilu. Skutečně si myslím, že rok 1968 je kombinace 

politického a sociálního exilu, protože jsem názoru, že exil 1968 neuměl komunikovat s exilem 1948. 

Rozdíl dvou exilových vln je v tom, že exil 1948 zakládá na občanské angažovanosti. Vzniká celá řada 

exilových sdružení. Rok 1968 v tomto směru tak výrazný není, i když vznikají časopisy, jako jsou Listy. 

Exulantské organizace byly založeny v poúnorovém režimu. I rozhlasová stanice Svobodná Evropa 

také je záležitost roku 1948. Není od věci připomenout, že exil po roce 1968 utvářeli lidé, kteří se 

podíleli na etablování komunistického režimu po roce 1948. Například zakladatel Listů - Jiří Pelikán 

byl tvůrcem komunistického režimu v roce 1948.  

 

MS: Nesmíte zapomenout, že tito lidé prošli „prozřením“.  

 

JŠ: Ano, kovaný komunista Pelikán pak propaguje své postoje.  

 

MS: jistě, dostal se do Evropského parlamentu. 

 

JŠ: Zde je nutné říci: ano, jedná se o lidi, kteří svou politickou kariéru budují i v podmínkách exilu, 

kteří jsou navázáni na levicové západní struktury. Projevuje se tam obdiv k marxismu a nakonec i k 

československému modelu kapitalismu s lidskou tváří.  

 

... Disent ...  

 

MS: Dobrá, jak vnímáte význam disentu - demokratické opozice? V Československu nebyla Solidarita, 

ale disidentské hnutí, které mělo pár set aktivních občanů.  

 

JŠ: Je nutné říci: Polsko je jiný typ socialistické země, poněvadž zde v Československu nebyly tak silné 

protikomunistické tendence jako v Polsku. Nebyla zde silná katolická církev, která se stala mluvčím 

opozice. Řekl bych, že disent v Československu měl rozhodně velký význam, protože nemůžeme 

pominout zkušenost Charty 77. Jedná se o fenomén, který ovlivnil a ovlivňuje dění v jiných státech, 
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poněvadž si myslím, že kubánský protikastrovský disent je inspirován zkušeností Charty 77.  

 

MS: V pozdějších letech šli v duchu Charty Bělorusové - a to v boji proti diktátoru Lukašenkovi.  

 

JŠ: ... a proto si myslím, že Charta 77 má svůj smysl a velmi mi vadí dehonestace činnosti Václava 

Havla ...  

 

MS: ... například zahraniční politikou, která vytěsňuje jeho poselství lidských práv.  

 

JŠ: Nejen to. Měl jsem hlavně na mysli výrazy jako „pravdoláska“ pro ty, kteří se hlásí k odkazu 

Václava Havla. V tomto směru se též hlásím k jeho odkazu Václav Havla, protože si myslím, že to je 

člověk, který zde výrazně pohnul i se společností. Nedokážu pochopit velkou vlnu agresivity 

namířenou proti činnosti Václava Havla.  

 

MS: Představitelé minulého režimu mu nabízeli existenci v zahraničí. Raději volil vězeňskou celu než 

pobyt ve svobodném zahraničí. Díky tomu, že sám zakusil mnoho nesvobody, mohl sloužit po roce 

1989.  

 

JŠ: Pokud jsme u Václava Havla, nelze jej zcela idealizovat. Mně by vadila jeho nepolitická politika, 

protože měla negativní důsledky na to, že zde existovala velká nechuť vůči politickým stranám. Nyní ji 

zakoušíme v tom, že najednou znám zde jako houby po dešti vznikají subjekty, které jsou v podstatě 

na jedno použití. Tento přístup beru jako negativní, ale nezpochybňoval bych jeho étos, jimž se snažil 

jít do politiky a do veřejného dění.  

 

MS: Nepolitickou politiku realizovala Charta 77.  

 

JŠ: Ano, ale Havel v roce 1990 jako prezident pokračoval v disidentském hnutí.   

 

MS: Disident na Hradě, politici v podhradí ...     

 

JŠ: Měli bychom trochu vzkřísit tradiční politickou kulturu. Má slova jsou idealistická, utopistická. Je 

nutné vzkřísit kulturu politických stran bez chyb, které politické strany provází. To však evidentně 

nebylo možné.  

 

MS: Charakteristikou člověka jsou chyby. Problém nastává, když se opakují.  

 

... Pád ideologie? ...  

 

MS: Jak vnímáte fakt, že režim padl, ale ideologie pokračuje dál? To, čeho jsme svědky u Komunistické 

strany Čech a Moravy nemá s původní ideologií nic společného? Jsou „rezervoárem“ nespokojených 

lidí, kteří neustále protestují. 

 

JŠ: Myslím si, že komunistická strana je stranou protestujících proti současné podobě zřízení. V 

podstatě podporuje resentimenty po tom, jak vypadala společnost dřív. Řekl bych, že je ideologie v 

tomto směru konzistentní a nekriticky vyzdvihuje pozitiva z minulého režimu. Nyní s velkou obavou 
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sleduji, že se snaží revidovat dějinnou politiku. To znamená, že zde komunistická strana vystupuje 

dokonce proti nezpochybnitelným kánonům po listopadu 1989. Zde bych především připomněl 

aktivity soudružky Semelové, která se cíleně snaží zpochybňovat historické výklady našich dějin po 

roce 1989.  

 

MS: Soudíte, že tato strana měla být zakázána?  

 

JŠ: Zcela jednoznačně říkám: ne. V roce 1989 to ani nebylo možné. Nerozumím hlasům, které si tvrdí: 

dal se provést zákaz strany. Tehdy to nešlo. Nedokážu si představit, že by se tak snadno podařilo 

dosáhnout ...  

 

MS: ... konsensu o předání moci.  

 

JŠ: Zde byla shoda, že se prezidentem stane Václav Havel, ale nebylo to zcela jednoznačné, že věci 

půjdou tímto směrem. Spíše si myslím, že se jednalo o daň za to, že zde nevypukl chaos.  

 

MS: Do jisté míry představitelé režimu či lidé, kteří z něj získávali, přešli do ekonomické oblasti.  

 

JŠ: Ano, již jsme se toho dotkli. Souvisí to s charakterem komunistické strany, jež byla z velké části 

postavena na pragmaticích.  

 

... Demokracie a její obnova ...  

 

MS: Nyní otevřeme otázku obnovy demokracie. Jak sám o demokracii uvažujete? Čím je pro vás toto 

politické zřízení? Užil jste spojení: budeme „budovat demokracii“. Nešlo u nás spíš o obnovu 

demokracie? Demokracii jsme již kdysi měli.  

 

JŠ: Ano, ale následně se ukazuje, jak to probíhalo v postkomunistických zemích. Nebyla představa, jak 

demokracie má vypadat. Existovala pouze intuitivní představa o tom, že navážeme na demokracii 

meziválečného Československa. I tato demokracie však měla své stinné stránky, což se příliš 

nezdůrazňovalo.  

 

MS: Máte na mysli cenzuru, dohody politických stran.  

 

JŠ: Nemyslel jsem přímo tyto zásahy. Spíše jsem myslel přebujelou instituci politických stran. To byla 

věc, která v meziválečné demokracii příliš nefungovala. Demokracie pro mě znamená: respekt ke 

svobodě jednotlivce, připomínání jeho práv, ale současně jeho povinností a tyto věci musí být 

vyváženy. Demokracie nemůže být anarchií, ale též ne příliš limitovaná.  

 

MS: Pokud si každý člověk dělá, co chce, vzniká chaos. Ostatně antičtí myslitelé jako Platón uvažovali 

o tom, že demokracie je předstupněm tyranie.  

 

JŠ: Absolutní demokracie podle mého názoru neexistuje.  

 

MS: Můžeme mít ideál demokracie, k němuž se blížíme.  
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JŠ: Vyváženost práv a povinností je zcela jasně její součástí.  

 

MS: Mnozí z nás tuto skutečnost opomíjejí. Ještě uveďme jednu skutečnost - lidé se domnívali: když 

budeme mít volby, „budeme“ v demokratické společnosti. To je další iluze.  

 

Demokracie a morálka ...  

 

JŠ: Zde se též ukazuje důležitá skutečnost, která je pro mě klíčová. To je potřeba morálních hodnot a 

hodnotových rámců pro existenci demokracie, protože se ukazuje, že i tradiční politické strany 

doplatily na to, že jejich konání nebylo v souladu s obecně platnou morálkou.  

 

MS: Můžeme říci: kde vzít morálku, když ta byla v minulém režimu nadstavba? Režim tendoval ke lži.  

 

JŠ: Jedná se o běh na dlouhou trať, ale musí se realizovat a nesmíme se na něj rezignovat.  

 

MS: Mile o proměnách uvažuje sociolog Ralf Dahrendorf. Nepohodlného vládce můžeme svrhnout 

během dnů. Celková revoluce je otázka týdnů, napsání zákonů otázkou měsíců, osvojení si trhu je 

otázkou let, přijetí konstitutivních hodnotových rámců je výzvou generacím.  

 

JŠ: Mám pocit, že se na toto naprosto zapomnělo.  

 

MS: Již v devadesátých letech?  

 

JŠ: Již v devadesátých letech byly parametry nastaveny pouze na ekonomickou transformaci, třebaže 

politickou též. O otázkách hodnot se nemluvilo. Jsem přesvědčen, že velkou vinu na situaci má 

premiér a pozdější prezident Václava Klaus, pro něhož otázka morálky tehdy nebyla relevantní 

kategorií.  

 

MS: Například kardinál Miloslav Vlk zdůrazňoval, že ekonomická transformace má být doprovázena 

„transformací srdce“.  

 

JŠ: Na jeho slova reagoval Václav Klaus, že pro něj taková kategorie neexistuje. Soudím, že v tuto 

chvíli bych velmi dal za pravdu kardinálu Vlkovi, protože bez proměny srdce - bez morální 

transformace ekonomická transformace nemůže fungovat.  

 

MS: Můžeme se zeptat, jak vše sladit tak, aby se systém rozvíjel ku prospěchu celku?  

 

JŠ: Řekl bych, že právě církve udělaly mnoho chyb, že nebyly schopny na situaci, která se kolem nich 

vytvořila, reagovat. Soustředily se na institucionální změnu.  

 

MS: To znamená, že se církve zaměřily na vracení majetku.  

 

JŠ: To též, ale zdůraznily institucionální podobu své existence po roce 1989.  
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MS: Nešly ke člověku. 

  

JŠ: To jednak, ale následně nemohly dostatečně promluvit do společenského dění. Není možné to říci 

z pozice generála po boji. Musíme říci: byla zde situace a církve tak reagovaly. Myslím si, že je třeba, 

aby církve dostatečně pochopily situaci a soustředily se na to, aby budovaly z prostředků získaných 

restitucemi vzdělávací instituce. Pokud to neudělaly, mají šanci v tuto chvíli.     

 

MS: K detailnějšímu pohledu na církve se dostaneme.  

 

... Dialog a demokracie ...  

 

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte význam dialogu. Jako člověk přispíváte svými pohledy do 

veřejného prostoru. Prostřednictvím médií, ale i prostřednictvím instituce, jejíž jste součástí. Mám na 

mysli Historický ústav AV ČR. Jak jsme si osvojili vedení dialogu? Umíme naslouchat, aby to, co zakouší 

druhý, jsme mohli zakoušet a posunovat věci dál?     

 

JŠ: Jsem přesvědčen, že dialog je klíčovou částí fungování demokracie. Dialog je nutné rozvíjet, 

kultivovat jej, protože jak se ukazuje v současné společnosti, není čímsi automatickým. Dialogu musí 

být kultivovaný, musí nést relevantní argumenty.  

 

MS: Měl by být fundovaný ...  

 

JŠ: Ano, dialog není to, co se nachází na internetových fórech. To není dialog, ale výkřiky. Řekl bych, 

že sociální sítě vedou k tomu, že prostory pro dialog se čím dál tím více zmenšují. To, dle mého 

názoru, je velmi riskantní pro fungování společnosti. Dialog, o kterém hovořím - tedy fundovaný, 

respektující člověka též vytváří prostory společenské sounáležitosti.  

 

MS: Zde bychom měli říci, že člověk v dialogu vystupuje jako osobnost. Na sociálních sítích se člověk 

rychle skryje ...  

 

JŠ: Tam je velice snadné útočit na druhé, je tam absolutní anonymita, skytá identita a podobně.  

 

MS: S tím plně souhlasím. Když jsem měl možnost hovořit s Petrem Pithartem, říkal: „Hovoříme 

mimoběžně.“  

 

JŠ: Jsem také toho názoru.  

 

MS: Jak lze komunikační deficit napravit? Máme tolik komunikačních prostředků a člověk by si říkal, 

že budou ulehčovat práci, ovšem dochází k rozbíjení.  

 

JŠ: Jsem přesvědčen, že dialog se nebude realizovat prostřednictvím sociálních sítí. Evidentně je to 

záležitost, která je do jisté míry proti mainstreamovému proudu. Zdůrazňuji: dialog ve virtuálním 

prostoru nenajdeme.  

 

MS: Co mezi představiteli naší politiky? Nejedná se o mlácení prázdné slámy?  
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JŠ: Jedná se o obrázek úpadku dialogu na nejvyšší úrovni.  

 

MS: Jsou lidé, kteří tvrdí: naším zájmem je posouvat věci kupředu. Když se dialog vede příliš, pak vývoj 

politiky může váznout.  

 

JŠ: K tomu je třeba fundovaný dialog. Jsem si jist, že mlácení prázdné slámy též není dialog.  

 

MS: Dialog je autentická práce.  

 

JŠ: Dialog je také seznámení se stavem věcí, studium problémů. Zároveň to znamená nutnost 

komunikovat, že je nutné říci věci srozumitelně i zároveň poměrně jednoduše. 

 

MS: Jiný slovy: prořezávat houští slov, které ze sebe vypouštíme.  

 

... Demokracie a demokraté? ... 

  

MS: Masaryk zase zdůrazňoval: „Máme demokracii, ale ne demokraty.“ Vystavěli jsme struktury, 

ovšem demokrat je charakteristický tím, že vede dialog, ale také má zvnitřněné hodnoty, jež se podílí 

na rozvoji demokracie. Rozhlédnete-li se po České republice, kolik demokratů vidíte. Vskutku 

sugestivní otázka.  

 

JŠ: Netroufl bych si ji říci. Pouze bych konstatoval paralelu s třicátými lety, kdy celá Evropa prožívala 

krizi demokracie, jež vycházela z toho, že právě zde chyběli demokraté, a proto bylo snadné udělat 

krok k autoritativnímu režimu.  

 

MS: Jednoduše - ustupovalo se zlu jako byl Hitler, Mussolini.  

 

JŠ: Ve dvacátém století vznikla celá řada autoritativních režimů, které měly snadnější pozici, že 

chyběli demokraté. Nyní se zabýváme otázkou historiků.  

 

MS: Ano, ale měli bychom též připomenout skutečnost, že československá demokracie byla vnímána 

jako vyspělá demokracie ve srovnání s okolními státy.   

 

JŠ: Můžeme říci: Československo si udrželo vnitřní charakter demokratického režimu, pokud nebylo 

„likvidováno“ vnějšími silami.  

 

MS: Kvalitní demokracie se postaví proti tlaku. V roce 1938 jsme nechtěli kapitulovat ...  

 

JŠ: V okamžiku, kdy politická situace byla obtížně řešitelná, nebylo příliš možností, jak z toho ven.          

 

 ... Kapitalismus ...  

 

MS: Jak jako intelektuál a historik nahlížíte na obnovení hospodářského řádu - kapitalismu? Ten zde 

byl za Rakouska - Uherska, za první republiky. Byl však přerušen obdobím totalitních režimů.  
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JŠ: Soudím, že v danou chvíli, v roce nula, v roce 1989, nebyla žádná jiná možnost, alternativa hledat 

formy hospodářského řádu než v podobě restaurace soukromovlastnických vztahů, což samozřejmě 

hned neznamená obnovení kapitalismu v podobě, v jaké funguje v současné době. Osobně jsem se 

domníval, že zůstane zachována řada institucí, které fungovaly za socialismu. V roce 1989 se 

ukazovalo za nereálné čekat, že by byla zachována forma plánovaného řízení hospodářství. 

Podvědomě se očekávalo, že zůstane zachováno to, co se lidem na socialismu líbilo i řadě lidí, kteří 

kritizovali politický systém - a to je sociální politika tohoto řádu. Evidentně nebyly očekávání, které se 

objevovali v roce 1989 zcela realistické. Sám jsem se díval na obnovení hospodářských pravidel. 

Musím říci, že v tomto období počátku devadesátých let jsem podvědomě cítil, že je potřeba 

respektovat sociální spravedlnost, což je velmi důležitá věc, o níž nevím, jestli se realizuje v 

současnosti.  

 

MS: Jedná se vlastně o církve. 

 

JŠ: Nejedná se pouze o téma církve, ale je to téma obecné. Je však nutné, aby hospodářský řád měl 

morální pravidla, protože člověk cítí, že společenský řád by měl hájit spravedlnost vůči všem. Nejedná 

se pouze o některých horních deseti tisících, ale právě ji hájit prostřednictvím všem. Sám jsem věděl, 

že ani za socialismu tomu tak nebylo. Obnova, restaurace pořádku roku 1989 pro mě znamenala také 

to, aby se restaurovaly morální zásady směrem do hospodářství. Je zajímavé, aniž jsem tehdy znal 

kardinála Miloslava Vlka, jsem souzněl s názorem, jenž tolikrát vyslovoval: měla by se realizovat 

transformace srdcí, o níž tehdejší premiér Václav Klaus řekl: „Tento pojem ekonomika nezná.“ 

Soudím, že se jednalo o chybnou reakci, protože bez etických mantinelů nelze vytvořit dobrou 

ekonomickou reformu. My se potýkáme s následky toho, jak se v devadesátých letech na startovní 

čáře ekonomických reforem dala špatná pravidla.  

 

MS: Můžeme užít vulgarizované spojení: kácí-li se les, létají třísky. Měli bychom též připomenout, že 

jsme procházeli obdobím, jímž vyspělé kapitalistické země procházely v devatenáctém století. Znovu 

jsme si připomněli, jakým způsobem kapitalisté přišli k penězům - a to bez respektování obecných 

pravidel.  

 

JŠ: Neřekl bych, že jsme se plně vraceli do raného kapitalismu. Měli jsme si některé otázky uvědomit, 

poučit se z toho, co se zde vytvářelo v minulosti. To se však nestalo.  

 

MS: Milý německý filozof Georg Wilhelm F. Hegel vám řekne: „Jediné poučení z dějin je, že se lidé 

nepoučí.“  

 

JŠ: Je to škoda. Je možné říci, že po bitvě je každý generál a můžeme si rady dávat, jak chceme.  

Myslím si, že zde byli lidé, jež na možný stav upozorňovali. Jejich hlas nebyl slyšen, jelikož již Jan Pavel 

II. vydal Centesimus Annus, v níž varoval před bezuzdným tržním kapitalismem. Podle něj 

kapitalismus musí mít sociální mantinely, sociální respekt a také etickou dimensi. Mně vadila 

nedostatečná mravní dimense.  

 

MS: Lídři reforem se nedokázali přihlásit k tomu, co je z dlouhodobého hlediska konstitutivní.  
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JŠ: Toto všechno hrálo svou roli, že kapitalismus byl vykládán jako cesta k rychlému zbohatnutí - a to 

bez pravidel.  

 

MS: Pokud vůdce zatroubí, dav se žene a podupe dobré.  

 

JŠ: Bohužel, zde bylo též řečeno, a zde budu parafrázovat: zde je potřeba zhasnout, když se bude 

privatizovat. Jedná se o skandální otázku. Takto se nedá budovat kapitalistická ekonomika, protože 

všichni zastánci kapitalistického způsobu hospodářství - Adam Smith, jenž byl během devadesátých 

let často citován. Ten hájil skutečnost, aby kapitalismus měl jasná morální pravidla. Ta bez právního 

státu nebylo možné. V roce 2015 neseme plody kapitalistického přístupu z počátku transformace. 

  

MS: Měli bychom jasně říci: cesta neprobíhala jako v Rusku. Tam vznikli oligarchové. U nás přichází s 

jistou časovou prodlevou. Mám na mysli pány Zdeňka Bakalu, Petra Kellnera. 

 

JŠ: Souhlasil bych, že zde nedošlo k podobným excesům jako v Rusku, ale na druhou stranu jsem 

předpokládal, že Československo je úplně jinou formou státu, než je bývalý Sovětský svaz. Rozhodně 

je lepší se měřit s vyspělými demokraciemi, což pro mě tehdy bylo Německo, možná i jiné západní 

státy, ale Německo se zdálo velice blízké. Tam byl jiný problém. Vše se nedá nalinkovat jako dálnice, 

po které se pojede snadno a rychle, protože zde hrála roli obrovský problém resentimentů česko - 

německých vztahů, které byly silnější než československé resentimenty.  

 

MS: Vykoupí nás Němci, a proto se tak nemůžeme „propojit“ se Západem. Nacionalismus je v nás.  

 

JŠ: Proto bych rád zde řekl: vážím si odvahy vlády Petra Pitharta, ministra průmyslu Jana Vrby, kteří 

rozhodli o tom, že privatizace Škody Mladá Boleslav bude prostřednictvím koncernu Volkswagen, 

třebaže se právě ozvaly nikoliv ekonomické hlasy, ale nacionální: Němci usilují ovládnout tento 

prostor.  

 

MS: Václav Klaus se v této oblasti ukázal jako politik. Přiklonil se k hlasům, jejichž působení se 

vymstilo. 

  

JŠ: Václav Klaus byl typem člověka, jenž prosazoval spojení „trh bez přívlastků“, což byla též velká 

chyba. Trh musí mít přívlastky, protože nechat rozvoj hospodářství pouze na volném trhu včetně 

například vzdělání, kultura, je nemožné. Vždy jsem inklinoval k představě politiky Václava Havla, 

nikoliv Václava Klause.  

 

MS: Zde je vhodné říci: Václav Klaus možná zdůraznil trh bez přívlastků, poněvadž slovo sociální by si 

někteří lidé mohli zaměňovat za slovo socialistický. Byl tím, kdo nechtěl realizovat „třetí cesty“, ale 

nakonec svými kroky, „svou“ kuponovou privatizací si třetí cestu vytvořil. To tak bývá - od odříkaného 

největší krajíc.  

 

JŠ: Tehdy se velice často zaměňovaly pojmy. Slovo sociální znamenalo socialistický, ne socialistický ve 

smyslu západního chápání, ale totalitního molocha, mocenského manipulování atd., což socialismus 

též není.  
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MS: Podíváme-li se k prezidentu Masarykovi, pro něj je socialismus láska k bližnímu. Tak to bývá, že 

slova během času mění své významy a stávají se předmětem tahanic.  

 

JŠ: Vidím tam ještě jeden rozměr. Docházelo k tomu, že se i v historiografii začalo ustupovat od 

zkoumání sociálních dějin i dějin dělnického hnutí, neboť byly spojeny s levicí. Je škoda, že se 

nezačalo bádat objektivně, kriticky. Z mého hlediska jsou stále důležité - jedná se o fakt.  

 

... Církev a její proměna ...  

 

MS: Využil bych ještě příležitosti zájmu o církevní dějiny. V jakém stavu byla církev? Jaký význam má 

pro svobodnou společnost? 

 

JŠ: Zde je zajímavé se vrátit do období před rokem 1989, kdy se církev postupně dostávala do role 

jasně definované opozice a dokonce docházelo k tomu - což je fenomén velice zajímavý, nedoceněný, 

neprozkoumaný - a to je, že v osmdesátých letech se začínají vytvářet sítě, spojnice mezi občanským 

disentem, občanskými strukturami jako takovými a neoficiálním církevním prostředím, i když svou 

roli hrál kardinál Tomášek. Je zajímavé, že právě v osmdesátých letech podle zpráv, které je možné 

vidět v materiálech komunistických orgánů, se zvyšuje počet mladých věřících. K tomu bych dodal 

jednu důležitou skutečnost. Jsem přesvědčen, že většina mladých lidí brala tehdy církev jako 

nonkonformní organizaci, která je pronásledována režimem, a proto svou organizovaností ve 

prospěch církve dávali mladí najevo svou nekonformitu k režimu. Na základě toho si myslím, že 

očekávat od lidí, že se poté stanou plnými křesťany, bylo poněkud naivní, protože tito lidé v 

okamžiku, kdy se církev stala součástí establishmentu, byť její podoba byla zvláštní, z církve 

odcházejí. Dobře je to vidět v rámci bohosloveckých fakult, které mají velký přetlak zájemců v 

osmdesátých letech, ale pak mnozí z nich po roce 1989 z těchto teologických fakult odešli, neboť 

naráželi na spoustu bariér a předsudků, které pramenily z toho, že církev byla najednou úplně jiná, 

přestože době disidentů reprezentovala to nejlepší, co mohla nabídnout v oblasti intelektuální, 

ovšem tito lidé pak vstupují do politiky, vstupují do církevních služeb, vstupují do různých jiných 

institucí a řekl bych, že poté se mnohdy biskupy a vedoucími představiteli církve stávají „druholigoví 

hráči“. V tomto okamžiku též existuje trend, aby se církev znovu vracela ani ne k tomu, co bylo v době 

osmdesátých let a co bylo před rokem 1948: restaurace, pastorace - dokonce v předkoncilním pojetí. 

Soudím, že právě to též způsobilo, že nastal odliv lidí, kteří církvi projevovali sympatie. Druhá věc - a 

ta se projevila v roce 1990 při první návštěvě papeže Jana Pavla II. - najednou bylo v ulicích 800 tisíc 

lidí. Někteří z nich pochopitelně dostali strach, aby zde nebyla příliš mocná katolická církev. Pak to 

mělo ještě konsekvence - vzpomeňme si na skutečnost, že plakáty Jana Pavla II. byly často vylepovány 

i s logem Československé strany lidové. Mnozí mysleli, že tato strana by mohla sehrát až příliš velkou 

roli, a proto i z toho důvodu se snažili vliv církve spíše umenšovat. Vezměme v potaz některá 

vyjádření premiéra Václava Klause.  

 

MS: Píše se však období po roce 1992.  

 

JŠ: Zlom nastává po roce 1993. Poprvé se objevily sporné restituční kauzy - například spor kolem 

pozemků řádu Voršilek kolem Národního divadla, což bylo velmi medializováno. Ještě zasvěcení 

národu, Panně Marii na Velehradě v červenci 1993, na kterou nebyl pozván Václav Klaus. Pak ty 

vztahy velmi ochladly. Objevily se výroky typu: církev je na úrovni zahrádkářského spolku, které 
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ukazovaly ...  

 

MS: ... zásadní nepochopení významu církve.  

 

JŠ: Premiér Klaus nechtěl, aby zde církev hrála příliš velkou roli. Samozřejmě, že do toho přispěly 

docela obyčejné věci, jako jsou osobní animozity mezi premiérem Klausem a tehdejším pražským 

arcibiskupem Miloslavem Vlkem.  

 

MS: Rád bych se zeptal, jaký význam má církev má pro svobodnou společnost. Zmínil jste Václava 

Klause, který vnímal v církvi konkurenta. Vlastně v ní viděl druh „politické strany“.  

 

JŠ: Domnívám se, že církev nemá hrát roli politické strany, nemá podporovat konkrétní politickou 

stranu, ale z mého pohledu to znamená, že by též měla vstupovat do veřejného prostoru a reagovat 

na politické události, nikoliv ze stranickopolitického hlediska, ale jako morální hlas, který bude 

upozorňovat na problémy jako hlas prorocký. Jedná se o roli církve v demokratické společnosti. Nemá 

nabízet konkrétní politická řešení, ale má na ně - opakuji: upozorňovat pro to, aby se tento problém 

řešil. Upozorňujeme na sociálně vyděděné lidi, upozorňujeme na lidi, kteří jsou na okraji, 

upozorňujeme na nespravedlnosti, které se dějí. Nevidím v tom politiku. Vnímám to jako prorockou 

službu církvi.  

 

MS: Též se nesmí zapomenout, že proroci byli ve Starém zákoně kamenováni, ...  

 

JŠ: ... což se nakonec stalo i u nás, protože najednou zde vyvstává velmi silná mediální ofenziva, která 

pracuje se starými resentimenty k církvi, jež jsme z minulosti zdědili. To znamená: církev chamtivá, 

církev, která nám upálila Jana Husa, církev, která se podílela na rekatolizaci, církev, která nepochopila 

význam národního obrození, což byly velice laciné nálepky, jež zde existovaly od 19. století. 

 

MS: Máte pravdu, ovšem můžeme se ptát: proč se hlavně katolická církev proti tomu nepostavila? 

Mohl jsem hovořit s lidmi z katolické církve - jako s jezuitou Petrem Kolářem, který tvrdí: „Zdejší 

představitelé na změnu nebyli připraveni.“  

 

JŠ: Souhlasím s tím. Ještě bych k tomu dodal: církev se učila vše za pochodu stejně, jako se tomu učila 

celá společnost. Neuvědomovala si důležitost komunikovat s touto společností - a to si, myslím, je ta 

velká chyba, protože si tyto komunikační priority pořádně neuvědomila ani v současné době. Mnozí 

církevní představitelé nemají potřebu hovořit o důležitých, citlivých věcech, nemají vůbec žádnou 

potřebu otevírat tabuizovaná témata, ...  

 

MS: ... a proto mají veřejný prostor pod kontrolou politici.  

 

JŠ: Nevím, jestli „mají pod kontrolou“ je ten pravý výraz. Spíše se jedná o lidi, kteří se pohybují na 

hranici politiky, byznysu a podobně. Jsem přesvědčen, že církevní představitelé si měli uvědomit 

mnohem dříve – a ty signály tu byly - že tato situace není dlouhodobě udržitelná, aby se „vykašlali“ 

na důležitou část života, což je komunikace s veřejností. Proto si myslím, že to jsou právě tyto chyby, 

které se církvi vrátily a vracejí. Nejedná se o otázku minulosti, ale o vracející se neřešené chyby! 
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MS: Není tedy divu, že při každém sčítání lidu můžeme pozorovat silný úbytek věřících.  

 

... Náboženský člověk ...  

 

JŠ: Nejedná se pouze o otázku toho, že církev nedokáže komunikovat. Jedná se o trend, který je 

celoevropský, protože se zdá, že náboženství není důležitou součástí lidského života, že se lidé 

obejdou bez vztahu k církvi, bez transcendentna - a to v podobě institucionální. Ukazuje se, že 

„vykopneme“ náboženství ze dveří a vrací se nám oknem, protože se vrací v jiné podobě - a to v 

podobě, na kterou nejsme připraveni. Je to vidět v České republice.  

 

MS: Zde se musí zopakovat prostá slova Carla Gustava Junga: Člověk je člověkem náboženským. 

Problém je, když samo náboženství pervertuje podstatu.  

 

JŠ: Pěkně jste to vyjádřil, poněvadž jsme si našli jiné náboženství v mnoha jiných věcech. Našli jsme si 

náboženství v konzumním způsobu života. Našli jsme si náboženství v zábavě - a to i mediální. Našli 

jsme si náboženství v tom, že se v současné době snažíme prezentovat sebe sama prostřednictvím 

sociálních sítí a žijeme svůj virtuální život, jenž je také výrazem náboženství, protože se jedná o kult 

módy, kult přizpůsobení se. Jedná se o adorování někoho, něčeho formou mediálních obrazů.  

 

MS: Problém vyvstává v tom, že obrazy, o nichž hovoříte, poškozují lidskou duši.  

 

JŠ: Ano, ale zásadně poškozují lidské vztahy. Řekl bych - a to souvisí s tím, o čem se zde bavíme, i když 

to na první pohled být nemusí. Mám na mysli kyberšikanu. Lidé dokážou zcela fyzicky i spáchat 

sebevraždu, když jsou napadáni v tomto virtuálním světě. Má to i konsekvence pro mezilidské vztahy. 

Nejedná se o tak nevinou věc, jak se může na první pohled jevit.  

 

MS: Církev člověku může pomoci v orientaci v lidském životě a nalezení jeho smyslu. Bohužel, pokud 

člověk seběhne z nějaké dobré cesty, je často obětí sebevražedných myšlenek.  

 

JŠ: Nejsou to sebevražedné úmysly. Jedná se též o sektářskou mentalitu. Člověk se stává obětí 

různých manipulativních sekt. Na obhajobu lidí, kteří hledají, musím říci: církev často nenabízí zboží v 

lákavém obalu. Netvrdím, že musí být přitažlivé – tady mám na mysli askezi, ale zároveň si myslím, že 

je potřeba příklad, aby tomu současný člověk rozuměl. Jsem velmi fascinován - a říkám to při mnoha 

příležitostech - osobou papeže Františka. Nejsem zastáncem kultu osobnosti, ale zdá se mi, že on 

velice dobře vystihl, co podvědomě cítím, že když církev nebude schopna srozumitelně komunikovat 

o základních otázkách, nemá šanci se svými vizemi v současném světě uspět. Zde bych doporučoval: 

nechť se církevní představitelé učí komunikaci od římského velekněze.  

 

... Sebeomezení i majetek ...  

 

MS: Zmínil jste otázku askeze a hovořili jsme o kapitalismu. Protestantství vyzdvihuje asketický život a 

zdůrazňuje výnosy, které tak člověk získává. Velice rychle jsme chtěli dohnat Západ, ovšem možná 

jsme opomenuli podstatu - sebeomezení.  

 

JŠ: Sdílím stejný dojem. Stačí si vzpomenout na hesla z listopadu roku 1989: „Za Valtra Komárka, 
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bude koruna jak marka.“ Byla zde velmi nerealistická očekávání. Byla zde špatná reflexe toho, v jaké 

situaci je naše společnost, v jaké je hospodářství. Všem se zdálo, že změna bude jednoduchá. V 

okamžiku, kdy padne železná opona, otevřou se hranice, v tu chvíli bude vše v pořádku. Budeme mít 

ráj na zemi, nemusíme se o nic starat. Možná si utáhneme opasek, ale nakonec se ukázalo, že vše je 

mnohem složitější a frustrace se protahovala. Následně jsme v začarovaném kruhu - řada lidí byla 

velmi naštvaná na to, v jaké situaci je naše společnost 25 let po pádu komunismu.  

 

MS: Církve by měly více akcentovat askezi. Na druhou stranu - někdo řekne: když církev hlásá askezi, 

proč usiluje o majetek.  

 

JŠ: Nemůže žít pouze ze vzduchu, to nemůže žít nikdo. Osobně chápu i diskuse o církevním majetku, 

které měly být vyřešeny již dávno v devadesátých letech, ne, aby se táhly až nestoudně dlouho. 

Samozřejmě diskuse o církevním majetku mohly být mnohem méně vyhroceny než tomu je 

v současnosti. Veřejnosti je třeba vysvětlovat, že církev nechce prostředky, aby se obohatila, ale aby 

sloužila společnosti. Dostáváme se opět k otázce, aby tuto zprávu, poselství dokázala velice 

srozumitelně komunikovat.  

 

MS: Zde bych se opět vrátil k Petru Kolářovi. Prozradil, že církev v naší republice dostává v médiích 

velký prostor.  

 

JŠ: S tím bych souhlasil. Ve Francii, například, takový prostor církev v médiích nemá.  

 

MS: Neodkážeme to však využít.  

 

JŠ: Opět jsme u jádra pudla. Všem říkám, když tvrdí, že nás média líčí špatně: Není pravda, protože 

média mají zájem o to, ukazovat církev v mnoha vrstvách, ale je otázka, jestli církevní představitelé 

jsou natolik otevření, aby o řadě citlivých věcí dokázali velmi srozumitelně a velmi kompetentně 

hovořit, aby se pouze nejednalo o „náboženské tlachy“. 

 

MS: Zkrátka - lépe je následovat Krista. Znám stav církve husitské. Její představitelé hovoří pouze ke 

svým členům. Možná kvůli špatné komunikační strategii se spojí s katolíky.  

 

JŠ: Ne, nesplynou. Je to těžko představitelné. Nejedná se o zásadní problémy, že by tam nebyla vůle k 

dialogu, ale v podstatě tato církev je nastavena na úplně jiné parametry. Je těžko představitelné, že 

by splynula s katolickou církví, když z ní v roce 1920 odešla - a to z protestu.  

 

MS: Život vytváří různé cesty a člověk neví, co bude. Tento vývoj nevylučuje emeritní patriarcha Josef 

Špak.  

 

... Hodnocení procesu ...  

 

MS: Dobrá, pokud byste měl zhodnotit proces proměny, kam tato země došla? Jak jsme využili 

potenciálu, který zde byl?  

 

JŠ: Jsem přesvědčen, že by bylo špatné tvrdit, že se mnoho věcí nepovedlo. Tak to není. Zde jde o to, 
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že za 25 let jsme ušli velký kus cesty ve svobodě a v hledání toho, jakým způsobem by společnost 

měla ve svobodné společnosti působit. Je zcela evidentní, že se stalo mnoho chyb, ale stále jsem 

přesvědčen, že tato cesta byla smysluplná a úspěšná. Položili jsme základy fungujícího ekonomického 

i politického systému. Bylo by dobré vzpomínat - a nyní se vracím k Václavu Havlovi - že zde není 

ekonomická základna, avšak že je důležitá i ekonomická nadstavba, která má též právo na rozvoj. Ale 

i na to - a tím bych zakončil - že je velice nutné křehkou květinu svobody a demokracie opatrovat, 

pěstovat a chránit před všemi negativními vlivy.  

 

MS: Ano, ovšem vyvstává problém, že mnozí lidé se domnívají: je vyhráno - a to na věky.  

 

JŠ: Nikdy není vyhráno na věky. Lidí si to mysleli v roce 1918, ale po dvaceti letech po roce 1938 byla 

první republika v troskách. Nikdy není vyhráno - každý den vlastně začínáme znovu.  

 

MS: Děkuji vám za kritická slova. 

 

 

 

Dialog o transformaci s Miroslavem Bártou5,6: 

MS: Pane profesore, čím pro vás byl rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli, jaké naděje jste s ním 

spojil? Případně, jak se naplnily?  

MB: V tu dobu jsem byl v prvním ročníku studia egyptologie a pravěké archeologie. Pro mě se jednalo 

o velký zlom, poněvadž jsem stál na prahu dospělosti. Ocitl jsem se na slavné univerzitě, studoval 

jsem, co jsem chtěl – a to několik let. Do toho vstoupil Listopad. Tehdy jsme začali stávkovat, což nám 

vydrželo do Vánoc. Vzpomínám si, jak jsme hradní stráži nesli těsně před Vánoci pečivo od maminek. 

Spalo se na fakultě. V noci se posílaly hlídky, které měly strhávat letáky ve prospěch zachování 

režimu. My jsme však vylepovali své plakáty. Občas jsme museli utíkat velmi rychle, protože po nás 

šly jiné hlídky, které zase strhávaly ty studentské. Docházelo tam ke konfliktům. Byli jsme hrdi, že 

jsme součástí širšího proudu, který vedl k tomu, že to, co zde bylo a s čím většina lidí nesouhlasila, 

nějakým způsobem přes noc zmizelo a bylo nahrazeno něčím novým, co slibovalo člověku přátelštější 

řešení. Začala se budovat otevřená společnost, otevřely se hranice aj. Pro mě Listopad byl velkým 

přelomem. Je velmi zajímavé, jak historie má politický náboj – ať chceme, či ne, poněvadž historie a 

dějiny jako takové zabývající se jak osudy jednotlivců, tak osudy velkých skupin jsou svou povahou 

nutně politické, jelikož se vztahují k tomu, co se odehrává v současnosti, a tyto procesy podmiňují. 

Přítomnost nevzniká jakoby z ničeho, ale vyvíjí se z nějakých kořenů a tendencí.  

MS: Právě stav, jejž popisuje historie, se promítá do budoucnosti.            

MB: Ano, ale na rozdíl od matematiky nelze spočítat, jak něco bude v nějakém budoucím čase. 

Jednání lidí se nedá jednoduše spočítat, ovšem umožňuje to minimálně se zamýšlet nad možnými 

scénáři vývoje. V tomto ohledu přirovnávám historii, archeologii, egyptologii k jakési astronomii 

                                                           
5
 Miroslav Bárta *1969, český egyptolog a archeolog zabývající se proměnami civilizací, vydal: Kolaps a 

regenerace: Cesty civilizací a kultur (2011), Civilizace a dějiny (2013), Kolaps neznamená konec (2013).  
6
 Dialog byl natočen ve středu 14. ledna 2015 dopoledne v pracovně profesora Bárty v Celetné 20, Praha 1, 

Staré Město.   
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lidstva, protože zkoumáme procesy, které již dávno nejsou a jsou součástí minulosti. Díky tomu 

dospíváme k informacím o tom, co nás obklopuje, eventuálně můžeme uvažovat o tom, co by mohlo 

v budoucnu nastat. Opakuji: z historie nelze predikovat, co se stane. Ještě bych se však vrátil 

k Listopadu. Tehdejší studentské hnutí bylo pouze částí širšího odporu národa jako takového. 

Najednou nelibost vůči režimu byla politizována. Člověk se setkával s výklady toho, že studenti byli ti, 

kteří „shodili“ režim, přispěli k jeho zániku.  

MS: Můžeme jej přirovnat k neutronu, který ťukl do další částice, a pak vznikla řetězová reakce.  

MB: Rád bych řekl, že je zde nutné rozlišovat mezi příčinou a spouštěčem, což se anglicky označuje 

jako trigger. Příčiny byly dlouhodobé. Výborným způsobem je popsal sociolog Ivo Možný ve své práci 

Proč tak snadno? Důvody byly zjevné. Společenská smlouva se rozpadla. Události 17. listopadu byly 

takzvaným „triggerem“, jiskrou, která přispěla k tomu, že systém začal svou velmi rychlou proměnu. 

Mám dojem, že tomu lidé nerozumí, poněvadž studentské demonstrace nebyly příčinou, ale pouze 

spouštěčem či jakousi poslední pomyslnou kapkou v plném poháru trpělivosti zkoušeného a 

decimovaného národa. Kdyby to nebyl 17. listopad, stala by se tímto spouštěčem docela jistě nějaká 

jiná událost. 

... Pád civilizací ...  

MS: Jaké jsou podle vás důvody, že situace došla tak daleko? Sám se zabýváte civilizačními posuny 

a impulsy jsou: vyčerpání zdrojů, katastrofy, nedostatečná reakce na okolnosti. Dále zde vystupuje 

také otázka technologií, třídní konflikty ... 

MB: Pokaždé je to trochu jinak. Mé uvažování vychází z pozorování, která jsou založena na studiu 

nejen staroegyptské, ale i dalších civilizací. Výsledky tohoto zkoumání byly předloženy ve společné 

práci s kolegou a kamarádem Martinem Kovářem – Kolaps a regenerace. Není to tak, jak mi někteří 

neurvalí novináři a akademikové podsouvají, že na základě starého Egypta uvažuji o moderní civilizaci 

a jejím kolapsu v nihilistickém pojetí. Jedná se o záměrnou lež a manipulaci s fakty. Dva postuláty, 

z nichž vycházím, které zobecňují to, co si myslím, jsou tyto: ze studia civilizací vyplývá, že faktory, 

které vás přivedou na vrchol, jsou ty samé, které způsobí vaše problémy - jinými slovy - krizi. Druhým 

postulátem je, že krize se dá definovat tím, že systém v „krizovém stádiu“ vykazuje tendenci 

k neustálým změnám. Nejsou tam období klidu, která by vedla k usazení a uklidnění systému jako 

celku.  

MS: Proces, o němž hovoříte, není evoluční?  

MB: Evoluce znamená či implikuje jakýsi pokrok, takže v tomto ohledu určitě je evoluční. Zároveň je 

nutné si uvědomit, že kolaps jako takový, ty falešné definice nihilismu, chiliasmu, vymření, odchodu, 

vyvraždění jsou nesprávné. Jedná se o velké lži – a to jak populistické, tak i akademické. Kolaps není 

nic jiného než nedílná součást vývoje systému. Také můžeme konstatovat: kolaps je velká krize, jež 

trvá nějakou dobu. Jedná se o obrácenou stranu mince, na jejímž rubu je vrchol, a na jehož líci je 

sestup z vrcholu. Nikdy nemůžete být věčně na vrcholu. Tuto skutečnost víme z historie, prehistorie. 

Abychom to shrnuli: kolaps, krize, byly, jsou a budou nedílnou součástí vývoje. Pokud chcete 

dosáhnout vrcholu, máte problémy, sestoupíte do údolí, které vám slouží k tomu, aby systém se 

vzpamatoval, přestavěl, modifikoval způsoby chování a zase začal cestu na vrchol. Je to jako 



 
 

43 
 

s vývojem klimatu, nocí a dnem, a proto jsou cykly střídajících se vzestupů a pádů ve vývoji civilizací 

neodmyslitelné. Vrchol a krize jsou dvě strany téže mince.  

MS: Můžeme vyjádřit, že jakákoliv civilizace se potýká s krizemi. Ten kdo namítá, že krizím se dá 

vyhnout, je lhář?.  

MB: Ano, souhlasil bych s tím. Z mého pohledu je krize očistný proces. 

MS: Kdo nechce krizi, je sám proti sobě. Pokud člověk neprojde krizí, neotevřou se mu další dveře. 

Můžeme konstatovat, že když se režim bál krizí, byl sám proti sobě? 

MB: Přirozeně se všichni bojíme. Je to v lidském způsobu uvažování, nikdo není rád, když má 

problémy a krizi, ale jedná se možná o intelektuální, ba pseudointelektuální debatu, protože člověku, 

který si v potu tváře vydělává na své živobytí a nemá na rozhazování, vykládat o tom, že krize musí 

přijít, že se jí nevyhneme, je snad i pošetilé, neodpovědné. Ale v akademickém diskursu krize dle 

mého názoru je něco, co tam patří. Názory na to nemusíme někomu prodávat, jedná se o téma ke 

slušné diskusi, ale ne k tomu, aby někdo někoho stigmatizoval.  

MS: Ekonom Joseph Schumpeter hovoří o „kreativní destrukci“. Systém se přetváří.  

MB: Obdoba „přetváření se“ je dobou krize.  

MS: Znamená to, že rok 1989 tak jako tak musel přijít? 

MB: Jednalo se svým způsobem o kolaps. Hovořili jsme o něm v pořadu Kupředu do minulosti v 

Českém rozhlase. Tam padl názor, že kolaps jsme zažili několikrát během dvacátého století. Jedná se 

o doklad toho, že lidská mysl je schopna se vyrovnat s lecjakým údělem: první a druhá světová válka. 

Ve východní a střední Evropě došlo ke kolapsu v roce 1989. Ano, byl to svým způsobem kolaps, jehož 

spouštěčem byl 17. listopad. Kdyby nebylo tohoto spouštěče, našel by se v krátké době bezpochyby 

jiný. 

MS: Pak však přišel kolaps Sovětského svazu, což se píše rok 1991.  

MB: Zkušenosti s hroucením režimů máme za sebou. Nyní jde o to, abychom se je snažili vstřebat, 

analyzovat, podívat se na jejich mechanismy, podívat se na to, jestli je dnešní doba dobou, která 

vykazuje, či nevykazuje tendence ke krizi. Domnívám se, že ano, zejména pod vlivem toho, co se dnes 

děje – a to i v západní Evropě, ... 

MS: ... ale i na Ukrajině.  

MB: Popsal jsem vnitřní procesy. Krize nastává, protože systém je vnitřně nestabilní. K tomu obvykle 

přichází vnější impuls, což může být například dlouhodobé vysychání, k tomu se dostanu v souvislosti 

s Arabským jarem. Též to může být klimatická změna globálnější povahy, může se jednat o několik let 

intenzivních dešťů. Pokud se podíváme na Arabské jaro, nastalo ve všech státech, kde průměrná 

rodina vynakládala přibližně 40 procent svého příjmu na nákup potravin. V roce 2010 nastal jakýsi 

částečný kolaps globálního trhu v oblasti obilí. Vzpomínám, že v roce 2009 v Moskvě či v Pekingu 

hořelo, lidé nemohli dýchat, naopak v Austrálii, v Americe pršelo, a proto bylo obilí na trhu velmi 

málo. Cena vystoupila na dva a půl násobek. Všechny tyto arabské země jsou závislé na dovozu obilí, 

na subvencování základních potravin. To přispělo k tomu, že sociální stres - který tam narůstá několik 
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let mimo jiné právě v důsledku sucha, ale též následkem rostoucí demografické křivky, nedostatku 

pracovních míst - a frustrace vyvrcholily a vyústily v revoluční změny. Ceny obilí ovšem netvořily 

vnitřní důvod nebo příčinu tohoto procesu, jednalo o tzv. spouštěč, náhodnou událost, která vede 

k zásadním a rychlým proměnám systému. Systémy se pak staly nestabilními a začalo Arabské jaro. 

Odhaluje se tím jedna skutečnost. Systém s krizí bojuje velmi dlouho. Systémy, byť vnitřně oslabené, 

zůstávají dlouho inertní, stabilní a ani vleká a hluboká vnitřní krize je nevychýlí okamžitě. Může se 

jednat o další léta, ba desítky let, než takový systém vyčerpá své možnosti pro další existenci. 

Příkladem je krize u nás během normalizace, dlouho trvalo, než se režim sesul. To samé bylo 

v arabském světě, ale pak přijde nějaký impuls – spouštěč a systém se zhroutí prakticky on-line. 

Každou hodinu můžete sledovat Arabské jaro. Vezměte si, co se dělo v Egyptě během ledna a 

začátkem února 2011.  

MS: Díky médiím, sociálním sítím můžeme podpořit kýžené změny společnosti 3. světa, a proto mohou 

vykročit k standardům vyspělého Západu. Nyní můžeme vidět ...     

MB: ... jak docházelo k přetváření systému. Jedná se o změnu povahy systému ze dne na den.  

MS: U nás jsme naštěstí netrpěli potravinovou nedostatečností jako v arabském světě.  

MB: Pokaždé je to trochu jinak. Zde se dotýkáme nebezpečí paralel. K datům, co máme před očima, 

musíme přistupovat vždy jako k něčemu novému – a především s pokorou. Měli bychom hledat 

možnosti, kde se máme něčeho zachytit na základě minulé zkušenosti, ale zároveň bychom měli být 

otevřeni tomu, že zde mohou být nové fenomény, které ani nemusíme znát, nemusíme vědět, odkud 

přicházejí, ani jak skutečně fungují. V tom spočívá význam společenských věd - pomoci nám pochopit, 

co se děje ve světě, který nás obklopuje.  

MS: Jak hodnotíte příchod pana Michaila Gorbačova? Další trigger? Reprezentoval jiné myšlení, které 

dostatečně „nerezonovalo“ u našich představitelů.  

MB: Trochu bych brzdil vaše očekávání, jelikož nejsem brouk Pytlík. Nejsem kompetentní jako 

politolog či ekonom široce hovořit o Gorbačovovi, ani jsem o něm nečetl žádnou monografii nebo 

skutečně kritický rozbor doby. Laickým pohledem: jistěže sehrál podstatnou roli v rozkladu hluboce 

nefunkčního systému a potvrdil tak tezi, že jakýkoliv pokus o modifikaci nefunkčního systému jen 

urychluje jeho pád. To je způsobeno tím, že systém se brání jakékoliv pozitivní změně, protože ty 

ohrožují jeho status quo a znamenají negativní přínos pro mnoho jeho součástí. Gorbačov svými 

názory, myšlenkami a opatřeními zásadně přispěl k tomu, že západní a východní blok se snažily 

sbližovat za cenu, že východní blok se otevřel a ukázalo se, že není schopen přímé konfrontace. 

Přirozeně má lví podíl na tom, že události v roce 1989 nabraly tempo, jaké nabraly. Nemluvím pouze 

o nás, ale též o Polácích, Maďarech aj.  

MS: Když se podíváte na představitele, kteří reprezentovali náš národ, jste přesvědčen, že nahoru byli 

dosazeni ti „neschopní“? Systém generoval „divnou“ pyramidu?  

MB: Ano, ale na druhé straně - každý systém potřebuje i schopné úředníky, kteří se postarají, aby 

režim mohl existovat. Nejde to dělat pouze s „kádry“. Obecně: minulý režim měl takové filtry, že do 

vedení vesměs nepustil nikoho, kdo nebyl prověřen, prefabrikován, kdo nebyl „předvyroben“ tak, aby 

byl konformní se systémem. Garnitura sehrávala velmi důležitou roli. Dnešní doba je též dobou, kdy 

především velké strany generují „nomenklaturní“ kádry. Jedná se o specifický typ lidí, který velmi 
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často ničemu nerozumí, umí však dlouze sofistikovaně mluvit, přičemž je velmi složité zjistit, co 

vlastně svými slovy míní a identifikovat obsah.  

... Paralely civilizací ...  

MS: Mohl byste nyní udělat paralelu se starým Egyptem – domníváte, že podobné rysy měl pád 

režimu, který zde byl před rokem 1989? 

MB: Každá paralela pokulhává a mé výpovědi mohou být snadno zneužity. Nejen já, ale i renomovaní 

historici a politologové jako Samuel Huntington, který je po svém zatracování populární, Francis 

Fukuyama, který vydal nádhernou knihu ke stavu americké společnosti, či Niall Ferguson, jenž ve 

Foreign Affairs publikoval článek Empires on the Adge of Chaos, docházejí k podobným závěrům. 

Skutečnost vede historiky na základě známých procesů z minulosti k tomu být poněkud skeptičtí, 

pokud jde o naši bezprostřední a střednědobou budoucnost. Některé jevy – a nejsem v tomto názoru 

osamocen – které mohou vypadat neškodně, mají potenciálně krizový náboj. Tím demonstruji fakt, že 

okolnosti, které vás přivedou na vrchol, vám mohou způsobit následně vážné problémy. Jedná se o 

nárůst byrokracie státního aparátu, poněvadž to v první fázi pomáhá k budování státu, jeho 

samoorganizaci, výběru daní, efektivnímu přerozdělování zdrojů, důrazu na vzdělanost a její 

udržování, též u informací k jejich archivaci, distribuci. V určitou chvíli u civilizací, které jsme 

zkoumali, mnohé přerostlo mez a stát začal být spíše vyčerpáván, než rozvíjen. Je to něco, co vidíme 

do jisté míry i v moderních společnostech. Nejsem to jen já, kdo o tom hovoří. Jedná se například o 

nárůst mandatorních výdajů, které strmě rostou. Přirozeně máme zájem na tom budovat sociální 

stát, jenž soucítí s těmi, kteří se z nějakého objektivního důvodu nemohou podílet na jeho rozvoji. Je 

však velká část mandatorních výdajů, o nichž uvažujeme, že by mohly být nižší. Další faktor, který se 

objevuje přesně v době, v němž systém začíná mít vnitřní problémy, je rozmáhající se vliv zájmových 

skupin, ať skupin založených na pokrevním příbuzenství, nebo na profesních zájmech a cílech. Tento 

problém popsal Mancur Olson, významný americký ekonom, jenž rozpracoval teorii zájmových 

skupin. Je to též něco, co bezesporu většina z nás je schopna identifikovat. 

MS: V systému též vidíme nedostatek reflexivity, jeho strnulost.  

MB: Pak se vládnoucí elita stává odtrženou od reality. Tím pádem ztrácí legitimitu a není uznávána 

většinou. Vztah mezi elitou a většinou se stává velmi formální. Tyto části společnosti jsou stále více a 

více separovány.   

MS: Lze říci, že tito lidé se odcizili slovům, která hlásali?  

MB: Přesně tak. Každý jednotlivec byl odcizen. A nyní kladu otázku pro sociology, zda tyto 

dlouhodobé, desetiletí trvající faktory nemohou za to, že dnes jsme společností bezvěrců a 

individualistů. Z mého pohledu se jedná o předmět sociologické analýzy, do níž nejsem schopen se 

pustit.  

... Komunismus, ideologie ...  

MS: Navrhoval bych otevřít otázku komunistické ideologie, ale nejprve se snažme odpovědět na to, 

zdali člověk pro svůj život potřebuje ideologii?  
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MB: Nejsem si jist, jestli člověk potřebuje ideologii. Jedná se o specifickou otázku pro lidi, kteří se tím 

zabývají.  

MS: Snad na to máte alespoň laický pohled ... 

MB: Jsem si jist, že člověku se žije mnohem lépe, pokud má nějakou vizi, pokud má nějaký cíl, pokud 

je schopen se k něčemu upínat, pokud má nějaký náhled na svět, který ho obklopuje. Buď je člověk 

schopen si tyto otázky zodpovědět sám, nebo potřebuje jakousi skupinu, kolektiv, ve kterém se mu cíl 

snáze hledá. Tak přistupuji k velkým ideologiím. Jako laik jsem dospěl k názoru, že úspěšnost 

některých stran – ať krátkodobá – např. Věcí veřejných nebo dalších charakteru typu Starostové či 

Ano 2011 - může vyplývat právě z toho, že velké strany samy obřím dílem přispěly ke kompromitaci 

velkých idejí. Jsou pro to dobré důvody. Vezměte si dnešní stav v Občanské demokratické straně, 

podívejte se do současné sociální demokracie, uvažte velké dnešní ideje. Je otázka, jestli dnes 

nepřichází doba – a cítím to v každodenním kontaktu s lidmi ze svého okolí – kdy lidé preferují lokální 

řešení, nemají zájem o makro, o velké vize a ideje, ale o to, co se stane v jejich čtvrti, v jejich 

městečku, v jejich vesničce, poněvadž tam se lidé znají a vědí, jak to tam bude. Koneckonců i 

Evropská unie rozvíjí v poslední době takzvanou strategii subsidiarity, kde se snaží klást mnohem 

větší důraz na rozvoj regionů. V tom spatřuji zalíbení, smysl a budoucnost.   

MS: Ideologie mají snahu popsat svět jako celek, což v některých případech vede k jeho přetvoření. 

Nemáme se raději zabývat tím drobným, praktickým, možná formotvorným?  

MB: Nejsem politolog, ale podívejte se, jakým způsobem je politická scéna fragmentarizovaná. 

Neustále vznikají nová a nová hnutí nebo malé strany, které se pokoušejí obrodit politiku. Lidé na 

velké ideje příliš nereagují. Je otázka, čím to je? Reakce i neochota reagovat musí být něčím 

způsobena, čímž neříkám, že dlouhodobě společnost nepotřebuje vizi. Skoro bych se bál to nazývat 

ideologií, protože samo slovo ideologie bylo ve dvacátém století opakovaně vyprazdňováno – a to 

s katastrofickými důsledky. Smrtící ránu zasadila konečně i myšlence volného samořídícího se trhu 

finanční krize v letech 2007-2009, když soukromé firmy – banky -  nadělaly dluhy obřích rozměrů a 

donutily daňové poplatníky jejich hrátky zaplatit z veřejných rozpočtů. Nikdo nezkrachoval, nikdo 

nenesl zodpovědnost. Těžko takovýto stav věcí nazývat volnou soutěží. 

... Východiska komunistického režimu ...  

MS: Dobrá, kdybyste se měl vyjádřit ke komunistické ideologii, co byste zmínil? Soudíte, že základy 

byly nosné? To znamená úsilí o „spravedlivý svět“, o „nového člověka“ - jednalo se o vyprazdňování 

„ušlechtilých“ myšlenek, protože to doprovázely teze o třídním boji?  

MB: Komunistická ideologie byla zkompromitovaná hned na počátku způsobem, jakým byla uváděna 

v život. Mám na mysli: násilí, pletichářství, úkladné manévry, vraždy, politika, jaká byla. Politika, která 

vedla k únoru 1948. Jednalo se o ideologii, která nebyla postavena na zdravých nohou – a to od 

samého začátku, a proto byla odsouzena k zániku. Další skutečností je, že komunismus stavěl na 

„novém člověku“, na pokusu jej vytvořit, což nikdy v dějinách nedopadlo dobře.  

MS: Pozor, právě tam byla velká destrukce ...  

MB: V komunistické ideologii spatřuji velkou kolektivizaci. Jak je známo, kolektiv nic pořádného 

nevymyslel. Vidíme tam potlačení svobody, mysli jedince, svobody projevu a pohybu, cestování, 
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přístupu k informacím. Formální základ této ideologie - úspěch pro všechny a všem stejně - je čistě 

teoretickým konstruktem, protože lidé nejsou stejní. Někteří jsou více pracovití, jiní méně pracovití. 

Z jakého důvodu by méně pracovitý člověk měl dostat to samé jako člověk, který se „dře“ od rána do 

večera? Přirozeně k ní patří i myšlenka trestu za odlišný názor – a to takovým způsobem, že celé 

rodiny byly na generace vyřazeny ze života, z přístupu ke vzdělání, byly poníženy – a to ekonomicky, 

sociálně, psychologicky. Jedná se o způsob, který ideologie používala od počátku. Je to něco, s čím se 

není možné vyrovnat, co není možné přijmout. 

MS: Na základě analýzy, kterou jste provedl, jste zjistil, že komunismus marnil potenciál lidí, které 

tato země měla?  

MB: Ano, protože jsme před II. světovou válkou byli osmou nejvyspělejší ekonomikou světa. Nebyly 

zde gumárny, „montovny“, a cosi se zde vymýšlelo - na rozdíl od současnosti. Vezměte si strojírny, 

automobilové závody, výroba obuvi Tomáše Bati, uvažte, jaká zde byla věda ... Dnes zde máme 

Dalibora Dědka ze společnosti Jablotron a díky za něj. 

MS: Když zmiňujete podnikatele, nezapomeňte na Zbyňka Frolíka, který se svou výrobou 

nemocničních lůžek i nábytku prorazil ve světě a stal se lídrem - jsou i další jako on. 

MB: Země se postupně vzpamatovává. Jsem přesvědčen, že komunismus zde zanechal stopu nejen 

v oblasti ekonomické, ale i v morální devastaci národa, který pouze za 20. století prošel několika 

pogromy. Je to rok 1918 – velká část elity odešla do nově vzniklého Rakouska. Dále je zde rok 1938 – 

přichází obrovská vlna emigrace.  

MS: Probíhalo „odrakouštění“ a pak „odbenešení“.  

MB: Přichází rok 1948 – obrovská vlna emigrace. Je zde rok 1968 - též obrovská vlna emigrace. 

Musíme se tázat, kde tento národ má brát opravdové elity po čtyřnásobném pouštění žilou během 

jednoho století. Můžeme se na to dívat jako na abnormalitu, která když se dá do souvislosti se 

stavem společnosti, nám pomůže k analýze stavu, proč jsme tam, kde jsme, proč většina z nás má 

tendenci dívat se na svět, jak se dívá.    

MS: Když jsem měl možnost hovořit s profesorem Janem Pirkem, řekl, že emigrace se u českého 

člověka přirozeně promítá do genofondu. To znamená: český člověk je malým člověkem. Nejsme jako 

Poláci.  

MB: Byť se jedná o vysvětlení „přitažené za vlasy“, má pravdu, jelikož spousta elit odešla.  

... Exil ...  

MS: Když jsme se dotkli exilu – vy jste v režimu prožil dětství, část svého mládí, uvažoval jste někdy, že 

byste se rozloučil s vlastí? Vždyť mnozí tak jednali. Měl jsem možnost hovořit s investičním bankéřem 

Janem Sýkorou z Wood and Company a ten tvrdil: „Učil jsem se anglicky, abych mohl opustit tuto 

zemi, protože jsem zde necítil perspektivu.“  

MB: Jako student jsem byl posedlý tím, čím jsem se zabýval. Od páté třídy mě eminentně zajímal 

starověký Egypt a civilizace, obecně historie. Zároveň to byl sport, který jsem provozoval na 

republikové úrovni. Pak jsem přišel na Gymnázium Jana Nerudy, kde mě kromě těchto koníčků 

uchvátila ložisková geologie. Tehdy tam byl maturitní obor ložisková geologie, což je obor, který měl 
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tehdy v rámci studijních zaměření středních škol nejblíže k archeologii, proto jsem se také pro toto 

gymnázium rozhodl. Musím konstatovat: z valné části jsem byl nepolitický člověk. Změna přišla 

naštěstí ještě před tím, než bych byl donucen být vystaven tlaku na kompromisy s režimem.  

MS: Vaši rodiče neuvažovali o emigraci? 

MB: Myslím si, že ne. Nikdy jsem o tomto s nimi nemluvil, a proto nejsem kompetentní, a asi bych to 

měl dohonit. Jsem přesvědčen, že mí rodiče nás chránili před těmito diskusemi, abychom něco ve 

škole neprořekli.  

MS: Lze konstatovat, že lidé, kteří opustili tuto zemi, nám chyběli při obnově hospodářského i 

společenského řádu? 

MB: Ano. Jednoznačně. 

... Demokratická opozice, disent ...  

MS: Dobrá, jak se díváte na lidi, kteří režimu vzdorovali? Nebylo jich mnoho, kvůli režimu byli na 

periferii, ale v důležitých momentech pomohli přemostění z totality do demokracie. 

MB: Obdivuji jejich statečnost, intelekt, zarputilost. Dnes se jejich postoje občas bagatelizují a 

zlehčují. Na druhou stranu – dnes se tato statečnost hodnotí hůře.  Perspektiva je zásadně jiná, 

pokud vám vytrhnou první nehet. Následně se v člověku spustí procesy, které si nejsme schopni 

představit. Když několik dní nespíte, jste vystaven chladu, hladu, žízni, též fyzickému a psychickému 

týrání a vyhrožování, a to nejen vám samotnému, je to něco, o čem by si soudný člověk měl říci: 

nevím, jak bych dopadl. Sám nevím, jestli bych byl schopen být tak statečný, či ne. Když člověk má 

důvod, je z rodiny, kde to její část „odskákala“, jeho vůle je jiná než člověk, který si řekne: nyní budu 

disidentem. Pak jej například dva dny nenechají vyspat ...  

MS: ... a on může být ve svých postojích zlomen.  

MB: Je otázka, jak se člověk nechá zlomit. Každý má práh citlivosti někde jinde. Každý to, co je 

ochoten unést, má někde jinde.  

... Reformovatelnost systému? ...  

MS: Podívejte se na režim z hlediska reforem – byl reformovatelný, nebo je jedinou cestou návrat 

k demokracii a kapitalismu? Vždyť šedesátá léta lidem dala naději, ale pak přišla normalizace.  

MB: Jedná se o složité téma, které jeden člověk není s to obsáhnout. Nevím, jestli režim šel změnit 

cestou hlubokých strukturálních reforem, nebo se spíše jednalo o kosmetické úpravy, aby lidé byli 

spokojeni, ale aby zároveň režimní elita mohla pokračovat dál, jak byla naučena.  

... Konec ideologie? ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte skutečnost, že režim padl, ale ideologie podle vás pokračuje dál? Jednou 

z jejích hlasatelek je Komunistická strana Čech a Moravy.      

MB: Ideologie zdaleka nejsou mrtvé a lidé je vyhledávají. Nejedná se o nic špatného, jde o to, jakým 

způsobem jsou pak realizovány. Další je též historická zkušenost, a proto mám k ideologiím a priori 
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opatrný přístup, poněvadž vám „vsugerovávají“ správný pohled na svět. Kde je garance, že vám 

ideologie poskytuje opravdu správný pohled na svět?  

MS: Člověk se musí tázat a ideologie poskytuje jasně formulovaný přístup ke světu.   

MB: Ano, život je o neustálém tázání. Není to o tom, že naleznete smysl v osmnácti letech, kdy 

dostanete legitimaci, a do konce života máte nalezený smysl života.  

MS: Jedná se o permanentní hledání, což potřebuje od člověka námahu.  

MB: Ano, hledání – bohužel – bolí. Cena, kterou za to člověk platí, je mírná schizofrenie.  

MS: Lidé snad raději dělají substituci svobody za hmotné požitky, ...   

MB: ... za pozitiva a jistoty, jak se říká v „Básnících“. 

... Pozitiva minulosti ...  

MS: Vidíte nějaká pozitiva v minulosti? Právě egyptologii bylo přáno a díky tomu máme ve světě 

v tomto oboru značné renomé.  

MB: Vždy žijeme v nějakém specifickém kontextu. Není možné říci, že všichni naši rodiče žili ve 

špatné době. Nic není černobílé a doba měla i své pozitivní stránky. Lidé žili své životy, byli šťastní, 

měli děti, dosahovali svých snů, alespoň v některých oblastech. Samozřejmě, pokud jste nebyl řezník 

nebo vekslák, nemohl jste mít nádherné auto, nemohl jste letět do New Yorku a tam týden chodit po 

památkách, ale neodvážil bych se říci, že některá doba byla horší, či lepší, s výjimkou některých 

období typu ekonomické krize ve třicátých letech, období válek, období hladomorů, období genocid. 

O obdobích, která byla „stabilnější“, i když proběhla ve specifickém politickém kontextu, není možné 

říci, že vše bylo špatně a že některá doba byla naprosto bez chyb.  

MS: Jsou lidé, kteří na vývoj nazírají kontrapunkticky.  

MB: Mají na to právo, ale nemyslím si, že je to správný přístup. Ve svém věku jsem se naučil nehádat 

se. Člověk by měl respektovat názor druhého, pokud to není názor, že vás chce zastřelit. Je nutné 

uvažovat o tom, co ostatní říkají, protože nikdo z nás nemá koupenou permanentku na pravdu, 

objektivitu, i když si někteří lidé myslí, že ji v kapse mají.  

... Egyptské ozvěny ...  

MS: Možná bych udělal střih a podíval se do Egypta. Když se díváte za svět prizmatem svého oboru, 

lze podobnou ideologii lze nalézt v historii starého Egypta?  

MB: Podobnou s komunismem a s kapitalismem ne. Tam to bylo jinak. Bylo tam náboženství, které 

postulovalo nadřazenost egyptských bohů, jejichž jediným zástupcem na zemi byl panovník, kterého 

prakticky zastupovali kněží. Co panovník řekl, bylo to svaté. Již jsem se zmínil, v čem Egypt dosáhl 

vrcholu, ale jsou tam období stavby pyramid, pro něž zažíval krize – a to např. kolem roku 2200 před 

Kristem. Výdaje státu překročily veškeré rozumné meze. Pak byrokracie přispěla k tomu, že se stát 

rozpadl, nebyl schopný centralizované správy. Přispělo k tomu i to, že vlivné rodiny si Egypt 

rozparcelovaly na knížectví. Toto vše vedlo k zániku prvního staroegyptského státu. Trvalo bezmála 

200 let, než se z toho Egypt vzpamatoval, nicméně se vzpamatoval v době, která nebyla příznivá. 
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Životní úroveň poklesla, ale neznamená to, že by lidé byli méně šťastní. V sociologii je dokázáno, že 

míra štěstí není úměrná životní úrovni. To bychom měli mít v takovýchto kontextech na paměti. Není 

přímá úměra mezi velikostí vašeho konta a vaším štěstím. Přímou souvislosti se nám ekonomové 

snaží vsugerovat jako alfu a omegu naší existence. Čím víc peněz, čím víc budeme utrácet, tím víc 

budeme šťastni.  

MS: Měli bychom si být také vědomi, že s růstem bohatství vzrůstá počet antidepresiv.  

MB: Lidé jsou vlastně ve vleku ideologií. 

... Demokracie ...  

MS: Nyní bych otevřel otázku společenského řádu, který jsme obnovovali. Máte svou definici, která by 

odrážela váš přístup? Demokracie byla v roce 1989 často vyslovovaným slovem.  

MB: Pohybujeme se po velmi nejisté půdě, ale odvolal bych se zde na politologa Giovanni Sartoriho, 

který mluví o tom, co je občan, občanství, co je budování státu. Sartori vychází z toho, že člověk, který 

se objektivně může účastnit budování státu, účastní se, a to formou své práce, formou sdílení 

některých myšlenek, které stát charakterizují, a placením daně, pokud není student či důchodce. 

V demokracii je i segment populace, která se nemůže plně účastnit. Když člověk bude mít například 

obrnu, je jasné, že stát je zde od toho, aby mu pomohl, postaral se o něj, stejně jako aby lidé, kteří 

nemají práci, dostali nabídky práce, protože to je jedno z východisek státu, aby se postaral o 

potřebné. Bylo by vhodné, aby se stát postaral o základní úkony, které lidé potřebují. To znamená: 

školství, vzdělání, zdravotnictví, bezpečnost, vnější obrana, společná správa věcí veřejných, kde se 

získává legitimita právě prostřednictvím demokratických voleb. Máme jediný způsob jak vybrat ty, 

kteří za to budou odpovídat. Funkcí státu je ale mnohem víc. Osobně bych se ale moc přimlouval za 

většinový volební systém a delší volební období. Mám na mysli 6 – 7 let, za dobu 4 let nelze žádnou 

strategickou reformu prosadit a realizovat.    

MS: Můžeme se tázat proč, z jakého důvodu?  

MB: Z prostého. Když nějaká elita vyhraje volby, přibližně ve druhém roce může spustit zásadnější 

reformy systému. Přirozeně – když reformy vstupují v život ve třetím roce působení, mohou mít velmi 

negativní efekt. Občas to tak bývá, když se něco přestavuje. Nejprve musíte něco rozebrat, abyste 

mohl něco postavit. Pozitivní efekt nastává třeba po třech letech, což když máte čtyřleté volební 

období, je něco, čehož se již nedočkáte. Ti, kteří mají odvahu přistoupit k dobře míněným poctivým 

úpravám, reformám, vylepšením, modifikacím, nakonec jsou jako ti, kteří neuspěli, protože čtyři roky 

jsou zkrátka z procesního pohledu krátké. Mně se též zdají krátké.   

MS: Právě – demokracie může pomáhat populistům, kteří rádi slibují.  

MB: Rozhodně. Záleží však na obecné úrovni vzdělanosti národa, do jaké míry je schopen populistická 

tvrzení vnímat, rozpoznat, nebrat v potaz při rozhodovacím procesu.  

MS: Platón v dialogu Ústava uvažuje o aristokracii jako o optimální formě vlády. Není náhodou lepší 

tento způsob vlády? Vždyť v Egyptě byl také panovník, který měl jasnou autoritu, kdežto u nás jsme 

právě odkázáni na neustálé vyjednávání, dělání kompromisů. 
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MB: Rád bych, aby jasně zaznělo, že nejsem zastáncem osvíceného panovníka. Nejsem zastáncem 

vybraných aristokratických skupin. Jsem velmi tvrdý zastáncem toho, aby společnost konečně začala 

klást důraz na systematické, dlouhodobé vzdělávání svých vlastních dětí a tím dospěla k tomu, že i 

geneze elit může být jiná.  

... Demokracie a demokrat ...  

MS: To znamená, že s demokracií a demokratickou politikou je vždy spojen vzdělaný, kriticky i 

sebekriticky uvažující člověk?  

MB: Má možnost v demokratickém režimu vyrůst a má možnost se vyslovit, což například 

v komunistickém režimu nebylo možné.  

MS: Je otázka, kde vzít demokraty? Tak jsme se tázali v počátku, ale nyní?  

MB: Nebyl bych skeptický. Domnívám se, že „genetický fond“ není tak špatný. Pokud člověk užívá 

šedou kůru mozkovou, existuje zde naděje, i když se nám může stát, že některé otázky nemají řešení.  

... Demokracie a dialog ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte význam dialogu v rámci demokratického procesu? Můžete vyjít z poznatků na 

akademické půdě, tam jsou vzdělanci.  

MB: Dialog je trochu jiný na akademické půdě než ve veřejné sféře. Řekl bych, že specificky českým 

problémem, ale není to pouze v Čechách, ale i v jiných zemích - naštěstí ne ve všech -  je, že člověk, 

který zastává odlišný názor než vy, je považován za nepřítele. Toho je třeba zničit, zdiskreditovat, 

vysmát se mu, zadupat jej do země – a to pokud možno úplně primitivními metodami a při co největší 

publicitě, s největší účastí veřejnosti. Soudím, že to není cesta kupředu. Jsem přesvědčen, že je nutné 

se neustále učit. Měli bychom se naučit druhého brát v potaz s respektem, pokud vás nekonfrontuje 

s tautologií a populismem, zvažovat, zda jeho názor skutečně není třeba lepší. 

MS: Domníváte se, že u nás se mnoho mluví, ale bez velkých výsledků? 

MB: Řekl bych, že mluvíme víc, a děláme méně, než bychom měli. Karel Čapek řekl asi toto: 

„Představte si to ticho, kdyby se lidé vyjadřovali jen k těm problémům, kterým rozumí.“ K tomu není 

co dodat. 

MS: Ne nadarmo Jan Ámos Komenský namítal: „Když chce člověk hodně udělat, musí málo mluvit.“  

MB: Tak tomu je. Když hodně mluvíte, nemáte čas na práci.  

... Demokracie a občanská společnost ...  

MS: Dotkněme se ještě otázky občanské společnosti. Jedná se o prostor, o němž se vede spor. Mám-li 

být osobní: Václav Havel byl jejím zastáncem, Václav Klaus je jejím odpůrcem.  

MB: Zde to nevyřešíme. Občanská společnost je něčím, co má ve veřejném prostoru své pevné místo, 

ale zase zde musí být cit pro vyváženost, pro to, aby se občanská společnost nestala zaklínadlem. 

Krásný článek o tom má Francis Fukuyama v jednom z posledních vydání Foreign Affairs, kde hovoří o 

„vetokracii“ ve Spojených státech, jež účinně blokuje jakoukoliv snahu o pozitivní reformu. 
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Argumentuje tím, že správní orgány jsou tak složité a zaujaté samy sebou, že jakýkoliv návrh zákona 

či úprava zákona jsou vystaveny takovým modifikacím ze strany státu i desítek a desítek občanských 

sdružení, že z nich nezbude vůbec nic. Tím myslí „vetokracii“. Je zde však potřeba se snažit o 

uměřenost, poněvadž pokud dospějete do stadia jako Francis Fukuyama v hodnocení Spojených 

států, skončíte u vetokracie. Bohužel jevy, které se ve Spojených státech prosadí, jsou po nějaké době 

vždy převzaty v Evropě. Současné řízení Evropské unie – a jsem zastáncem Evropské unie, protože se 

jedná o pozitivní proces a jinou cestu nemáme - připomíná vetokracii.   

MS: Aby se věci posunovaly dál, je vhodná otevřenost lidí.   

MB: Opět jsme u vzdělanosti.  

MS: Vím, ale spoléhat na člověka je velmi rizikové. I Karel Čapek na něj spoléhal, a doplatil na něj.         

MB: Jaké máte řešení?  

MS: Je jich několik. Osvícený vladař?  

MB: Nejsem však zastáncem tohoto modelu. Neznamená to, že v určité době tento přístup může 

vždy fungovat.  

MS: I první republika na něm byla založena. Z Hradu se dívali lidé a zasahovali ...  

MB: Psychologicky vzato – první republika svým způsobem navazovala na správu Rakouska – 

Uherska. Lidé byli psychologicky zvyklí na to, že je zde osvícený panovník – prezident, který určoval 

ducha doby.  

MS: Mnohým lidem se s takovou pojistkou žije lépe. Jsou mezi námi ti, kteří demokracii staví na 

procedurách, někdo chválí autority. Češi tíhnou k autoritám.  

... Demokracie a intelektuálové ...  

MS: Otočme list – co elity a intelektuálové v demokracii? Právě první republika byla spojena s elitami 

a její intelektuální podhoubí pocházelo z minulé říše ... 

MB: Intelektuálové mají specifickou vlastnost – a neříkám, že je dobrá, či špatná – mají zájem se ze 

společnosti vyčleňovat, žít si ve svých slonovinových věžích. Pak vznikají pojednání: intelektuál ve 

veřejném prostoru, o člověku, který je totálně ztracen, nerozumí tomu, co se děje, když vyleze ze 

slonovinové věže. Jsem přesvědčen, že jediná cesta kupředu je snažit se propojovat sféru budování 

státu se sférou vědeckou, se sférou intelektuální. 

MS: Intelektuál je zde od toho, aby druhým znejistěl tradiční porozumění světu a pomohl jim 

porozumět jeho novým výkladům, je zde jako „kypřič“ šedé kůry mozkové těch ostatních?  

MB: Přirovnal bych to ke dvěma loukám. Na jedné vysázíte travní monokulturu, a nevyroste tam 

jediná květina jiného druhu. Když přijde jediná katastrofa, louka je náchylná k nemocem a nemusí se 

vzpamatovat. Pak je to heterogenní ekologický systém louky, kde roste vše možné. Když přijde nějaká 

krize, část systému má vždy šanci přežít a louka se vzpamatuje. Různorodost je jedním z klíčů, je 

jednou z možností.  
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... Vize pro naši zem ...  

MS: Bavíme-li se o české demokratické politice, neschází nám náhodou vize?  

MB: Postrádáme lidi typu Václava Havla. Jsem velkým příznivcem Václava Havla, i když na některá 

témata mám jiný názor. Neznamená to však, že si jej hluboce nevážím. Více než vize nám chybí lidé, 

kteří by byli schopni společnost vyzývat k úvahám. Tito lidé celospolečensky absentují.  

MS: Jen si vezměme profesora Tomáše Halíka.  

MB: Je jeden z mála, který jasně vystoupil v kauze Charlie Hebdo. V tuto chvíli bych si též myslel, že 

v tom, co říká, je velký kus pravdy: máme svobodu, ale ta končí tam, kde končí naše povinnosti. 

Svoboda neznamená, že nemáme povinnosti. Pokud jde o etiku, domnívám se, že není nejlepší nemít 

zábrany a provést to, co udělal časopis. A opakovaně. Je vhodné konstatovat: francouzský satirický 

časopis se přihlásil k našim principům. Šel až na kraj únosnosti, což neomlouvá naprosto neadekvátní 

reakci ze strany ne muslimů, ale lidí, kteří si islám berou jako záminku.  

MS: Jsme ve stejné situaci, jako když pokoušíte hada. Ten adekvátně reaguje, poněvadž se cítí 

ohrožen.  

... Hodnoty ...  

MS: Když jste zmínil Václava Havla, jednalo se o člověka, který zdůrazňoval mravní hodnoty. Co podle 

vás podporuje společenský i hospodářský řád? Lidé ve většině zdůrazňovali význam svobody, svoboda 

definuje člověka. Jak nad tímto uvažujete?  

MB: Jeho definuje etický kodex, morální postoje, které jsou v euroamerické civilizaci univerzální a 

vycházejí z dědictví starověku, vycházejí z Bible, vycházejí z Desatera. Jedná se o záležitosti, kterými 

se vyplatí řídit. Přirozeně k tomu přichází svoboda. Jak jsme řekli: svoboda je založena na tom, že si 

též uvědomujeme, kde jsou naše povinnosti. Pokud má člověk pocit, že je naprosto svobodný, nemá 

zábrany, etické mantinely, vše může dopadnout velmi špatně. Svoboda není bezbřehá. 

MS: Pak vše přeroste v chaos. Ten člověka zničí a vede to ke kolapsu jedné duše.  

MB: Raději říkejme ke krizi.  

MS: To následně vede ke spotřebě léků pro duši. Jen se podívejme, jak dramaticky narostla spotřeba 

antidepresiv, ... 

MB: ... protože lidé nejsou s to unést realitu, jež je „konstruována“ v hlavě dotyčných.  

MS: Hovoříme-li o hodnotách, jak přistupujete ke spojení „Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí“? 

Mezi námi jsou lidé, kteří se tomu vysmívají a považují to za „morální kýč“, což jsou slova Václava 

Bělohradského.  

MB: Není v tom výsměchu poznat zoufalství z toho, že se nedaří nalézat východisko? Osobně – Václav 

Bělohradský je velmi inspirativní člověk, filozof, nutí vás přemýšlet, nutí vás uvažovat o vašich 

postojích, jestli jsou správné. V tom je jeho obrovský přínos. Jedná se bezesporu o velmi chytrého 

člověka.  
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MS: Nyní k samotnému Havlovu spojení.  

MB: Podívejte se, nemohu vykládat Václava Havla. Z mého pohledu – pokud nemilujete, potlačujete 

důležitou část své lidskosti. Pokud lžete, největší zlo pácháte sám na sobě, poněvadž si v hlavě musíte 

konstruovat jakési virtuální světy, které nejsou pravdou. To vás vede k tomu, že dříve či později 

budete mít sám obrovský problém. Je přirozené, že když má člověk vnitřní problémy, ovlivňuje tím 

vnější prostředí. Čím víc lidí má problém v mysli, tím hůř prostředí vypadá, poněvadž postavíte-li jej 

na jednotlivých částech, které nemilují, které nejsou schopny lásky – a nemluvím pouze o fyzické 

lásce k němu – systém se hroutí.  

MS: Jsou filia, agapé, erós, charitas aj. ...  

MB: Ano, člověk buď lže, nebo říká věci tak, jak si myslí, že jsou. Pokud se člověk snaží nelhat, je na 

tom dlouhodobě lépe než člověk, který lže, nemiluje. Skoro bych si myslel, že tímto způsobem 

uvažoval Václav Havel. Když se rozhlédnu po světě, domnívám se, že první přístup má 

z dlouhodobého hlediska strategickou výhodu.  

MS: Můžeme říci: minulý režim lhal, nenáviděl ...  

MB: ... a jak dopadl, ... 

MS: ... poškodil mnoho lidí s velkým potenciálem, kteří se pak realizovali ne u nás, ale v zahraničí.  

MB: U lidí, kteří byli hodně zkoušeni, a dosáhli nesporných úspěchů, zjistíte, že to jsou lidé, kteří 

milují a kteří nevykazují žádnou afinitu ke lži.  

MS: Tito lidé vědí, že existuje to, co je přesahuje. Dotýkáme se rozměru transcendence.  

... Kapitalismus ...  

MS: Je vhodné se zeptat, jaký vztah – ač neekonom - máte ke kapitalismu? Je podle vás čímsi 

přirozeným, jako je voda? Pro člověka je přirozený společenský řád – demokracie a pro hospodářský 

řád – kapitalismus. Vlastně jsme určeni k trhu. Neustále něco směňuje ... 

MB: Kapitalismus je z prostředí, které jsem poznal, nejpřívětivější v tom smyslu, že v ideálním případě 

umožňuje, aby člověk, který tvrdě pracuje, byl odměněn více než člověk, který je lenoch. Prakticky 

smrtelnou ránu mu ale zasadila krize v roce 2007. Tím, že jsme přistoupili na to, že veřejné rozpočty 

zaplatily hospodaření a spekulace soukromých společností, jsme myšlenku volného trhu a toho, že 

lepší se prosadí, naprosto zdiskreditovali. Ekonomové by se měli zavřít u počítačů a v knihovnách a 

začít pořádně studovat. 

MS: Kapitalismus dynamizuje hospodářský proces. 

MB: Vede člověka k hledání, k osobnímu rozvoji, ale přirozeně není možné kapitalismus nechat zcela 

zdivočet. Jsem přesvědčen, že od té doby, co lidstvo vynalezlo způsob žití ve státě, podoba státu je 

velmi pozitivní. Jeho pozitivní vliv nemusíme cítit v dobách, kdy se daří, kdy vše jde samo, firmy 

vyrábějí, odměňují zaměstnance, jsou placeny daně a stát bohatne. V okamžiku, kdy se nedaří, kdy 

firmy propouštějí, kdy není odbyt, stát má přece jen nástroje, aby se snažil pomáhat, a proto jej také 

budujeme. V době krize stát pomáhá svým občanům neradostné období přežít lépe, než kdyby zde 

nebyl žádný stát a byli bychom zaměstnanci korporací, které přirozeně zajímá pouze profit, a ne 
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blahobyt zaměstnanců v soukromí, i když rozumné společnosti – a nyní jsme u Baťovy politiky, která 

je dnes oživována – to mají na mysli. Podívejte se na Dalibora Dědka a jeho způsob managementu 

lidských zdrojů.  

MS: Pozor, jsou zde lidé, kteří se snaží stát přeměnit na firmu.  

MB: Jsem přesvědčen, že i Andrej Babiš došel k tomu, že to není možné. Oceňuji jej, že to byl 

schopen přiznat: stát nelze budovat jako firmu.  

MS: Víme, kolik slov padlo, než „otočil“.  Když se podíváte na kroky obnovy kapitalismu, co byste 

procesu vytkl? Byla zde privatizace, která byla mnohými lidmi označena za ...  

MB: ... divokou, ...   

MS: ... též za krádež století.  

MB: Zhaslo se ...  

MS: Bylo logické, že se zřejmě musí provést majetkový transfer ze státu na občany, ale je otázka, 

jakým způsobem se to dělo a jaká slova byla vyslovována.  

MB: Můj amatérský pohled je ten: ekonomické reformy předběhly stabilní právní rámec. Jedná se o 

něco, o čem nehovořím pouze já,... 

MS: ... též Jan Švejnar jako makroekonom a jiní převážně institucionalisté.  

MB: Jsem přesvědčen, že většina reformátorů byli ekonomové, nebyli to lidé, kteří mají zkušenost 

s vývojem komplexních systémů, ani s tím, co se může stát. Toto opomněli. Dotýkáme se toho, proč 

privatizace sklízí negativní body. Jsem přesvědčen, že měla být více diferencovaná. Bezpochyby zde 

byly firmy, které by během restrukturalizace obstály. Vezměte si Poldi Kladno. Měla mnoho skladů 

v zahraničí. Celý svět „jásal“, když jsme sami sobě položili Poldi Kladno. Byly zde firmy, které vyráběly 

pro rozvojový svět a měly obrovské jméno: Jawa. Jak víme, společnosti se nemusí orientovat na 

nejvyspělejší trh, kdyby se jawy vyráběly jednoduše, opravitelné „kladivem“ – a to pouze do 

rozvojového světa, mohly na tom firmy získat obrovský kapitál.  

MS: Lze dále připomenou rozsáhlé strojírny Škoda Plzeň, ... 

MB: ... vodní pumpy Sigma Olomouc ... Mohli bychom vyjmenovat desítky firem, které měly obrovské 

renomé, měly trhy. Ty byly velké, a přitom výrobky, které se na ně dodávaly, nevyžadovaly primárně 

zásadní technologické inovace. Firmám se mohl poskytnout dostatek prostředků k tomu, aby se 

restrukturalizovaly, aby se diverzifikovaly a měly čas se nadechnout. Mnoho společností, které měly 

šanci přežít, nedostalo možnost se nadechnout.  

MS: Sluší se říci, že zde se opět dostáváme ke komunikaci, co člověk upřednostňuje, zdali sebe, jestli 

usiluje o zviditelnění se. V roce 1990 přichází vláda Petra Pitharta, která připravila privatizační 

projekty založené na propojení zahraničních a domácích společností. Po jejím odchodu přišla „česká 

cesta“ prosazovaná Václavem Klausem. Nesmíme též opomenout skutečnost, že se jednalo o 

turbulentní období, i když se v něm vyskytovali lidé, kteří naslouchali potřebám, měli „drive“.  
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MB: Rád bych tuto kapitolu uzavřel: po bitvě je každý generál. V žádném případě ekonomy - kteří 

měli nejen moc, ale zejména odpovědnost udělat rozhodnutí v konkrétním čase – nekritizuji. Doufám, 

že nemohli vědět, že během procesu budou velké ztráty. Dnes je nám velkých ztrát líto. Je otázka, 

zdali zde byl čas na budování lepšího právního rámce. U Poldovky či jiných, jsem si jist, že mohly být 

podobnými tahouny české ekonomiky jako třeba německý koncern Volkswagen.  

... Historie a její význam ...  

MS: Rád bych se zeptal, jaký význam přičítáte historii? Zabýváte se jí? Jste přesvědčen, že například 

minulost u nás je dostatečně vysvětlována?  

MB: Jsem přesvědčen, že ne. Žijeme zde v zajetí dvou paradigmat – a to, že neustále bude lépe a 

lépe, že neustále budeme dosahovat nových vrcholů. Druhé paradigma je paradigmatem inovace, 

které je řešením všech problémů světa, všech problémů člověka. Přirozeně to není pravda. Jejich 

existence je jen důsledkem enormního a nezdravého vlivu specifických zájmových skupin. Když se 

rozhlédnete, dnešní svět je plný velkých konfliktů, kterým můžete rozumět jen s využitím kvalitních 

společenských věd. Pokud je mít nebudeme, pokud se nebudeme věnovat dlouhodobým trendům, 

pokud nebudeme schopni porozumět tomu, co nás obklopuje, jakým způsobem chceme tento stav 

přežít? Pomocí technologických inovací? O tom pochybuji - bez ohledu na to, jak důležité pro nás 

jsou. Dostáváme se do oblasti hrušek a jablek. Zejména vynálezy jsou velmi důležité, ale zároveň jsou 

důležité společenské vědy, pokud jsou dělány na dobré úrovni, aby nám poskytly optiku, kterou 

zjistíte, co se kolem děje, jaký je charakter těchto procesů. Jedině tak je můžeme zkusit řešit. 

MS: Dobrá, když jsem mohl hovořit se sociologem Petrem Matějů, říkal mi: „V politice jsem se snažil 

vést racionální diskurs, neuspěl jsem. Váha mého argumentu byla nulová.“ Můžete mít sebelepší 

poznání, ale když nepronikne do šedé kůry mozkové zvláštních lidí, vše je k ničemu. 

MB: Proto hovořím o důležitosti dialogu napříč společností, o stavění mostů mezi vědou, intelektuály 

a politickou elitou, která to s budováním státu myslí dobře.  

MS: To se v Čechách nenosí.  

MB: Že dvakrát neuspějete, neznamená, že po třetí se vám to nepodaří, musíme se o to pokoušet. 

Když rezignujete, vzdáváte se odpovědnosti. V poslední době tvrdím, že jsou dva druhy lidí. Ti, kteří 

na Godota čekají, mají plnou pusu toho, jak mají věci být správně, ale nic nedělají. Jsou však ti, kteří 

na Godota nečekají, a vystavují se riziku, že cokoliv udělají, bude kritizováno.  

... Hodnocení a výhledy ...  

MS: Pokročme dále. Kdybychom náš dialog měli uzavřít, čeho jsme podle vás za 25 let dosáhli? 

Případně, jaká je naše budoucnost?  

MB: Začal bych od konce. Budoucnost bude taková, jakou si vytvoříme. Nevznikne někde nezávisle na 

nás. Každý člověk v tomto státě, v naší civilizaci se podílí větší či menší mírou na tom, jaká bude naše 

budoucnost. Pokud si někdo myslí, že budoucnost vznikne bez ohledu na něj, jedná se o alibistu, ... 

MS: ... pošetilce.  
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MB: Neměli bychom rezignovat. Domnívám se, že jsme zde vybudovali mnoho pozitivního. Máme 

svobodu, soukromé vlastnictví, máme svobodu volby, můžeme si svobodně vybrat, kde budeme žít, 

jak budeme žít, čím se budeme zabývat na základě našich schopností, možností, ochoty tvrdě či méně 

tvrdě pracovat. O to víc bychom se měli zajímat o svět, který nás obklopuje, abychom to, čeho jsme 

dosáhli, neopatrným krokem neztratili a nemuseli slevovat. Nehovořím zde o dosahování nových 

vrcholů, ale zejména o dlouhodobé strategii udržitelnosti životní úrovně, kvality života, svobody 

vyjádření, volby, přístupu ke zdrojům, kvality vzduchu, půdy. Toto vše dohromady vytváří 

společenství štěstí, které se nedá peněžně kvantifikovat, ale je velmi důležité. Jak víte, dnešní doba je 

velmi rozjitřená. Lidé jsou podrážděni, až agresivní, reagují hůře, než by mohli. To je něco, co je 

aktuální výzvou naší doby – rozjitřenost, která dlouhodobě nevěští nic dobrého. Všechno umíme 

peněžně ocenit, ale uniká nám skutečná hodnota. Zkrátka – budoucnost je v našich rukou.   

MS: Děkuji vám za kritickou reflexi.  

 

 

Dialog o transformaci s Janem Čulíkem7,8: 

MS: Vážený pane Čulíku, čím je pro vás rok 1989, v jaké životní fázi vás zastihl, jak se zapsal do vaší 

mysli, jaké naděje jste do něj vkládal, a případně, jak se naděje naplnily?  

JČ: Především jsem zde nebyl. Pokud se mám charakterizovat, bohužel musím přiznat, když zkoumám 

své vědomí, že jsem asi „zapšklý“, nebo hlubinně ovlivněný český nacionalista. Nevím proč. Po 31 

letech v Británii by mnozí mohli říci: co pořád blbnete s Českou republikou? Mně toto z nějakých 

iracionálních důvodů zajímá. Sám nevím proč. Vlastně jsem v Británii strávil delší dobu než v Čechách. 

Odešel jsem ve svých 25 letech, ale jednoduše to tak je.  

MS: Rok 1989 vás zastihl ve 37 letech.  

JČ: Počkejte, to je epická šíře, a dostanu se k tomu. Když jsem kdysi studoval na střední škole o Janu 

Nerudovi – ne, že bych se srovnával s Janem Nerudou – zaujalo mě, že v jeho životopise se praví, že 

jej ovlivnila revoluce v roce 1848, neboť mu bylo 14 – a to je velmi citlivá doba. Mně bylo v roce 1968 

16 let. Zkrátka – člověk je velmi citlivý. V podstatě jsem teenager Pražského jara. Velmi mě zasáhla 

normalizace. Nepochopil jsem, proč se lidé naprosto „obrátili“. Měl jsem štěstí, že se mi podařilo 

vystudovat na Filozofické fakultě. Důvody, proč mě tam vzali, jsou také zajímavé, byť jsou jen zcela 

náhodné. Někomu se zdálo, že mám docela dobrou kvalifikaci a hledali, jak to politicky zdůvodnit. 

Našli nějakou záminku, která nebyla vůbec politická, a proto mě tam vzali, ovšem to je již podružné. 

Vlastně jsem vděčen svým profesorům. Abych to celé zestručnil, koloniální režim, který zde vznikl po 

1969, mě byl naprosto cizí, i když musím říci, že je pro mě překvapením, že dosti podstatná část starší 

české veřejnosti – zejména mimo Prahu - režim v podstatě považuje za lepší než dnešní. V žádném 

případě jsem nebyl v takové situaci. Režim byl pro mě nepřátelský. Vždy jsem jej považoval za 

                                                           
7
 Jan Čulík *1952, český bohemista a anglista žijící v Glasgow, učí na University of Glasgow, vydal: Knihy za 

ohradou (1991), Jací jsme (2007) mapující českou kinematografii, kromě profesního zájmu o literaturu se 
zabývá publicistikou, a proto vydal: Jak Češi jednají (1999), Jak Češi bojují (2003). Je šéfredaktorem Britských 
listů.  
8
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 27. srpna 2014 dopoledne v kavárně Marathon, Černá ulice pracovně Markéty 

Sedláčkové, Celetná 20, Praha 1.   
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nelegitimní. Samozřejmě jsem měl strach. Když mi na Západě „otrnulo“, snažil jsem se bojovat proti 

němu, zejména koncem osmdesátých let ...  

MS: ... jste se zapojil. 

JČ: Pro Petra Uhla a Jana Kavana jsem překládal do angličtiny jejich Infochy, které vycházely. Pracoval 

jsem také s Vilémem Prečanem, také pro exilový časopis Josefa Škvoreckého jsem psal různé analýzy 

toho, co se zde děje v letech 1987 – 1989. Díky tomu, že jsem měl detailní informace, co se zde děje. 

Věděl jsem víc než většina Čechů, kteří se tázali při pádu režimu: kdo je Václav Havel. Prodával se 

Hvížďalův Dálkový výslech. Jinými slovy: pád režimu jsem sledoval v setmělém Glasgow na kanapi ve 

Svobodné Evropě. Pamatuji si na slova paní Drahomíry Dražské. Pochopitelně jsem toto velmi přivítal. 

Nebyl jsem jako Jan Kavan, který odjel do Čech, aby zde byl dále skandalizován. Je vhodné říci, že 

mám britskou manželku a ona mi pověděla: „Chvíli počkej, jak se vše vyvine.“ Musím též konstatovat, 

že děti měly vystudovat v Británii. To bylo nejdůležitější.  

MS: Jste doslova nabitý revoluční energií ...   

JČ: Prvním zklamáním bylo, jak hloupé byly Lidové noviny, když začaly oficiálně vycházet v úterý a ve 

čtvrtek. Zjistil jsem, že neumí novinařinu. Psali intelektuální eseje a já jsem se tázal: „Jak to, jak to, že 

to neumí?  

MS: Jednalo se o moudré lidi, kteří vyšli z disentu. Samy noviny vznikaly na koleně ...  

JČ: Ano, najednou jsem zjišťoval velkou rozdílnost. Byl jsem ovlivněn více jak desetiletím života 

v Británii. Lidové noviny jsem poměřoval s britským tiskem.  

MS: Sám jste ale působil v novinách ...  

JČ: V počátku devadesátých let jsem pracoval jako člověk na volné noze pro Svobodnou Evropu. Dělal 

jsem to tak, že jsem přijel na několik  měsíců, natočil jsem nějaké reportáže, sestříhali jsme je, 

odvysílali jsme je, a proto jsem byl v kontaktu s lidmi jako Tomáš Ježek ... Byl jsem zklamán vývojem, 

ale asi to jinak nemohlo jít. Existuje pěkná studie Kanaďana Jamese Krapfl9, která vyšla slovensky a 

pak anglicky. On srovnává Sametovou revoluci z roku 1989 s Velkou francouzskou revolucí z konce 

18. století. Porovnává mechanismus revolucí. Tam argumentuje, že mechanismus je takový: lidé 

začínají něco idealisticky dělat. Jen se podívejte na revoluce na Blízkém východě a pak to někdo 

ukradne. James Krapfl nesouhlasí s Jürgenem Habermasem a ostatními, kteří říkají: východoevropské 

revoluce nepřinesly nic nového. Pouze se vše vrátilo ke kapitalismu. Krapfl jim oponuje, že se jedná o 

hloupost a velmi podrobně rozebírá situaci na českých a slovenských malých městech v prvních třech 

měsících od Listopadu. Identifikuje tam velmi zajímavý model samosprávné demokracie, který pak 

Václav Klaus „zakázal“, „zničil“ a „ukradl“. Jinými slovy: toto jsem tenkrát nevěděl. Nevím, jestli pan 

Krapfl má pravdu, ale úvahy má velmi pěkně zdokumentovány. Sám jsem měl možnost nahlédnout, 

že to úplně demokratickým způsobem nejde. Zkrátka, iluze jsem měl velké. Jsem velmi rád, že 

komunistický režim padl, ale pak se situace nevyvíjela, jak jsem si představoval, totiž že mohla 

vzniknout sofistikovaná demokracie.    

MS: Anglický trávník, který nám může sloužit jako obraz péče o demokracii, se musí stříhat.  

                                                           
9
 Více o titulu na stránkách http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140100836540   

http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140100836540
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JČ: To vím.  

MS: Před rokem 1989 trávníky nerostly, i když po roce 1989 přibylo mnoho golfových hřišť.  

JČ: Ano, to je pravda. Nemyslete si, že si velmi idealizuji Anglii. Největší paradox poslední doby je ten, 

že západní země – zejména Británie, a nevím, kde na to sebrali mentalitu - začínají napodobovat 

různé totalitární tendence. Zkrátka se tam blíží plíživá normalizace.  

Vůbec o tom nevědí, protože nezažili režim. V této otázce se naprosto shoduji s kolegy, kteří jsou 

odborníky na středo a východoevropská studia. Jeden politolog a odborník na Rusko obvinil pana 

rektora, že se chová jako někteří stalinští funkcionáři. Anglie je posedlá imigrací. Jako univerzitní 

učitelé musíme udávat ministerstvu vnitra, jestli zahraniční studenti navštěvují semináře. Když 

nechodí, musíme je „udat“. Když je „neudáme“, odneseme to sami. Někteří kolegové požadovali 

uniformy pohraničníků. To se u nás v Čechách neděje, ale v Británii to začíná. Všechny jízdy 

automobilů jsou zaznamenávány, protože policie si libuje, jak to pomáhá proti zločinnosti. Vykládám 

to proto, aby nevznikl dojem, že si Británii idealizuji. Stále se jedná o možná lepší systém než Česká 

republika, ale v posledních deseti letech se flirtuje se zaváděním autoritářských praktik.  

... Místem v Anglii, srdcem v Československu ...  

MS: Problém je, že si mnohé věci idealizujeme – a to díky tomu, že máme informační asymetrii. 

Můžeme říci, že i když jste byl Anglii, srdcem jste byl doma v Československu.  

JČ: To je skutečně emotivní a „nacionalistický“ výrok.  

MS: Omlouvám se ...  

JČ: Víte, do jisté míry svému postoji nerozumím. Podívejte se, vystudoval jsem angličtinu, češtinu, a 

proto jsem se českými problémy zabýval. Osobně mě to zajímalo. Někdy si říkám: sakra, mně je to 

jedno. Jsem před penzí, může mě to být ukradené. Chovají se tam jako „hlupáci“. Tak co?  

MS: Mnozí lidé chtěli na svou identitu „zapomenout“, odstřihnout se. 

JČ: To není možné. Moje tchyně mi měla za zlé, že si má manželka vzala cizince. Občas chtěla, abych 

chodil v kiltu. Vím, že jsem si jej jednou vzal na Nový rok, protože se jedná o slavnostní oblečení. 

Odstřihnout se od své minulé identity není možné. Nikdo, kdo pochází z nějakého prostředí, to 

neumí. Je to jedno z nejzávažnějších témat globalizace - interkulturní vlivy. Občas učím o exilové 

literatuře, kterou definuji užším způsobem jako díla, která zaznamenávají problém psychologického 

vyrovnání se s kulturou. Jedná se o jedno z nejdůležitějších témat, které by mělo být, ... 

MS: ... abychom lépe porozuměli módu integrace existence.  

JČ: Ne tak úplně. Mimochodem – Hrabal byl jedním z velkých spisovatelů, který tuto skutečnost 

pochopil. Když jsme puštěni z klece, měli bychom komunikovat s lidmi. Češi tomu nerozumí. Měl jsem 

jednu velmi chytrou studentku češtiny, která skončila jako profesorka v Oxfordu. Byla rok v Německu. 

Tam máte tento problém: Němci se pořád bojí návratu nacismu, a proto konstatují: nenechávejte nás 

samotné. I když organizují semináře na své vlastní univerzitě bez zahraničních účastníků, dělají to 

v angličtině, aby to bylo mezinárodní. Studentka – jmenovala se Cathrin Murphy pravila: „Němci se 

zoufale snaží mluvit se všemi ze světa. Češi mluví pouze se sebou.“  
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MS: Mezinárodní komunikace je snad správná, prospívá sociální, kulturní, hospodářské integraci. Zde 

se potvrzuje to, na co narážel architekt Jan Kaplický: „Máme nad hlavou dva půllitry, které nám brání 

v rozhledu, co se děje mimo naši domovinu.“ 

JČ: Snažil jsem se být v kontaktu s Československem.  

MS: Osud naší vlasti vám nebyl lhostejný. Nebyl jste „zahrádkářem“ ...  

JČ: Jsem přesvědčen, že lidé, kteří se rozhodnou: budu nyní Američan, Česky nebudu mluvit, je to 

strašná křivda na dětech, protože když je připravíte o jazyk - i kdyby jím nikdy nemluvili – je důležitý 

pro jejich intelektuální vývoj.  

MS: Zkrátka přišli by o obohacení ...  

JČ: Druhá skutečnost je, člověk, který se naučí jazyk v dospělosti, nikdy nezíská schopnost mluvit 

jazykem bez přízvuku. Vlastně bych měl být Američan a má angličtina je lámaná. Vždyť je to směšné!  

MS: Jen se podívejte, jak mluví anglicky Václav Klaus a Miloš Zeman. 

JČ: Ovšem oni neříkají, že jsou Američané či Angličané.  

... Hybatelé změn ...  

MS: Dobrá, ještě bych se zeptal, koho považujete za důležité osoby, kteří pomohli zázračnému roku 

1989. Podle vás jím byl Gorbačov, nebo to byla Thatcherová a Reagan?  

JČ: Jsem možná zaujatý, protože paní Thatcherová od doby, kdy jsem tam přišel, systematicky 

likvidovala jakékoliv středoevropská a východoevropská studia, protože to přece nebudeme 

studovat. Jednalo se o tvrdý boj. Kvůli ní jsem v roce 1981 přišel o vysokoškolské zaměstnání, protože 

se snažila omezovat univerzity. V Británii mezi lety 1981 – 1983 univerzity zažívaly neuvěřitelné 

útoky. Ona konstatovala: „Je tam příliš mnoho oborů. Budou pouze centra of excellence. Každý obor 

se bude učit pouze na jednom centru a ostatní se zavřou.“  

MS: Dobrá, po tomto odbočení k otázce ...  

JČ: V létě 1989 poslali Reagan a Thatcherová Gorbačovovi dopis, že plně respektují sféru vlivu 

Sovětského svazu ve východní Evropě. V žádném případě nechtějí, aby se východní Evropa rozpadla, 

a budou dělat vše proto, aby se nerozpadla. Pak, když revoluce začaly, Thatcherová hystericky volala: 

- což je v Timesech – „Padá Berlínská zeď, dělejte něco, máte armádu?“ On ji odpovídá: „Vy jste se 

zbláznila.“ Musím říci, že toto bylo proto, že Thatcherová zažila druhou světovou válku patologicky se 

obávala sjednocení Německa, ...  

MS: ... k čemuž došlo – a to ke spokojenosti celé Evropy i světa. 

JČ: Ona uvažovala: „Máte armádu, použijte ji.“ Sluší se říci, že je to dohledatelné v Timesech, ale 

jedná se o zdroj od Gorbačova. Nicméně prošlo to světovými médii.  

MS: Můžeme říci, že mnozí lidé si idealizují jak úlohu pana Gorbačova, který byl záměrně nepochopen 

představiteli československé politické elity, tak pana Reagana a Thatcheorvé. Někteří též upozorňují 

na sílu uzbrojení východního bloku.  
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JČ: Nejsem vojenský odborník. Pouze vím, že CIA nic nepředpovídala. Vydávaly „erudované“ analýzy, 

jak se dál bude vyvíjet sovětské hospodářství atd. Všichni sovětologové, kremrologové nevěděli nic. 

Nerozumím tomu, proč se východní blok rozpadl a jak je možné, že Gorbačova „pustili“. Pochopitelně 

můžete být „spikleneckým teoretikem“ - protože chodil na univerzitu se Zdeňkem Mlynářem, že 

bydleli společně na pokoji.  

MS: Mlynář po pádu režimů se rychle přesídlil z Rakouska do Československa ... Vycítil svou pozici.  

JČ: Je otázka, zdali si tito studenti práv něco domluvili. Skutečně to nevím.  

MS: Ale přesto můžeme říci: zaplať Bůh, že přišla tato světodějná událost.  

JČ: Nevím, co to způsobilo. Jsem přesvědčen, že to nikdo neví. Marxisté by řekli, že se jednalo o 

ekonomické otázky, že se jednalo o uzbrojení? Nevím ... 

MS: Společenský a hospodářský systém byl tak vadný. Lidé mu nevěřili.  

JČ: Systém byl vadný vždy.  

MS: Jasně, ale znevěrohodnil se v takové míře, že padl.  

JČ: Nezapomeňte, že na tento proces na u nás díváme pouze z českého hlediska.  

... Komunismus ...  

MS: Dobrá, pojďme dále. Čím pro vás je komunistická ideologie a režim na ni založený? Vůbec se 

zeptejme: potřebujeme pro svou existenci na tomto světě nějakou ideologii?  

JČ: Ideologie to nejsou. Musím říci, že komunistická ideologie je mi cizí. Jedná se o zjednodušení 

světa.  

MS: Dá se říci: ideologie je hazard s idejemi?  

JČ: Ano ... Nedávno jsem byl kině Aero, kde dávají pěkný animovaný film Michela Gondryho: Člověk, 

který je vysoký a šťastný. Jedná se o téměř osmdevadesátiminutový rozhovor Noamem Chomskym 

poté, co ho český tisk zesměšnil, když zde byl. Film není o politice, ale o kognitivní vědě o poznávání. 

Proč když vezmete vrbu a vezmete z ní jednu větev a zasadíte jí, nevznikne identický strom. První se 

porazí a proč druhý není tentýž, dále - jak je to s pojmy. Jinde říká: kritičnost je strašně důležitá věc, 

ne vůči druhým, ale vůči sobě.  

MS: Máme nároky klást sami na sebe.  

JČ: Jinými slovy: musíme korigovat to, co je v nás. Nyní narážím na takzvaný „kognitivní bias“. Všichni 

na základě našich zkušeností kognitivní zaujatost. To znamená: ve svém mozku dáváme přednost 

„hloupostem“, které nám vyhovují. Chomsky velmi záslužně poukazuje na to, že musíme neustále 

projevovat kritický odstup od sebe samotných. Proboha, ideologie je přesný opak. Jedná se o 

zoufalou věc.  

MS: Bohužel, lidé si tím vypomáhají. Mají ji jako berličku, která usnadňuje chůzi, ale občas ji může i 

ztížit.  
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JČ: Samozřejmě. Takové pojetí ideologie nepřijímám. Kognitivní bias je problém. Má jej každý a 

vytváříme si jej. O čem nyní hovoříme, je založeno na kognitivní zaujatosti. Jsem si vědom, že nemám 

být zaujatý. Jedná se o modelování světa podle zkušeností. 

... Neschopnost kritičnosti ...  

MS: Čím to, že v Československu se usídlila tato „zaujatost“ a neschopnost kritického myšlení?  

JČ: Je-li člověk sociolog, měl by to mít něčím podloženo, že se to zde usídlilo. Osobně nevím. 

Podívejte se ... Postgraduální studentka zde dělá zajímavý výzkum, hovoří s mladými a starými lidmi, 

protože chce vědět, jaký mají názor na vnímání doby před a po roce 1989. Pomáhal jsem jí překládat 

rozhovor s nějakým s pravicově orientovaným člověkem, který přesto velmi kritizoval média a říkal: 

„U nás je takový zvyk, že když někdo něco říká, snaží se neustále něco přesvědčovat, že má pravdu. 

Jednoduše vás manipuluje. Jemu se to hodně nelíbí. Z mého pohledu se jedná o otázku infantility. 

Přece nebudete brát vážně, když na textu vidíte, že je tam něco zamlčeno, a někdo vás chce někam 

dostat. Právě lidé na skutečnost reagují velmi podrážděně. Pamatuji si: občas jsem jezdil na mediální 

semináře, novináři z Wall Street Journalu konstatovali: kdybychom něco takového dělali, integrita je 

něco jako panenství. Již se to nedá zpět. Jakmile bychom to prošvihli, ukázalo by se, že manipulujeme 

čtenáře, noviny nebudou vycházet. Zajímavé je, že v Čechách ne. Vlastně vyjdou, i když náklad klesá, 

... 

MS: ... ale můžete říci: i Masaryk měl „zájem“ manipulovat. 

JČ: Many Haimanová je k němu velmi kritická. Myslí si, že ona si myslí, že Masaryk byl úplně geniální 

manipulátor. Díval jsem se na první část projektu Českého století, tam to Kosatík do jisté míry má, jak 

Masaryk v něm mluví se západními politiky.  

... Rovnostářství Čechů ...  

MS: Doporučuji, abychom se vrátili – a to ke komunistické ideologii. Zdejší strana vznikla pučem 

v sociální demokracii, moc komunisté uchopili v roce 1948. Jednou z možností výkladu, proč tomu tak 

je, inklinace Čechů k rovnostářství.  

JČ: Tento názor nesdílím. Myslím si, že Češi byli sociálně demokratičtí, což se začíná nyní pomalu 

projevovat, i když současná sociální demokracie je naprosto hloupá. Stále zapomínáme, že 

komunistická strana zde mohla vládnout pouze proto, že byla cizí mocností. Oni by se zde nikdy 

neuplatnili.  

MS: Pozor, v Polsku, Maďarsku byli komunisté dosazeni a my jsme si je zvolili.  

JČ: To je jiná věc. Často se hovoří, ale nemám své tvrzení podložené fakty: Češi jednají odezdi ke zdi.  

MS: Jsou pružní, vyznávají situační etiku.  

JČ: Sám nemám rád předsudky o různých národnostech. Je fakt, že zde nebylo možné mít soukromý 

podnik jako ve východním Německu s 25 zaměstnanci. V Čechách nebylo nic takového. Toto Čechům 

Rusové nenakazovali.  

MS: Byli jsme papežštější než papež. Možná záviselo, kdo byl v politické elitě, jací představitelé vládli.  
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JČ: Toto jsem zažil jako student v sedmdesátých letech, kdy mezi těmi, kdo vládli, projevovali 

historickou mstivost: zvlášť půjdeme až na mrť. Po roce 1989 bylo totéž: ano, my budeme ještě 

pravicovější – my vám ukážeme.  

MS: Zde byl přece papež tržního hospodářství.  

JČ: Před tím byli normalizátoři. Věděli, že nemají pravdu, ...  

MS: Neznáme uměřenost.  

JČ: Proč hysterie: já vám musím ukázat. Jako studenti jsme museli chodit na semináře marxismu 

leninismu, který učil hlupák. Vlastně na nás vyvíjel „teroristický“ nátlak. 

MS: Můžeme se na tento přístup dívat jako na vzpouru neschopných. 

JČ: Ano, tak tomu bylo. Nebylo to náhodou stejné též v devadesátých letech?  

MS: Papež tržního hospodářství usiloval o habilitaci, pak o profesoru – a vše za ne vždy 

transparentních podmínek.  

... Východiska ideologie ...  

MS: Dobrá, zpět ke komunistické ideologii. Soudíte, že usilovala o „spravedlivější svět“? Když jsem 

mohl hovořit s Karel Schwarzenbergem, řekl: „Ne, byla to snaha o absolutní rovnost. Od Orwella víme, 

kam to vedlo.    

JČ: Nebyla to snaha o absolutní rovnost. Karel Schwarzenberg má nedostatky, a proto se mýlí. 

Podporoval dobré dílo jako Prečanovo Československé dokumentační centrum. Je mi velmi líto, ale 

pan Schwarzenberg je pro mě velkým zklamáním. Kdykoliv jsem četl jakékoliv jeho rozhovory, skrývají 

omyly, mají nedostatky. Jeho pohled na svět je zjednodušený.  

MS: Dobrá, ale domníváte se, že komunistická ideologie měla snahu prosadit jistou formu 

spravedlnosti. Byla to snaha o „vykradení“ spravedlnosti a ve své podstatě o znásilnění člověka?  

JČ: Myslím si, že zde nejde o ideologii, ale o tvorbu kolonie. Spravedlnost byla pouze záminkou. 

V sedmdesátých letech jsem neznal nikoho, kdo by tomu věřil. V sedmdesátých letech to bylo jiné 

než v padesátých, poněvadž v padesátých letech byli ještě nadšenci. Milan Kundera o tomto 

problému píše v Knize smíchu a zapomnění. Komunisté v roce 1948, 1949 patřili k inteligentnější a 

agilnější, aktivnější části společnosti. Strašně se věnovali tomu, co viděli jako idealistický projekt. Pak 

najednou zjistili, že jsou odpovědni za lidi, kteří byli pověšeni. Bylo řečeno: kdybych psal román, 

napsal bych to hledání ztraceného činu. Unikl čin, o němž jsme nevěděli. Jinými slovy: nevím. 

V sedmdesátých letech nebyl idealismus. Tam byl konzumerismus. Vybavuje se mi jedna skutečnost, 

která je lidmi opomenuta. V roce 1968 se režim podařilo zdiskreditovat. Když jste měl v televizi 

diskuse mezi mučitelem StB a jeho obětí, která se ptala: „Proč jste mě mučil ve vodě, proč jste mě 

tam dusil ... V podstatě to byly první tři měsíce Pražského jara. Pořád se hovořilo o zločinech 

padesátých let, režim byl zdiskreditován. Po sedmdesátých letech tyto zdiskreditované tváře režim 

začaly vnucovat znova. Lidé tomu nemohli věřit. Aby si zachovali zaměstnání, Husák jim řekl: „Budete 

to opakovat, věřit tomu nemusíte ... Doma si dělejte, co chcete ... Pouze chci, abyste byli poslušní. 

Jsme kolonie. Za to vás odměním topením v králíkárnách a škodovkami, ledničkami, chatami. Bylo to 
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hodně ponižující. Když se zamýšlím nad otázkou ideologie, jsem přesvědčen, že zde nikdy 

neexistovala. Těžko říci, ale je to fakt. V knize smíchu a zapomnění Milan Kundra, který to zažil, má ty 

protikladné věci obsaženy: dělníci, kteří nikdy neměli dovolenou, poprvé odjeli do ozdravoven, deset 

lidí bylo popraveno, zdravotnictví bylo zdarma, spousty lidí se nedostalo do škol. Takovýmto 

způsobem to bylo předkládáno. Někteří lidé, kteří jsou levicově zaměření, jsou mi ochotni připustit, 

že některý útlak je možné připustit, aby byla nastolena nějaká spravedlnost. Nemohu s tím souhlasit, 

protože svoboda je nedělitelná.           

MS: Rozhodně má svoboda má doprovázet spravedlnost. Po roce 1989 mnozí lidé spravedlnost 

„uzávorkovali“.  

... Exil ...  

MS: Ještě bych se podíval na jednu skutečnost. Do exilu odcházíte ve svých pětadvaceti letech.    

JČ: Pozor, neodcházím do exilu. Vlastně jsem se odstěhoval. Situace byla taková: absolvoval jsem zde 

školu, musel bych jít na vojnu. V roce 1975 jsem se seznámil se svou budoucí manželkou, která zde 

byla na stáži zcela oficiálně – a to v Krátkém filmu, protože dělala animovaný film. Jak mluvím nyní, 

mluvil jsem vždy. Možná jsem byl ještě víc neotesaný. Vykřikoval jsem ještě víc. Jsem přesvědčen, že 

režim měl problém, protože kdybych neměl britskou dívku, posléze manželku, představitelé režimu 

by se mnou zatočili.   

MS: Jako manžel cizinky jste měl vždy možnost vycestovat.  

JČ: Jinak to nešlo. Uvedu příklad: od vysoké školy bylo vojenské soustředění v létě ve čtvrtém ročníku 

v Českém Krumlově. Moje manželka mi každý druhý den z Prahy psala do stalinského tábora. Jinými 

slovy: oni mě nemohli umlčet. Kdyby mi něco začali dělat, mohla bych udělat mezinárodní „průšvih“ 

v Anglii. Můžeme říci: pro ně bylo výhodnější dát mi povolení vystěhovat se.  

MS: Využil jste jej, ale na druhou stranu zde byli lidé jako Don Sparling nebo Paul Wilson, kteří zde 

zůstali. Paula Wilsona „vykopli“. Don Sparling přesídlil do Brna.  

JČ: Ano, ale zajímavá věc je, že jsem si myslel: „To jsem na ně vyzrál, budu sem jezdit každých 14 dní.“ 

Jiní lidé nemohli. Udělal jsem to asi čtyřikrát a pak mezi kamarády v Praze StB začala šířit, že by se 

neměli se mnou stýkat, protože jsem agent CIA. Říkal jsem si: „Pozor, to je celkem nebezpečné,“ a 

tím mi zabránili, abych sem jezdil.“  

... Fenomén exilu v obecné rovině ...  

MS: Dobrá, od vašeho osobního příběhu bych přešel do obecné roviny. Jak se exil projevil v rámci 

obnovy demokratické společnosti po roce 1989? Můžeme říci, že odešla část elity. Zůstali zde ti, kteří 

byli dostatečně „pružní“ a režimu sloužící?  

JČ: Absolutně bych si nedovolil hodnotit kohokoliv, kdo by v určité situaci udělal jakékoliv rozhodnutí. 

Shodou okolností, že jsem měl britskou dívku, posléze manželku, měl jsem možnosti, které normální 

lidé neměli, a proto museli něco dělat. Existuje též institut promlčení. Co vy víte, jak to udělali, čeho 

se dopustili, nebo nedopustili, kde byla hranice po pětatřiceti letech? Nikdy bych si to nedovolil. Je 

fakt, že v roce 1968 odešlo asi 300 tisíc lidí. Je fakt, že po roce 1968 oni shodou okolností – protože 

byla na Západě konjunktura – to měli daleko lepší než lidé, kteří emigrovali v roce 1948.  
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MS: Ti, kteří emigrovali v roce 1948, se domnívali, že režim zde nebude na generace.  

JČ: Většinou skončili jako manuální pracovníci. Uvedu nějaký příklad. Existoval jazzový hudebník, 

který byl v třicátých letech tak populární jako Vlasta Burian. Jedná se o Jiřího Traxlera. Jméno asi 

neznáte.  

MS: Jára Kohout.  

JČ: Ten však trochu známý je. Škvorecký v Kanadě vydal vzpomínky Jiřího Traxlera: Má láska je jazz, o 

tom jak lidi, kteří emigrovali, se neuplatnili. Je zajímavá i jiná kniha – a to kniha od Jana Drábka, který 

zde byl velvyslancem – A co Václav, která popisuje frustraci, jak se v ní neuplatnil. Lidé po roce 1968 

skončili dost často na univerzitách. Jestli znáte Dona Sparlinga, ten vám prozradí, že tehdy byla velká 

expanze kanadského školství a že dvacet či třicet let česká „mafie“ řídila kanadské univerzity. Česko 

přišlo o něco, z čeho měla Kanada obrovský profit. Stále mám v Britských listech korespondenty – 

nyní téměř devadesátileté, kteří tam udělali velmi pěknou vědeckou kariéru.  

MS: Jistě pan Jiří Krupička, Svoboda ...  

JČ: Ne, mám na mysli pana Kaláta, jenž je biolog. Podívejte se na členství Československé společnosti 

pro vědy a umění, která před rokem 1968 živořila a po roce 1968 začala mít stovky členů. Tato 

společnost pro vědy a umění byla ...  

MS: ... také ve Washingtonu D. C.  

JČ: Jednalo se o diasporu. Členové byli po celém světě. Byli to Češi, kteří pracovali na univerzitách.  

MS: Vzpomínám si na profesora Karla Kánského, který je tam také angažován, odešel v padesátých 

letech. Většina jsou starci.  

JČ: Pro mě od počátku byla velmi významná exilová nakladatelství. Škvorecký, Index v Kolíně nad 

Rýnem, Pelikánovy Listy, ve Švýcarsku byla trochu komerční Konfrontace, poté byli Don Quioté jako 

Daniel Strož, který v dětském pokoji v Mnichově vydával poezii, jež byla zakázaná v Čechách – jako 

Jana Skácela aj. Nevím, jestli je dobře známa historie Arkýře a Karel Pokorný. Jednalo se o mladíka, 

který poslouchal Svobodnou Evropu a zamiloval se do moderátorky, která dělala hudební vysílání. 

Emigroval, odjel do Mnichova a oženil se s ní. Mimochodem se jednalo o velkého intelektuála a 

vydával zajímavé texty. Posléze žil dlouhá léta se Silvií Richterovou.   

MS: Míníte, že lidé, kteří odešli, nám po roce 1989 chyběli, nebo se jedná o dost idealistický pohled?  

JČ: Podívejte se, každá kultura je legitimní. Zde vznikla normalizační kultura. Kolegyně z Glasgow, 

která mezi mladými lidmi dělá v Praze rozhovory o tom, jaké to bylo, se asi čtyřikrát setkala 

s názorem, že se v sedmdesátých a osmdesátých letech byl vynikající český film. Sám se tážu, co zde 

bylo vytvořeno? Možná Tři oříšky pro Popelku a jiné záležitosti.  

... Paradoxy kontinuity ...  

MS: Možná se jedná o pomatenost. Je problém, že to, co bylo v normalizaci, se do jisté míry 

v modifikované podobě objevuje nyní ...  
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JČ: Totéž tvrdím já. A takové věci nečtu. Nějaké práce dělala paní Ondruchová, ale neznám, byť měl 

bych to víc studovat záhadu, že se - za prvé - husákovskému režimu tak přizpůsobili. Druhá věc je, že 

jim to opravdu vyhovovalo, a to trvá do současnosti. Nekritizuji to, jedná se o svěrákovštinu. Ten je 

národem milovaný. Karel Gott je milovaný.    

MS: Možná Svěrák a Gott jsou jiné úrovně.  

JČ: Svěrákovi zazlívám to, že se tam užívá infantilní humor, který jde až k nějaké hranici, ale k ničemu 

hlubšímu nezasahuje. Z mého pohledu se jedná o únikovost, eskapismus. Bavíme se, ale raději se 

nedotýkáme ničeho závažného, pak se jedná o kýč. Kritizuji to, ale jedná se o cosi legitimního. Co lidé 

měli dělat. Nic nemohli. Měli by se všichni upálit?  

MS: To by zde nikdo nezbyl.  

JČ: Nešlo to. Mnohé je pěkně dešifrováno v díle Pauline Brenové10. Zamýšlí se nad normalizačními 

seriály jako Žena za pultem: manželky v sedmdesátých letech zachraňují, co se dá, poněvadž chlapi 

byli neodpovědní intelektuálové, kteří málem destabilizovali zemi a konečně jsou zde ženy, které mají 

odpovědnost za rodinu – zachrání to a nebudou se angažovat ve veřejné sféře.  

MS: Dobrá, představitelka hlavní role Ženy za pultem byla obdivovaná.  

JČ: Lidé to milují.  

MS: Musíte dát lidem šidítko ... 

JČ: Nebuďte elitář. Opakuji: co tedy měli lidé dělat, upálit se? Museli se něčemu přizpůsobit, museli 

nějak žít.  

MS: Je to rezignace na svou existenci ...  

JČ: Lidé si nemyslí, že se jedná o rezignaci. Zde se dotýkáme otázky, zdali to sociologové důkladně 

nastudovali. Mě zajímá mechanismus, jak si něco museli zakázat, aby mohli přežít. Dnes toto lidé 

popírají.  

MS: Pak každý z toho dělá hrdinu.  

JČ: Oni říkají: my jsme si nic nezakazovali. Nedávno jsem jel vlakem v rámci svých cest po univerzitách 

a setkal jsem se stařenkou z Brna. Hovořil jsem s ní a ona říkala, jaké to bylo krásné v sedmdesátých 

letech, přičemž hrozné to bylo v padesátých letech, jelikož byl Stalinský útlak. Musela pracovat za pár 

korun na hodinu na poli. V sedmdesátých letech byl život luxusní. Všichni se radovali, měli kolektivní 

akce a zeptal jsem se jí: neterorizovali vás úředníci komunistické strany? Vy jste nemuseli chodit na 

společné akce? Odpověděla mi: „Vykázali jsme je.“ Obyčejní lidé takto jednali.  

MS: Poté si žili svůj soukromý život, unikali do rodin ... 

JČ: Často se tážu, zdali to mají sociologové nastudováno. Sám na to nemám odpovědi.  

... Disent ...  

                                                           
10

 Více na stránkách titulu Zelinář a jeho televize http://www.kosmas.cz/knihy/189613/zelinar-a-jeho-televize/  

http://www.kosmas.cz/knihy/189613/zelinar-a-jeho-televize/
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MS: Dobrá, jak přistupujete k disentu? Jste přesvědčen, že tito lidé zachránili mravní páteř národa. 

Byli zde lidé, kteří nerezignovali a byli ochotni čelit režimu, který byl jim nepříjemný a způsoboval jim 

překážky?  

JČ: Zdejší lidé byli bezpochyby hrdiny, ne každý to vydrží.   

MS: Havel to vydržel díky tomu, že měl silný ohlas v zahraničí.  

JČ: Musím říci, že neměl. Uvedu další historku. Jedná se mýty a je to ahistorické. Začal být 

populárnější někdy kolem roku 1987.   

MS: Jeho hry ale ohlas zaznamenaly.  

JČ: Možná, povím vám historku, jak jsem se dostal do BBC. To je s tím společné. Kolega, pak novinář 

BBC v devadesátých letech v Moskvě Anders Robster, můj přítel a student – rusista, kterého jsem učil 

česky, pak dostal místo nejprve v zahraničním vysílání ruské sekci. Když Jan Vladislav vydal žití 

v pravdě, což vyšlo anglicky o Havlovi, volal mi: „Honzo, mám psát o nějakém Havlovi a vůbec nevím, 

kdo to je. Nemohl bys mi o něm něco říci?“ Psal se rok 1987. Byl hlavním komentátorem pro 

středovýchodní Evropu rádia BBC. Odpověděl jsem mu: „Napíšu ti to ...“ Napsal jsem to a od té doby 

jsem se stal komentátorem nejprve evropské sekce BBC a pak mě převzali do československého 

vysílání. Je fakt, že byl zavřený s Jiřím Dienstbierem kolem roku 1981, proběhlo to tiskem, ale velký 

ohlas zpráva nevyvolala.    

MS: Havel byl těžce nemocen.  

JČ: Neznamenalo to, že byl v povědomí anglosaských médií. Do povědomí se dostal kolem roku 1988, 

od gorbačovské éry. Do povědomí se řádně dostal především zásluhou Spojených států koncem roku 

1989. Samozřejmě, že pak novináři věděli, kdo je Václav Havel, kdo zde hovořil z balkonu.  

MS: Zprávy tohoto charakteru se šíří rychle. Dobrá, zastáváte postoj, že disent je dostatečně 

zdůrazňován? Jednalo se o malou skupinku lidí, intelektuálů, kteří žili tím svým specifickým životem. 

Pořádali semináře.  

JČ: Původem jsem literární historik. To, co země podle mě v sedmdesátých a osmdesátých 

produkovala, byla v podstatě disidentská literatura. Ne vše bylo dobré. Také jsem o tom napsal knihu. 

Byly tam věci, které byly dobré – a to nejen proto, že byly politické, ale protože se dostávaly 

hlubokým způsobem ke dřeni lidství. Týká se to také filmů ze šedesátých let. Často to bylo spojeno 

s existenciálním pocitem, že když jste v průšvihu, produkujete lepší věci.  

MS: Musíte zakusit onu existenciální zkušenost, musíte stav prožít. Nemáte-li svobodu, více si jí vážíte. 

JČ: Je fakt, že ve srovnání s tím, co produkovala znormalizovaná společnost je nepoměrné. Společnost 

dala přednost „produktům“ znormalizované společnosti. Otázku - zdali disidenti udržovali morální 

kompas - dnes, nikdo neuznává.  Kdo to uznává?  

MS: Byli to právě disidenti, kteří se v klíčových událostech „spadla“ moc do rukou.  

JČ: Oni ji dlouho neudrželi. Vybavuje se mi Zdeněk Urbánek, anglista, vyprávěl, jak díky špatné 

privatizaci byla kavárna Slávie dlouho zavřena. Zkrátka - disidenti u moci tak dlouho nebyli. Pithart 

tam zůstal co nejdéle, Havel též, možná Saša Vondra, protože se přimkl ke Spojeným státům.  
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MS: Měli bychom též zmínit pana Rychetského.  

JČ: Kolik bylo chartistů? Přes tisíc. Většina jich zůstala chudých ... 

MS: Byli schopni se obětovat. My jsme měli chartisty, Polsko mělo Solidaritu.  

JČ: Tam se pak začaly objevovat útoky na Walesu a jeho lidi. V sedmdesátých a osmdesátých letech 

morálním kompasem byli. Na mě to tak působilo. Znovu opakuji: jsem z exkluzivního pražského 

prostředí. Jako student jsem neznal nikoho, žádného komunistu. Neznal jsem nikoho, kdo by režim 

nenáviděl. Dnes si to vyčítám. Na Filozofické fakultě UK jsme s profesory hovořili. Byli to všichni 

antikomunisté kromě dvou učitelů marxismu - leninismu. Dnes si to vyčítám, že jsem asi neměl 

povědomí o tom, jaká to společnost byla. Žil jsem v Praze v jisté bublině.       

MS: Mít před sebou „ideální“ stav je dobré, problém je, aby bublina nepraskla.  

JČ: Nyní jsme v situaci, že lidé v Praze mají jiné hodnoty než ve zbytku republiky.  

MS: Zkrátka cítíte, že je vhodné se obětovat. Jan Patočka toho byl jasným důkazem.  

JČ: Kdo jej dneska zná? Můžeme se zeptat: je Patočka v dnešní společnosti pro někoho vzorem? 

Posloucháte o něm v televizi Nova?  

MS: Pozor, televize Nova byla tou, která hradila náklady prvního vydání jeho sebraných spisů.  

JČ: Máte pravdu. Jedná se o aktivitu Vladimíra Železného.  

MS: Myslím si, že je dobré, když alespoň někdo „prapor“ významnosti nese.  

JČ: Každopádně se jedná o zajímavou věc. Podívejte se, Erazim Kohák napsal knihu, která byla velmi 

inspirativní – a také vyšla v exilu. Jmenovala se Národ v nás. Vyšla koncem sedmdesátých let. Tam 

hovoří o „mentalitě svlačce“ a o tom, jak my Češi nikdy nejsme hrdinové a vždy se plížíme podél zdí a 

uzavíráme se. On říká: „Toto dělají porobené národy.“ Podobné dělali američtí černoši, když byli 

v otroctví, poněvadž tehdy není možné zaujmout heroický postoj, protože by vás zabili. Lidé si 

nacházeli cestičky kolem. Je sice krásné, když romantický polský patočkovský postoj existuje, ale 

neodvažuji se posuzovat lidi, kteří na to nemají. Werich říkal, že nebude chodit s rudým hadrem na 

dvůr, když je tam divoký býk. Nyní jsem dělal knihu o českém filmu a asi v deseti českých 

postkomunistických filmech naleznete motiv, že kdo vybočí z kolektivu a pokouší se být hrdinou, 

bude potrestán.        

MS: Přesto to ale má cenu. Nicméně česká společnost vás potrestá. Je to podobné, jako kdybyste 

kritizoval Krista Pána, že své božství zamlčel a nechal se přibít na kříž.  

JČ: Ano, nic nesoudím, pouze pozoruji. Například ve filmu Želary se dívka chce podílet na odboji a oni 

ji řeknou: „Půjdeš do vesnice, schováš se, protože ohrožuješ!“ Jedná se o film z roku 2000.  

MS: Zaplať Bůh za lidi, kteří ohrožují a vyrušují! V zahraničí byste byl oceňován, když vyrušujete. 

V Čechách jste někdy „odsouzen“.  
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JČ: Na univerzitě jsem vyrušoval, když nás chtěli zrušit. Psal se rok 2010. Trochu nás pozměnili, ale 

moc se jimi to nelíbilo, že jsem je tiskem vláčel půl roku. Zde by mě i z univerzitní půdy vyhodili. Rád 

bych řekl, že se jim to též nelíbilo.  

MS: Můžeme se zeptat: komu se líbí kritika Noama Chomskeho? Také provokuje. Stejně Slavoje 

Žižeka. 

JČ: Žižek je spíš šašek, ale dobrá, viděl jste film se Slavojem Žižekem?  

... Pozitiva režimu? ...  

MS: Ještě bych se rád zeptal, zdali vnímáte nějaká pozitiva minulého režimu? Narážím na pojem 

„jistoty“. Vím, můžete říci: co je jistota v kontextu života. Ten je proto životem, že je nesamozřejmý, 

nejistý.  

JČ: Zkuste toto říkat těm lidem, kteří jsou nezaměstnaní. Zřejmě dostanete nějakou odplatu. 

Podívejte se, tento problém nemám. Nejsem nezaměstnaný. Je fakt, že spousta lidí to dnes říká. Dali 

by přednost době, kdy byla plná zaměstnanost, protože oni se třesou o to, jestli budou mít příští 

měsíc čím zaplatit za činži.  

MS: Na tuto skutečnost upozorňuje Jan Keller.  

JČ: Je to spíš obžalobou tohoto režimu než pochvalou předchozího. Jinými slovy: čeští politikové by 

nejlépe bojovali proti komunismu tím, kdyby plnili své politické programy, kdyby – jak říkal Klaus – 

zde byly platy jako v Německu. Již uplynulo čtvrt století, již by to mohlo nastat.  

MS: Myslím si, že dohnání Západu je otázkou delšího času.  

JČ: Proč to nejde, když někteří lidé říkali: bude to „hned“?  

MS: Musela by se zvýšit produktivita, muselo by zde být i velké množství nezaměstnaných.  

JČ: V Německu není?  

MS: Mají jiný systém.  

JČ: Proč zde není ten systém?  

MS: To ale odbočujeme od mé úvodní otázky – a to kladu minulosti.  

JČ: Já ne, ale ...  

MS: ... lidé, kteří jsou nezaměstnaní.  

JČ: Mnoho lidí vám dnes řekne, že by chtěli, aby pokračovalo Pražské jaro. To znamená: systém mohl 

existovat tak, že by nastala svoboda? Já sám nevím, jak si to představovali. Také vám velká řada 

technických odborníků sdělí, že oni, když potřebují postavit most, nemohou použít marxismus, 

poněvadž by stavba spadla. Zkrátka chtěli a chtějí dělat svou práci.  

MS: Přírodní vědy nebyly kontaminovány ideologií.  
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JČ: Lidé si stěžují, že v přírodních vědách ve spoustě oborů po roce 1989 se udělaly ideologické 

nesmysly, které byly neodborné, že to výrazně posunulo Českou republiku zpět. Toto není odpověď 

na vaši otázku. Měli bychom si uvědomit – a mnozí na to poukazují, že režim nebyl homogenní. 

Režim, jak jej pamatuji – a byl jsem teenager – od roku 1965 do roku 1968 byl velmi slušný.  

MS: Existovala výrazná kultura, tedy to, co lidi spojovalo.  

JČ: Ano, byla zde kultura, mohlo se cestovat, kam se chtělo. Bylo to tak, že jste musel mít pozvání. 

Víte, jak se to dělalo?  

MS: Prozraďte, prosím ...  

JČ: Když jste někam vyjel, vzal jste obálku, napsal jste: „Zvu svého přítele“, napsal jste fingované 

jméno, nic se nekontrolovalo. Lidé jezdili na zahraniční stáže. Spousty lidí kolem třiceti.  

MS: Když přijely spřátelené armády, lidé dostali možnosti k trvalému pobytu ...  

JČ: Když se zamýšlím nad touto otázkou, nebyl jsem dostatečně zralý na to, abych ocenil pozitiva 

režimu. Můj otec byl pořád ostrakizován. Kupodivu jezdil po světě, poněvadž znal jazyky. Překlady mu 

vydávali. Nepsal žádné knihy. Překládal Grahama Greena. Během komunismu přeložil 40 knih.   

MS: Studie o něm napsal až ...  

JČ: ... v šedesátých letech. Chtěl být univerzitním profesorem, nemohl jím být, poněvadž nebyl ve 

straně a do strany nechtěl. Podívejte se, všichni vám řeknou: kromě nadání potřebujete mít také 

štěstí.  

MS: Ano, tento aspekt zdůrazňuje i von Hayek.  

JČ: Můj otec třeba neměl štěstí, nebo nebyl dostatečně flexibilní. Jeho dobrý kamarád Jiří Němec také 

nebyl komunista a stal se slavným psychologem.  

MS: Víme, jak skončil ...  

... Nezaměstnanost versus intelektuální život ...  

JČ: Stal se alkoholikem. Kdybych se vrátil k otázce režimu, měl bych říci: žiji ve skotském městě 

Glasgow, které je podobné jako Ostrava. Jsou tam oblasti, kde je třicetiprocentní nezaměstnanost. 

Kdybyste k lidem přišel a řekl: „Zakážeme vám číst Heideggera, ale budete mít plnou zaměstnanost.“ 

Čemu by podle vás dali přednost?  

MS: Ale pozor? Zde si musíme uvědomit, že Heidegger žil skromný život, žil ve svém domečku, kde 

neměl žádné moderní vybavení. Byla tam pouze pec, pro vodu chodil k blízkému prameni. To byl život 

fenomenologa! Díky němu máme studie o cestě, o elementárních strukturách našeho bytí.   

JČ: O to nejde. Jde o to, že lidé vám „kašlou“ na filozofii, kašlou vám na svobodu slova. Otázka zní: Je 

to legitimní? Nevím!  

MS: Jsem přesvědčen, že je nutné, aby se lidé druhým jevili ve své původnosti. To znamená nalézt 

sebe, zkrátka dojít k tomu, proč zde jsem.  
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JČ: Nyní budu mluvit jako elitář. Mluvíte o tom, jak to vnímáte vy, jako člověk, který myslí.  

MS: Rozumné uvažování je snad znakem člověka.  

JČ: Je mnoho lidí, kteří nemyslí. John Dun říkal: „Even those you stand and wait serve. - I když nic 

neděláš, čekej a služ.“ Jestli existuje Pán Bůh, neočekává, že musíte být intelektuál.  

MS: To ne ...  

JČ: Pouze bych rád řekl to, že můžete žít legitimní i primitivní či omezený život. Takových lidí je 

většina. Ti lidé ale nestojí frontu na nové vydání Jana Patočky, kašlou na to.  

MS: V šedesátých letech zde takoví lidé byli ...  

JČ: Je otázka, jestli to byla většina.  

MS: Existovaly knižní čtvrtky, kdy se prodávaly nové knihy.  

JČ: Netýkalo se to pouze šedesátých let. Vznáším vám tuto otázku. Nevíme, kolik to je lidí, ale 

řekněme, že existuje určitá vrstva společnosti, která vám „kašle“ na svobodu slova a raději by chtěla 

být zaměstnaná. Je její postoj legitimní? Nevím. Můžeme říci: vy, zločinci, omezujete svobodu slova, 

přestože ona je nedělitelná, ničíte mi můj lidský život jako s tím druhotným kouřením. Z mého 

pohledu toto není možné, ale sám řádně nevím. Jestli existuje demokracie, osmdesát procent národa 

vám může říci: kašleme vám na Jana Patočku, dáme přednost plné zaměstnanosti.   

MS: Vidíte, pan Patočka do poslední chvíle svého života obhajoval svůj postoj. Bohužel zemřel na 

krvácení do mozku. Vidíte - žil naplno. Je otázka, co lidi upřednostňují, jestli se jedná o přežívání, nebo 

plnou existenci.  

JČ: Nesmírně si vážím Jana Patočky ...  

MS: ... bez něj by nebyl Havel.  

JČ: Ano, ale nevím, jestli lidé nemají právo na existenci, kterou pohrdám. Kdo jsem já, abych je 

hodnotil?  

MS: Zde se dostáváme do stavu: podle sebe hodnotím tebe. Cítím, že tento přístup odmítáte. Jednuše 

- musíme se naučit žít v rámci tolerance k druhému. 

JČ: Jsem přesvědčen, že čeští pražští novináři mají pocit jako apoštolové, vědí to správně a pořád to 

lidem vysvětlují. Když dám v Britských listech otázku, nebo zahájím průzkum, pak tisíce lidí mají zájem 

o participaci na hodinovém průzkumu. Dnes je v české společnosti touha mluvit. Nikdo se na ně nic 

neptá. Nikdo se nezajímá, oč se zajímají normální lidi. Problém je, když máme lidi hodnotit. Ovšem 

tázat se je důležité. 

MS: Ano, Sokrates se ptal, a také neslavně skončil, jelikož musel vypít kalich hořkéh odvaru do dna.        

... Demokracie ...  

MS: Navrhoval bych, abychom otevřeli téma demokracie. Jak si ji sám definujete? Většinu svého 

života jste strávil na britských ostrovech, kde je demokracie neoddělitelnou součástí systému.   
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JČ: Ano, ale jedná se též o třídně rozdělenou zemi. Stav je lepší, než byl. Právě k tomu, o čem 

hovořím, nacházíme vnímání důstojnosti u Walta Withmana. Je tam vnímání důstojnosti obyčejného 

člověka. To v Čechách vůbec není. Národ je „póvl“ atd. Tuším, že pan Hubáček říkal: polovina národa 

jsou idioti. Co to je? Žádný politik by se takto na Západě nevyjádřil.  

MS: Můžeme říci: demokracie je systém, kde člověku je dána důstojnost.  

JČ: Ano ... 

MS: Můžeme si demokracii definovat také tak, že se jedná systém, který dává prostor člověku být 

člověkem. V počátku je člověk „zvířátkem“ a v rámci systému rozvine své lidství.  

JČ: I mně to přijde dost idealistické, protože sama demokracie je hodně nedokonalá. Jak říkal 

Churchill: je to pořád lepší než cokoliv jiného.  

MS: Ostatně Popper sám říká: jedná se o systém, kde vláda může být „odstraněna“ nekrvavým 

způsobem.  

... Podmínky demokracie ...  

JČ: Problém je, že potřebujete, aby lidi byli aktivní. Většina je pasivní, apatická.  

MS: To je to přízemní „člověčenství“, a ne božství v nás, které máme sledovat. Je otázkou, jak jej 

budit? Masaryk k tomu přistoupil jednoduše a konstatoval: „Demokracii máme, ale nemáme 

demokraty“. Během pětadvaceti let jsme si vybudovali struktury. To znamená: máme svobodné volby, 

svobodný tisk, máme procedury, máme instituce, ale co obsah? Jak se stavíte k tomuto jako člověk 

hledící na naši realitu z britských ostrovů?  

JČ: Na druhé straně musím říci: když se porovná česká demokracie s jinými demokraciemi, není to tak 

špatné.  

MS: Pozor, takový ekonom Milan Zelený zdůrazňuje Baťovu větu: „Nám stačí to nejlepší. Nemáme se 

srovnávat s horšími!“ Když se podíváme na první republiku, byli jsme demokratickým státem ve 

středoevropském srovnání. Měli jsme autority typu Masaryk. Když srovnáme první republiku se 

současným stavem, do jisté míry my vycházíme „lépe“: třeba - neexistuje cenzura ...  

JČ: Sám první republiku nemám natolik nastudovanou, a generace si předávají různé mýty. Víte, že 

proběhly různé korupční skandály.  

MS: Souhlasím, ale máme zde jistý étos. Pojmenování „slušný člověk“ zde nebylo cizí. Řeknete dnes o 

někom, že je slušný? Dnes „slušnost“ je něco jako neslušnost.  

JČ: Zajímavá je otázka, zdali u nás jsou zajímaví lidé, kteří by se dali označit za slušné. Nějací Row 

models? Například Karel Čapek, kterého také vláčeli tiskem.  

MS: Vzpomeňte na období kolem roku 1938, jak se situace přeměnila.  

JČ: Oni to dělali i předtím. Komunisté a katolíci mu velmi nadávali. Šalda jej nenáviděl.  
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MS: Jan Čep, pozdější velký představitel české literatury spojený s Rádiem Svobodná Evropa mu také 

nemohl přijít na jméno. Do jisté míry demokracie potřebuje velký ideál, ke kterému směřujeme. 

Zkrátka to, co je na horizontu. Ten se nám však neustále vzdaluje.   

JČ: Je fakt, že u nás v této zemi nikdo neuznává nikoho, zkrátka není nikdo, koho by národ uznával. 

Nějací Pražáci uznávají Schwarzenberga. Nějací „vzdorovenkovani“ volili Zemana ...  

MS: Co nás spojuje? Demokracie je založena na společném sdílení. 

 

... Neumíme si vládnout ...  

JČ: Vážený pane, opět budu citovat z průzkumu mé kolegyně. Jak pravičáci, tak levičáci se shodnou na 

jedné věci: jsou šíleně frustrovaní dnešním režimem. Je zajímavé, že jediná hodnota, na které se 

shodnou, je, že je to zde špatné.  

MS: Po pětadvaceti letech žití v nějakém „pokusu o demokracii“, zjistíme, ...  

JČ: ... že si neumíme vládnout.  

MS: Kdo za to může? Před rokem 1989 zde byla distinkce „my“ a „oni“.  

JČ: Ukázalo se, že v současné době nám nikdo nic nediktuje a chováme se jak „hlupáci“.  

MS: Proč?  

JČ: Sám nevím. Dokonce se vyskytly názory, zdali by to zde nemohlo převzít Německo a existují body, 

o co by se systém u nás zlepšil.  

MS: Například ...  

JČ: ... korupce by byla trestaná.  

MS: Lidé mají zájem o pořádek. Demokracie je založena na imanentním řádu, ... 

JČ: ... který zde není vidět, nebo ano?  

MS: Sám jste poukazoval na skutečnost, že země je zkorumpovaná. Máme strategie o korupci ...  

JČ: To jsou řeči ... 

MS: Kauzy končí do ztracena. 

JČ: Podívejte se na kauzu, která byla šetřena ve Švýcarsku – a to kvůli provázanosti. Tam je hned 

zavřeli. Tady se o to nikdo nestará. Sám se tážu, proč ne? V takovém Rusku, Kazachstánu, nebo 

Rumusku je to horší. Lze se tázat: je to důsledkem komunismu, že byly rozkolísané všechny hodnoty? 

Ty jsou nadále rozkolísané. V devadesátých letech vznikla svoboda bez přívlastků. Mohu si dělat, co 

chci, mohu krást, i to je demokracie.     

MS: Například Martin Jan Stránský říká: dostali jsme svobodu, ale ne demokracii. To znamená: 

demokracie je především institucionální řád.  
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JČ: O kolik je to zde horší než ve Spojených státech, kde jsou dvě strany! Většina národa je tam 

udržována v idiocii, poněvadž nechodí do dobrých škol. Pak jsou tam vynikající vědecké špičky. To je 

pravda.  

MS: Tato skutečnost Ameriku drží. Řekněme tam panuje jistý duch, který u nás neexistuje. Lidé jsou 

vnitřně zklamaní.   

JČ: Lidé u nás přesto chodí k volbám a hlasují pro někoho nového. Dříve to byl Václav Fischer, který 

měl cestovní kancelář.  

MS: Ano, pan Fischer se dostal do Senátu v roce 1999, poněvadž zemřel disident Václav Benda.  

JČ: Idealismus zde je. Lidé jsou otráveni, frustrovaní a pořád hlasují pro někoho nového, jiného, o 

němž si myslí, že je z toho vyvede. Zde se dotýkáme představy „tatíčkovství“. Neustále potřebujeme 

tatíčka, který nás „spasí“.  

MS: Demokracie je založena na kritičnosti jedinců a transparentních mechanismů, které zde nejsou. 

To znamená, že vlastně ...  

JČ: Ano, kritičnost zde opravdu neexistuje. Dotýkáme se školství. Jsme u Ondřeje Hausenblasse, který 

neustále říká, že je nutné, aby v Čechách bylo dobré školství, ale nikdo jej neposlouchá. Školství má 

neustále klesající tendenci.  

MS: Není bráno jako skutečná priorita, třebaže se deklaruje. Politici přece potřebují ovládat 

„hlupáky“.  

JČ: Podobně na to šla paní Thatcherová. Pro politiky je jednodušší mít hlupáky. Nedávno jsem 

opravoval asi 50 seminárních prací z Brna. 80 procent z nich bylo špatných, protože lidé ani neví, jak 

se píše seminární práce, neumí se vyjádřit. Zajímavé je – kromě toho, že používají estébácké výrazy – 

že jejich čeština je, jako když používají cizí jazyk. Používají slova, která do kontextu nepatří. Tito lidé 

nečtou, úroveň studentů je špatná. Asi je na vině školství.  

... Nevhodnost demokracie? ...  

MS: Počkejte, neukazuje se zde demokracie jako systém, který je předstupněm tyranie? Ve svém 

pojednání vyzdvihoval aristokracii.  

JČ: S Babišem by to tak vypadalo.  

MS: Má média, čerpá státní dotace.  

JČ: Ano, je to známá skutečnost.  

MS: To znamená, že kruh se uzavírá.  

JČ: Myslím si, že země je uprostřed Evropy. Sice na ni všichni „kašlou“, ... 

MS: ... nejsme totiž spolehlivým partnerem.  
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 JČ: Nedávno jsem mluvil s poradcem profesora Kellera a říkal jsem si: „Proboha, vždyť Česká 

republika je středně velká země. Vždyť by v Evropském parlamentu měla navazovat strategické 

spojenectví s lidmi, kteří mají stejné zájmy. Oni to však nedělají. Nikdy to nedělali.  

MS: Asi proto, že máme povahu Švejka.  

JČ: To je však strašné.  

MS: Ano, ale je to z toho důvodu, že dobře neznáme jazyky a nyní máme komunikovat v Evropě. Když 

Čech překročí hranice své země, logicky vzniká problém. Nejsme rovnocenní partneři.  

JČ: Problém je, že nejsme ochotni s někým mluvit. Češi mluví pouze mezi sebou. 

MS: Je to snad škoda.  

JČ: V tom vidím hlavní problém. Soudím, že bychom se nemýlili, kdybychom naše usilování nazvali: 

Češi mluví pouze mezi sebou.  

... Demokracie a dialog ...  

MS: Dobrá, znakem demokracie je také vedení dialogu. Jste člověk, který pracuje se slovy, jsou pro vás 

denním chlebem – a to nejen jako šéfredaktor, ale i jako pedagog. Jak jsme si – podle vás – osvojili 

tento instrument? Jsou naše slova v něm užívaná nosná, mají energii? Smyslem dialogu je utvoření 

vhodného“ impulsu.  

JČ: Již jsme se toho dotkli. Hlavní problém je, že v otázkách, které jsou vznášeny, je vidět zaujatost. 

Dialog není férový, protože to vypadá, že jsme posedlí, máme obsedantní touhu a máme správný 

názor a druhého musíme nějak dostat, aby začal opakovat to, co říkáme my.  

MS: Zadupat jej, zničit jej, ... 

JČ: ... nebo jej přesvědčit, zmanipulovat tak, aby začal opakovat: Vždyť my máme jedinou správnou 

pravdu. Nyní se opět dostávám k Chomskému: dříve se věřilo, že když hodíte míč ze schodů, padá 

dolů. Když pára jde z hrnce, stoupá nahoru, protože předměty zaujímají své normální postavení. 

Jakmile se lidé začali ptát: proč tomu je tak a nemohlo-li by to být jinak, vznikla věda. Jinými slovy, ... 

MS: ... věda nám rozbila přirozený svět.  

JČ: Když budou lidé číst v novinách: takto je to správné, neaktivují alternativy, a proto dialog 

neprobíhá. Všichni jsou přesvědčeni, že oni mají jedinou správnou pravdu.  

MS: Když se podíváte na stav světa, jedná se o cosi podobného jako před rokem 1989. Komunisté nám 

předkládali své pravdy, ... 

JČ: ... budeme to také dělat, když máme svobodu.  

MS: Svoboda byla době „lámání ledů“ glorifikovaná.  

JČ: Známkou demokracie by bylo, kdyby někdo začal říkat: neměli komunisté trochu pravdu, a ne, že 

ji měli, ale že svým tázáním zpochybňuji vše.  
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MS: Proto jsem se tázal i na minulost.  

JČ: Minulost zlikvidovala schopnost debaty, sebrala nám jazyk.  

MS: Vykradla nám obsahy slov. Je zvláštní, že v roce 1989 lidé slovům začali „rozumět“, ... 

JČ: ... a pak je někdo podle nich zdiskreditoval. Je dobré vyjít ze studie pana Krapfla. On velmi 

zajímavě hovoří o tom, jak lidé dlouhé měsíce byli idealisty a jak přicházely spousty pozoruhodných 

lidí na dělnické rady.  

MS: Jednalo se o „demokracii ze zdola“.  

JČ: Velmi významnou roli v tom hrál střední technický personál, který byl umlčen.  

MS: Tento fenomén se vyskytuje i na maloměstě.  

JČ: Na malých městech nebo vesnicích dnes vidíte, že je tam daleko větší život, ... 

MS: ... ale ten se opět nedostane do médií, a dialog je tedy ochuzován, ... 

JČ: ... poněvadž z Prahy média nevyjíždí. V Praze je společnost rozhádaná na kmeny a mluví pouze 

mezi sebou. Tím pádem se zde nemohou natáčet dobré filmy, jelikož nic jiného neznají.  

MS: Pozor, není též problém také v tom, že u nás v Čechách se o věcech žvaní?  

JČ: Ano. Dnes máme v Britských listech: Daniel Veselý zaútočil na Miloše Zemana kvůli jeho 

islamofóbii a nekompetenci. Jistý čtenář namítl: v demokracii máme právo na nekompetenci. Rád 

bych si k tomu podotkl, že nikdo Zemana neumlčuje. V demokracii musí mít člověk odpovědnost a 

říkám sebekritičnost a nežvanit. Než vstoupí do prostoru, je vhodné mít patřičnou skromnost vůči 

tomu, že nebudu „zahnojovat“ prostor svými bláboly. Jak říkal Ludvík Vaculík: „Názory, ty mi jdou.“  

MS: Pak to vede k tomu, že vedený dialog není u nás „produktivní“. Mezi námi jsou lidé, kteří řeknou: 

ano, zde se přešlapuje, demokracie je žvanírna. Takto uvažoval Lenin a jeho slova přejal Husák. 

Zkrátka naše žvanění není ochotou k autentickému činu, odvaze.  

JČ: Jsem přesvědčen, že je zde nutná pokora. Člověk by měl vystupovat málo – a platí to i o mně – a 

nemám vám zde povídat „bláboly“, protože člověk má na veřejnosti vystupovat pouze, když má na 

veřejnosti co říci. Měl by si kriticky uvědomit, že nic zásadního k vyřčení nemá.   

... Demokracie a elity ...  

MS: Soudíte, že v demokracii nám chybí elity. Shodou okolností Masaryk – i když vyšel z plebejského 

prostředí – se k elitě propracoval, stal se aristokratem ducha.  

JČ: Nevím, mám zkreslený pohled na českou skutečnost, protože mám asi 30 tisíc čtenářů Britských 

listů. Jedná se o velmi zajímavou síť. Jedná se o lidi, kteří jsou většinou dost vlivní. Mezi čtenáři je 

velké množství podnikatelů, ale jedná se především o přemýšlivé, vzdělané lidi, na vlivných místech 

pracujících v soukromé sféře. Problém je, že odmítají vstupovat do veřejné sféry, ... 

MS: ... ano, jelikož se „ušpiní“.  



 
 

77 
 

JČ: Máte zde paradox: v této zemi žije obrovské množství inteligentních lidí. Bavím se zde s lidmi víc 

než v Británii, poněvadž jsou zajímaví, ale země jako celek je v průšvihu. Zvláštní, že?  

MS: Vy cítíte nějaký potenciál, ale ten je nutné realizovat.  

JČ: Lidé jej nerealizují.  

MS: Aristoteles definoval pohyb: je to přeměna možnosti ve skutečnost. Toto jako Češi neděláme, a 

proto přešlapujeme.  

JČ: Lidé se možná realizují ve svém oboru. Mohl jsem hovořit s jaderným vědcem, který má zakázky, 

je na volné noze. Jednalo se o člověka, který vystudoval technický obor, pak spolupracoval s Rusy. 

Jedná se o velmi chytrého, strategicky uvažujícího člověka, jenž si postoje Ruska v podstatě idealizuje. 

Má vše tak promyšlené, že jeho stanovisko nemohu než jen respektovat. Ten čtenář bydlí na 

Českomoravské vysočině, žije se mu velmi dobře. Jedná se asi o významného mezinárodního 

odborníka. Sám se tážu, jaký má dopad na politický diskurs, či jak se něčeho účastní? Napsal dva, tři 

články do Britských listů a promluvil s ním hlavní zaměstnavatel, jenž konstatoval: „Jiří, vy asi rád 

píšete,“ a proto přestal, poněvadž by ztratil kontrakty.  

MS: Vámi zmíněný člověk má raději ekonomický status než společenský.  

JČ: Ano, protože se nenechá existenčně zničit pouze proto, že napíše článek, který stejně nic 

nezmění. Toto je případě normalizace.  

MS: Můžeme se tázat: Proč jsme si nechali „znormalizovat“ prostor. Proč se bojíme?  

JČ: V Čechách se nebojím ničeho, ale jsou lidé, kteří pociťují strach.  

MS: Když se bojíte, nemůžete nic dělat. Kdyby se bál Masaryk, nevystoupí s kritikou Rukopisů, 

Hilsnera. 

JČ: Všichni jej nenáviděli a pak jej začali milovat.  

MS: Je to ode zdi ke zdi.  

... Kapitalismus ...  

MS: Dobrá, pojďme k oblasti transformace ekonomiky. Jak sám definujete hospodářský řád, který 

jsme se rozhodli budovat po roce 1989. Vůbec, chtěli jsme jej?  

JČ: Používáte-li slovo kapitalismus, používáte marxistickou terminologii.  

MS: Sám děláte rozdíl mezi tržním hospodářstvím a kapitalismem?  

JČ: Z mého hlediska je zdejší systém, který byl zaveden, velmi krutý. V Rusku, Rumunsku je to daleko 

horší. Zajímavé je, že starší demokracie si metodou pokusu a omylu vypracovaly otázky, které jsou 

nepřijatelné. V Anglii nesmíte chudému, nemocnému nebo penzistovi zavést plyn, protože na to 

nemá. Na to je zákon. Když máte dluh, podle zákona máte právo na určení si splátkového kalendáře. 

Kdybyste splácel korunu denně, pokud se jedná o pravidelnou platbu korunu měsíčně. Jestli se jedná 

o pravidelnou platbu, nikdo by na vás neměl jít. Exekutoři jsou šílení! Měli jsme případ, kdy k paní 

s malými dětmi přišli z ČEZu a řekli jí: „vypínáme vám elektřinu.“ 
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MS: Z toho pohledu je pro vás kapitalismus velmi krutý systém?  

JČ: Může být krutý, ostatně krutosti se dějí všude. Společnosti si proti tomu vybudovaly ...  

MS: ... sociální stát, ... 

JČ: ... který zde ale nemáme. Na jedné straně máte komerční zájem, a na druhé? Pak máte zájem lidí 

– a to je demokracie.  

MS: U nás se to překládá jako veřejné dobro.  

JČ: Ve veřejném zájmu to je. Skotsko toto asi přehání, ale třeba tam nejsou bezdomovci, poněvadž 

skotští nacionalisté zavedli zákon, že když jednou bude někdo zaveden, že se vyspal na ulici, druhý 

den je umístěn do ubytovny. Možná se jedná o hloupé nařízení, ale nikdo není na ulici.  

MS: Dobrá, myslíte si, že systém, který se zde zavedl po roce 1989 je asociální?  

JČ: Ano ve srovnání i s Anglií, která má „holý zadek“ ve srovnání s Německem.    

MS: Anglie má londýnskou City, která ji staví co centra finančního zprostředkování.  

... Kapitalismus jako přirozený systém ...  

MS: Souhlasíte s tím, že kapitalismus je hospodářský řád, který je čímsi jako voda pro rybu?  

JČ: Tento hospodářský řád zde plně zaveden není. Po roce 1989 vznikl korupční systém, jenž byl 

nastaven tak, aby pár lidí – komunisté i nekomunisté – ze systému mohli získávat. Vždyť praxi 

můžeme vidět v Parlamentu, kdy poslanci jsou „kupováni“. Jediné, co dělají, že mají lobbistickou 

firmu a do zákona snaží dát větu, aby pomohla firmě vydělat miliony.  

MS: Můžeme říci, že hlavní město USA Washington je lobbistů plný ...          

JČ: Ten je kontrolovaný. Sám Ameriku dobře neznám, ale vím, že je hodně kritizována. Je fakt, že když 

nastal krach v roce 1929, bylo to i proto, že se jednalo o neregulovaný systém. Pak přišla velká 

regulace. Druhý velký krach přišel v roce 2008, poté, co mladý George W. Bush provedl deregulaci. 

Václav Klaus namítá, že regulace byla přílišná.  

MS: Ano, jsou i ti, co tvrdí, že byla „reregulace“, tedy neúměrná regulace, která vzešla ze mýtu, že 

regulace společenských procesů pomůže společnosti jako celku.  

... Koncept obnovy? ...  

MS: Co jako nezaujatý pozorovatel společenských procesů říkáte konceptu, jemuž se říká 

„Washingtonský konsensus“? Jedná se o doporučení Mezinárodního měnového fondu a ministerstva 

financí USA. Tyto instituce se „shodly“ na scénáři původně určeném zemím Latinské Ameriky, jež 

trpěly makroekonomickými nerovnováhami, ale užil se i k léčbě centrálně plánovaných ekonomik 

postkomunistického bloku.  

JČ: Nejsem ekonom a neužívám slov Ludvíka Vaculíka: „Názory, ty mi jdou.“ Na to bych neměl 

reagovat. Často se říká, že názory jsou fundamentalistické a v podstatě vyhovují určitým skupinám. Je 

otázka, zdali by se některé dluhy neměly vůbec odepisovat. Vím, že i věhlasní ekonomové jako 
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Krugman, Stigliz varují před fundamentalistickým uplatňováním těchto principů. Nemluvě o tom, že 

pak máme i vysoké funkcionáře typu Dominique Strausse – Kahn.   

MS: Poukazujete na prostředí, z něhož vycházejí sporná doporučení a jehož součástí je i míra korupce.  

JČ: Mám na to velmi laickou reakci. Tu mám ze své zkušenosti a z ostatních vysokých škol. Náš pan 

rektor má plat 300 tisíc liber ročně. To znamená, že má příjem asi osmkrát víc než řadový učitel. 

Problém je, že když jsou tak odměňovaní, domnívají se, že jsou tak důležití, že jsou naprosto dokonalí 

- zkrátka „nadlidi“, tím ztrácí kritické myšlení. 

MS: Také se jim hanlivě říká „kravaťáci“.  

JČ: Jako by říkali: „My jsme taková skupina, že se nemusíme bavit s normálními lidmi, poněvadž jsme 

nadlidi a ti nedělají chyby.“ Podle mého názoru, dávat vysoké platy vytváří „hubris“, a proto bych 

k nim i takto přistupoval.  

MS: Po roce 1989 jsme mohli pozorovat přirozený kyv od státu k trhu. Stát škodil, jelikož jsme byli 

nejvíce etatistickou ekonomikou.  

JČ: Jsou podnikatelské zájmy a pak je zájem veřejný.  

MS: Cílem snad bylo vytvoření demokratického kapitalismu. Po roce 1989 jsme před kroky mnohých ...  

JČ: ... „zhasli“, ...  

MS: ... či lépe vytvořili kapitalistickou demokracii, kdy kapitál vládne veřejnému zájmu.  

JČ: Obrovskou moc zde mají soukromé firmy. Před deseti lety proběhla zpráva, že někdo napsal 

komickou knihu. Měla hloupý titulek: „Viagra už neplatí, všichni sázíme na Cialis.“ Pfizer je žaloval za 

titulek a společnosti museli zaplatit 100 tisíc odškodného. Když jsem četl tuto zprávu, že je to 

naprosto šokující, poněvadž satira je nepostižitelná. Volal jsem do Timesů, zdali by o tom nechtěli 

napsat článek, ale oni říkali: „Pro nás by toto byla zpráva, kdyby společnost Pfizer takto postupovala 

ve více zemích.“ Události z České republiky pro ně nejsou zprávou. Ale všimněte si, to by nikdy 

nemělo nastat, že by se někdo soudil kvůli „zakazování“ slov. Co je to?  

MS: Kapitál ovlivňuje nejen hospodářský proces, ale také podobu informování. Kapitál si „ochočil“ 

mnohé. Stačí se podívat, jak si ruský kapitál „ochočil“ Václava Klause, Miloše Zemana.  

... Lidé utvářející kapitalismus ...  

MS: Nyní bychom se též mohli dotknout otázky: jak naložit s lidmi, kteří měli sociální kapitál, vazby, 

aby je nevyužili ve svůj prospěch. Ty lidi „nešlo“ odstřihnout jen tak. Lidé jsou určeni ke směně, a 

pokud mám nějakou znalost, snažím se ji prodat. Jen hlupák by ji neprodal. Co dělal Andrej Babiš?  

JČ: Nebráním jim v tom. Mělo by to být legálně a nemělo by to být na úkor druhých lidí. Měl by zde 

být veřejný zájem, který by asi měl být hájen médii, která zde nefungují.  

MS: Média šla na ruku tvůrcům kapitalismu. Ponětí veřejného zájmu se u nás vytváří obtížně. Zde byl 

silný individuální zájem. 
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JČ: Ano, vím to. Nevím, jak přesvědčíte lidi. Publikují se složité studie o tom, že i v živočišné říši přežijí 

ty druhy, jejichž členové mezi sebou spolupracují. Z toho pohledu se mi otázky jeví jako jasné. Jestliže 

zde převládlo přesvědčení, že individualismus je správné řešení, obávám se, že se jedná o slepou 

uličku. Bude asi trochu trvat, než zdejší lidi někdo upozorní, že tomu tak není.  

... Bohatství ...  

MS: Dobrá, jak se díváte na význam bohatství. Někteří z nás se zhlédli v tom, co bylo na Západě –

hmotný blahobyt. Nejedná se o cestu, která vede z dlouhodobého hlediska do pekel? Blahobyt se 

buduje postupně a jedná se o běh na dlouhou trať.  

JČ: Máte na mysli společenský či indiciální blahobyt?  

MS: Pokud člověk buduje svůj blahobyt, následně přispívá i do veřejného.  

JČ: Nejsem si jist, jestli existuje „trickle down“ efekt. Co se týká osobního vydělávání bohatství, 

nejsem moralista, nejsem zde od toho, abych cokoliv, komukoliv kázal. Jestli cílem jeho života je 

hmotný blahobyt, nesouhlasím s tím, ale jedná se o jeho věc. Ať si se životem dělá, co chce, pokud 

tím někomu neškodí.  

MS: Nesmíme opomenout skutečnost, že bohatství též zavazuje. Vzpomeňme na šlechtu a její konání.  

JČ: Doufal bych. Je toto někde povinností?  

MS: Můžeme to brát jako vklad do etiky. Immanuel Kant říkal: „Jednej tak, aby tvé jednání mohlo být 

obecným zákonem.“  

JČ: Dotýkáte se etických imperativů. Otázka je, jestli lidé mají povinnost dodržovat etické imperativy. 

Mám je právo odsuzovat? Asi ano. Sám se snažím vyhýbat kazatelství.  

MS: Děkuji vám za podnětné úvahy.   

  

 

Dialog o transformaci s Alfrédem Strejčkem11,12: 

MS: Vážený pane Strejčku, čím pro vás byl rok 1989? Jaká očekávání jste měl a případně, jak se 

očekávání naplnila?  

AlS: Slovo očekávání nevystihuje stav mé mysli v onom období. Vše, co se odehrálo, bylo spíše 

překvapením, ale zároveň logickým vyústěním toho, co se u nás i v našem sousedství dělo.   

Nenapadlo mne, že se systém zhroutí jako domeček z karet vzdor tomu, že stál na zdánlivě pevných 

policejních a vojenských nohách. Moje vlastní očekávání po pádu totality bylo, že se konečně bude 

moci o věcech mluvit objektivně. To znamená, že kupříkladu to, co bylo oficiálně kritizováno 

v minulém období, bude moci být nazíráno svobodně. A totéž, co mělo hodnotu v minulé době, 

                                                           
11

 Alfréd Strejček *1941, český umělec, recitátor, http://www.alfredstrejcek.cz/.    
12

 Dialog byl natočen ve čtvrtek 26. března 2015 v ranních hodinách v prostorách Českého rozhlasu, Římská 
ulice 9, Praha 2 - Vinohrady.    

http://www.alfredstrejcek.cz/
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hodnotu bude mít i dál. Myslím tím konkrétně mé favority, kteří mě ovlivnili a které jsem 

interpretoval od 70. let, kdy byly pořízeny první překlady, byli to Bulat Okudžava a Vladimír Vysockij. 

Mé očekávání bylo: přichází kýžená doba „objektivity“, jež bude provázet celé naše prostředí.  

MS: Ano, ale dejte lidem svobodu a subjektivita se „vyjeví“ na tomto světě.  

AlS: Dobrá, těžko stanovovat objektivní pravdu. Ale je možno ji svobodně hledat. 

MS: Opět bychom k tomu měli přistupovat tak, že objektivní pravda existuje, ale my jako subjekty se 

k ní pouze můžeme blížit, proniká do našich subjektivních aktů vztahujících se k naší existenci. Naše 

poznání je přece nedokonalé. 

AlS: Přesně, mám rád, když mi nikdo svou pravdu nevnucuje, ale dá mi možnost, abych si ji sám našel, 

jelikož samonalezení hodnot je ideální stav, nikoliv je-li to stav vnucující myšlenky nebo pohled 

zvenčí. 

MS: Sluší se říci, že vám v roce 1989 bylo 48 let, pokud správně počítám. Cítil jste změnu životního 

směřování?  

AlS: Víte, učinil jsem tři kroky, za které jsem v životě rád. Učinil jsem ale také řadu kroků chybných. Ty 

dobré byly: již v roce 1988 jsem odešel z divadla. Šel jsem na "volnou nohu", protože mě tížila 

příslušnost k divadlu, s jehož repertoárem jsem vnitřně nesouhlasil, přičemž jako zaměstnanec jsem 

musel plnit mně zadané úkoly. Již tehdy jsem věděl, že mou nejvlastnější disciplínou je přednes 

literárních textů, které si sám zvolím, … 

MS: ... čemuž se věnujete do současnosti.  

AlS: Mě v tom nejvýrazněji ovlivnil Jan Ámos Komenský, který mi ukázal cestu, na níž jsem si poprvé 

uvědomil, že velice falešným rčením či omluvou je: bohužel, neměl jsem na to dost času, kdyby na to 

bylo víc času atd. ... Uvědomuji si, že je to lež, kdy člověk omlouvá svou nedůslednost.  

MS: Také se tam projevuje nechuť vůči druhým lidem. Je to cosi, co vnitřně nese i neúctu k člověku.  

AlS: Ano, právě Komenský mě přivedl k tomu, že jsem se rozhodl, že když budu dělat své věci, věnuji 

jim maximální čas a přípravu a nebudu se vymlouvat: ono by to bylo lepší, ale nebylo dost času. 

Budu-li konkrétní: pořad s Komenským jsem připravoval tři roky, než jsem jej vypustil do světa.  

MS: S Komenským jste spolu se Štěpánem Rakem objel svět a sklízel pocty. Navrhoval bych, abychom 

se jeho myšlenkám věnovali v otázce demokracie. Pojďme ještě k přelomovému roku. Jste přesvědčen, 

že rok 1989 musel tak jako tak přijít? Zkrátka – režim byl v křeči a pokračování stavu, který režim 

utvářel, bylo nemožné?   

AlS: Znovu konstatuji: sám jsem nevěřil, že něco takového mohu zažít. Člověk hledal cesty – což byl i 

můj odchod z divadla v roce 1988. Říkal jsem si: alespoň udělám toto, a nebudu dělat toto. Postavím 

se na vlastní nohy.  

MS: Otázku jsem kladl též z toho důvodu, že v zahraničí byli lidé, kteří věřili, že režim padne. Můžete 

konstatovat: byli to „jasnozřivci“, jako například Pavel Tigrid? Většina národa možná čekala na 

„spouštěč“, a pak se vše dalo do pohybu.  
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AlS: Ano, a zaplať Bůh za to.  

... Komunismus ...  

MS: Nyní bych se věnoval otázce komunismu – respektive ideologii a režimu. Nejprve bych se zeptal, 

zdali si myslíte, že člověk potřebuje ke své existenci ideologii, nebo jsou to pouze ideje, jimiž se má 

člověk ve svém životě řídit? Víme, že ...  

AlS: ... slovo ideologie je trochu zavádějící, ...  

MS: ... slovo bylo zprofanované.  

AlS:  Člověk pro svůj život potřebuje cosi, co může nazvat ideologií, ideou, cestou, představou, snem. 

Toto vše je předmětem lidského usilování. Celý život jsem v rámci profese toužil se vnitřně 

obohacovat - a poznání předávat dál. Hledal jsem texty, které bych mohl dál šířit. Svou profesi ale 

nepřeceňuji. Jedná se o interpretaci, která ale může napomoci něco posunout a šířit. Nejsem     

tvůrce, ... 

MS: ... ale jste důležitý prostředník.  

AlS: Ano, rád bych jím byl. Mám možnost mluvit k lidem. Více a více si uvědomuji, jak důležitý je 

výběr repertoáru. Vážím si toho, že lidé mi účastí na mých pořadech dávají svůj čas, a proto se snažím 

nabízet něco, co má smysl.  

MS: Sluší se říci: vy nehovoříte k masám, ale snažíte se oslovit srdce jednotlivců.  

AlS: Často tomu tak je.   

MS: Váš přístup je bytostně kontrapunktický k tomu, jaké je usilování například – a nyní mi promiňte – 

zpěvačky Madony.  

AlS: Pochopitelně. Oslovuji jedince a menší kolektivy, nepotřebuji plné sály. Stává se někdy, že přijde 

na vystoupení jen hrstka lidí. Přiznávám, že tato představení jsou pro mě nejcennější, jelikož vím, že 

ti, co přišli, jsou či mohou být mými přáteli, že si rozumíme. Nesmírně rád říkám texty z očí do očí. 

Proto se snažím říkat texty zpaměti – to proto, aby nebyla překážka v kontaktu s posluchačem. Toto 

nedělám pouze, cituji-li Bibli, či osobnosti, kterých si opravdu moc a moc vážím. Z úcty k nim.  

... Zpět k ideologii ...  

MS: Trochu jsme odbočili od slova ideologie ... Považujete za dobré, že člověk ve své existenci má 

hodnoty, ovšem ideologie je jakýsi „prefabrikovaný“ pohled na svět, jenž je může poškozovat, 

„ohýbat“ jej, z něhož se může vytrácet pravda? Nemá-li člověk ve světě východiska, může se v životě 

ztratit?  

AlS: Bloudění je jedno z velkých nebezpečí, ale cestou ven je hledání.  Lhal bych, že jsem v životě sám 

též nebloudil. Ale poctivé hledání je možnou cestou z labyrintu. 

MS: K tomu, aby člověk méně bloudil, potřebuje „pevný bod“.  

AlS: Vizi, která člověka vede.  
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MS: Vše je na lidech. Každý člověk je svobodný a má se rozhodnout. Někdo k hierarchicky 

uspořádanému světu dojde dřív, ale někdo také vůbec ne. Tak to na tomto světě chodí.  

... Komunistická ideologie ...  

MS: Kdybychom se vrátili – prosím vás – k východiskům komunistické ideologie. Jak byste ji 

charakterizoval? Přiklonil byste se k tezi, že tam byla snaha o „lepší svět“, „lepšího člověka“, nebo 

úsilí, jež bylo deklarováno, mělo pomoci pár lidem ujařmit zbytek národa?  

AlS: O komunistické ideologii jsem samozřejmě také přemýšlel, vyrůstal jsem v ní. Ne doma, ale ve 

škole a v mediálním světě. Ideologie se pro mě „zlomila“ kolem šesté, sedmé třídy, když jsem byl 

v pionýru – a na jednom táboře jsem viděl, že naši vedoucí něco jiného mluví, a něco jiného konají.  

Tam se to ve mně zlomilo. Od té doby jsem byl a jsem ve střehu před všemi lidmi, kteří něco jiného 

tvrdí, a něco jiného konají. U nás v rodině se tatínek pokoušel ještě před únorem o podnikání. Byl z 

nemajetné rodiny a jeho otec, můj dědeček, byl legionář a padl v I. světové válce. Když přišla měnová 

reforma, tak i těžce naspořené peníze zmizely. Tatínek musel do výroby. Nestačilo to na obživu, proto 

i maminka musela do továrny. Právě tam se zlomily mé iluze o komunistické ideologii. A tak si z té 

doby hořkosti nesu jen hudební dobové nahrávky, které mi ve vzpomínkách na mládí přinášejí jistou 

nostalgii, ale nikoli touhu se do těch dob vrátit ... Jako dítě jsem měl rád první máje pro dobré párky, 

které se na ulicích prodávaly, a pro množství orchestrů, které hrály po průvodu na Václavském 

náměstí.    

MS: Vždyť to bylo pompézní ... lidé se jako by „radovali“.  

AlS: Správně - měli bychom říci: „jako“ by se radovali. Tehdy jsem nerozeznával radost opravdovou 

od radosti vynucené. Bylo mi na oslavách něco nesmírně sympatického. Nejsem a nikdy jsem nebyl 

příslušníkem žádné politické strany, abych kamkoliv chodil "manifestovat". Zajdu si na Petřín, 

proběhnu se ve Stromovce, ale cosi tomu svátku dnes chybí. Udělám malou vsuvku. Vyloženě jsem se 

„zamiloval“ do Tomáše Bati. Jeden z pořadů jsem připravil pouze z Baťových myšlenek. Symbol jeho 

prvních májů mě okouzlil. Říkal jsem si: to je ono. Jednalo se o nevynucený vztah k ideologii, 

přátelské gesto člověka, který pozval své lidi, aby oslavili práci. Nikdy nezapomenu na ten Václavák – 

nemyslím na průvod, ale byla to pódia, kde na každém byl orchestr, a hrálo se, zpívalo se.  

MS: Nezapomínejme, že se jednalo o oslavu práce, a komunisté si ji přivlastnili.  

AlS: Ano, jednalo se o zneužití jako u řady jiných věcí. Dobrá myšlenka byla zneužita a naplňována 

malými lidmi.                   

MS: Malý člověk? Jednalo se o lidi, kteří byli dělníky.  

AlS: Vážím si lidí, kteří něco umějí, a vůbec prosté lidi nepodceňuji. Zákon zdravého selského rozumu 

je pro mne vodítkem. Ve společnosti se ale obvykle dostávaly a dostávají navrch ...  

MS: ... elity. Špičky takové americké společnosti jsou vzdělané. Reprezentanti jsou vzdělaní, lidé, kteří 

mají majetek a jdou sloužit. U nás byla společnost jinak hierarchizovaná. Lidé, kteří něco dokázali, byli 

ve společnosti poníženi. Na druhou stranu, člověk přece má usilovat o spravedlnost, nicméně ta nesmí 

být doprovázena násilím. Bohužel, minulý režim užíval násilí jako komponentu své bytnosti.   
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AlS: Souhlasím, minulý režim byl násilný v mnoha složkách. Sám se někdy otřásám hrůzou nad tím, že 

o mnohém jsem během svého dospívání nevěděl, a ani jsem netušil, co se vlastně kolem děje.  

MS: Když je člověk mlád, je zakoukán do slečen, ...  

AlS: Člověk prožíval své lásky a tím to bylo zkrášleno, a teprve zpětně si uvědomuje, v čem vlastně žil.  

Hodně mi dává v současnosti spolupráce s mladým historikem Zdeňkem Hazdrou, který tyto 

fenomény zkoumá. Děláme spolu pořady, ve kterých připomínáme osudy lidí v totalitě.  Jak málo 

jsem věděl o tom, co se dělo vně propagandy!  

MS: Člověk je mladý a teprve se světu otevírá, rozšiřuje své periferní vidění. Někdy k tomu dojde za 

mlada, někdy k tomu dojde, když je starý. Občas si říkáme: zaplať Bůh za to. Nemyslíte si, že se česká 

společnost přiklonila ke komunistické ideologii, protože jsme rovnostářský národ?       

AlS: Nejsem plně schopen odpovědět. Než jsem se s vámi setkal, vstal jsem dnes ráno před šestou a 

psal medajlonek o mé kolegyni a kamarádce Boženě Böhmové z Divadla E. F. Buriana, která se v 

těchto dnech dožila devadesátky. Prožila zvláštní život. Vstoupila do komunistické strany po roce 

1945, účastnila se staveb mládeže, celá nadšená z toho, co se těsně po osvobození dělo, a chtěla 

pomáhat. Jednalo se o tak zvanou generaci „osmašedesátníků“. V roce 1968 byla ze strany vyhozena. 

Teprve zpětně přehlížela svůj život a říkala si: „Čemu jsem to vlastně sloužila?“ Právě, když jsem 

vypisoval její životní příběh, zamýšlel jsem se i nad sebou, jakými etapami musela projít moje 

generace. Někdy naše směřování jde od krajnosti ke krajnosti. Čím byl pro lidi Mnichov? Jaké 

zklamání přinesla nenaplněná důvěra naší demokracie v západní spojence, kteří nás najednou 

opustili? Důležitým bodem bylo osvobození, ... 

MS: ... příchod Rusů.  

AlS: Příklon ke komunistům byl asi logický. Nemohu posoudit. Byly mi 4 roky. Volby do roku 1948 byly 

„svobodné“ a inklinace byla racionální. Co pak následovalo, je z dnešního pohledu hrůzou hrůz, 

ovšem pro tyto lidi? Vzpomínám stále na Boženku, na jednu z nejlepších lidí, které jsem poznal. Věřila 

v lepší svět. Ano, děly se přehmaty. Oni tím šli dál a vystřízlivění začalo někdy s odsouzením kultu 

osobnosti, když přišel Chruščov a řekl o zločinnosti Stalinových činů. Nyní hovořím za ni, ne za sebe. 

V roce 1955 jsem začal chodit do průmyslové školy – a toto jsem nevěděl a netušil. 

... Reforma systému ...   

MS: Dobrá, podívejme se na možnou reformu systému. Vám bylo 27 let, když byl rok 1968. Vkládal 

jste do něj naděje?  

AlS: Myslíte do jara? Ano, jsem vášnivý čtenář novin. Musím říci: tenkrát to byly především Literárky. 

Všude najednou pronikaly články, které si pamatuji do dnešních dnů. Psali je A. J. Liehm, Ludvík 

Vaculík. Byli zde Kunderové. I obrátivší se Pavel Kohout, Jan Procházka... Tam zaznívaly hlasy, s nimiž 

jsem souhlasil. Byl jsem po vojně, pozoroval jsem, jak je svět nastaven. Říkal jsem si, že zde svítá 

naděje na humanistické pokračování systému, aniž mě napadlo, že by komunismus padl, že bychom 

zde měli jiný systém, ale říkal jsem si: asi je tvarovatelný. Bůh suď. Jedná se o okamžiky - co by bylo, 

kdyby nepřišli Rusové, co kdyby se opravdu mohli do čela postavit lidé, kteří sice měli komunistickou 

minulost, ale kteří si to uvědomili a pokoušeli se o reformu?  
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... Exil ...  

MS: Je-li člověk mladý a vidí, že přijíždějí spřátelená vojska, možná uvažuje o exilu. Nemyslel jste si, že 

byste opustil tuto zem?  

AlS: Den, kdy přijela spřátelená vojska, si přesně pamatuji. Večer předtím jsem se vrátil z Jugoslávie. 

Šel jsem za svým kamarádem Františkem Delfrerem. Spolu jsme strávili večer - bydlel v Nerudově ulici 

– při vínečku. Vím, když jsme se loučili na Malostranském náměstí – a já bydlel na Smíchově – létala 

letadla. Nevěnovali jsme jim pozornost. Ráno jsem jako vášnivý rozhlasový posluchač zaslechl hlášení. 

Pěšky jsem šel za Frantou, dostal jsem se do Nerudovy ulice a společně jsme viděli, jak jí projíždějí 

bulharské minitanky, které jely na Hrad, obsazovaly jej. Pak jsme šli do Prahy. Zažil jsem svůj idol – 

jeden z největších – Emila Zátopka, jak stojí na jednom z ruských tanků a trpělivě vysvětluje, oč běží. 

Rusové nevěděli, kde jsou, co se děje. Vojenské rozkazy jsou něco jiného, zde viděli lidi, kteří s nimi 

diskutovali. Nikdo na ně nemířil žádnými zbraněmi. Po prožitku tohoto dne se ve mně zlomilo úplně 

vše. Je konec, poněvadž kde začnou hovořit zbraně – inter arma silent musae - tam je konec.  

MS: Neuvažoval jste, že byste unikl?  

AlS: Měl jsem možnost odejít se svou tehdejší partnerkou Consuelou Morávkovou. V Záhřebu nám 

nabídli, že bychom na začátek mohli jít zpívat do sboru v záhřebské operetě.  

MS: Sluší se říci, že Tito byl proti invazi.  

AlS: Ano, Jugoslávie najednou byla v tomto spřátelená a velice blízká země. Jednalo se o první impuls, 

ale nabídku jsme zavrhli. Jsem jedináček, rodiče, k nimž jsem měl velký respekt, jsem měl zde. 

MS: Nesmíme opomenout prostý fakt: exil tuto zemi poznamenal. Část elit odešla.  

AlS: Pokud bych to vztáhl na svůj život - odešla i Consuela Morávková.  

... Demokratická opozice – disent ...  

MS: Ještě bych rád s vámi diskutoval otázku disentu – demokratické opozice. Jak vnímáte význam 

těchto lidí? Tážu se proto, že se jednalo o hrstku lidí, kteří dokázali přistihnout režim v nedbalkách. 

Režim se k něčemu zavázal v Helsinkách, a bohužel to nedodržoval. Právě lidé, kteří po podpisu trpěli, 

se stali v roce 1989 význačnými hráči ve společnosti, byť na krátkou dobu.  

AlS: O těchto lidech jsem věděl, protože k nám do divadla docházela Vlasta Chramostová, která se 

kamarádila s Milenou Dvorskou. Přátelím se s Kamilou Moučkovou a nesmírně si jí vážím. Chartistou 

byl i můj nejbližší životní kamarád František Derfler. Mám-li k tomu říci osobní pocit, obdivoval jsem 

odvahu všech, kteří se vzepřeli. Já tu odvahu neměl. A vlastně jsem svou činností podporoval režim, 

...  

MS: ... recitoval jste básně lidí nakloněných režimu. 

AlS:  Dodnes se za to stydím. 

MS: Člověk však může říci: dobrá, když jsem v minulosti něco neudělal, mohu to odčinit dnes. 

Společnosti mohu nabídnout, co umím.  
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AlS: Ano, vím, již se jedná o ex post lacinou omluvu. Ale zařekl jsem se; od roku 1988, když jsem 

odešel z divadla – nebyl jsem již úkolován režimními tématy – že z úst nevypustím nic, za co bych se 

musel někdy stydět. Byl bych bohatý člověk, kdybych podlehl nabídce namluvit různé reklamy. To je 

mou drobnou vnitřní satisfakcí, že to nedělám.  

MS: Můžeme říci: za službu národu odměny nečekej.  

ALS: Zde nejde o odměnu, zde jde o to, aby se člověk byl schopen srovnat sám se sebou.  

MS: Tak jsem to nemyslel. 

AlS: Každý jsme nějaký ... Otázky si kladu, protože jste se ptal na největší hřích v životě  pro mě 

samotného. V rámci své profese jsem se „dopustil“ několika tendenčních nedělních chvilek poezie a 

pořadů. Člověk vždy může říct NE, ale opět režírovali to často lidé, kteří byli v nouzi a v nesnázích. 

Vždy mi říkali: „Prosím tě, Frede, udělal to pro mne.“ Nyní myslím třeba na Josefa Henkeho – tehdy 

vyhozeného rozhlasového režiséra. Odpovídal jsem: „Nechte mi čas na rozmyšlenou.“ Ale nakonec 

jsem volil "medvědí" pomoc.  Většina motivů byla tato.      

MS: Myslím si, že se jedná o mezní situace. Když se člověk do nich dostane, někdy jedná jinak, než by 

jednal za normální situace. Měli bychom si přiznat, že období před rokem 1989 nebylo pro člověka 

normální.  

AlS: Ano, tázal jste se mě na disent a hrstku lidí, znovu říkám, že jsem si jich nesmírně vážil a vážím, ať 

se již pak jejich životní cesty rozdělily. Přesto mají můj obrovský obdiv.  

... Konec ideologie? ...  

MS: Jak uvažujete o ústupu komunistické ideologie? Režim padl, ale například stranu hlásící se k jeho 

ideologii zde máme stále ... 

AlS: To je velké překvapení. Moje představa byla, že minulá společnost byla založena na ideologii, 

které – v podstatě až na hrstku nejvěrnějších - nikdo nevěřil. S přelomem režimu vše spadne jako 

domeček z karet, říkal jsem si. Velkým překvapením je, že strana má stále tolik sympatizantů. A další 

údiv? Ptám se: proč tento domeček spadl na Slovensku, kde komunistická strana už nehraje žádnou 

roli, a proč stále hraje roli u nás? Nebo se tam komunisté jen přejmenovali? Opravdu nevím. Na tuto 

otázku si neumím odpovědět.  

MS: Měli bychom připomenout, že na Slovensku jsou místo komunistů nacionalisté. 

AlS: Může to k sobě mít blízko. Sám se ptám: proč je u nás komunistická strana třetí 

nejpodporovanější strana?  A to si ještě nechá název „komunistická“ ...  

MS: Další paradox - jejich úřední sídlo je v ulici Politických vězňů.  

AlS: Jedná se o absurdity, na něž nemám odpověď. Jak je to možné? Uplynulo 25 let, jednalo se vždy 

o starší generaci. Říkal jsem si: generace odejde, a tím zmizí i toto, avšak tak tomu není. Anebo jí 

dávají hlasy lidé ze vzteku a z nespokojenosti s vládnutím pravicových stran? Opravdu nevím. 

MS: Nedivme se, komunisté existují jako rezervoár nespokojených voličů.  



 
 

87 
 

AlS: Vím, že lidé jsou naštvaní a říkají: kašlu na všechno. Myslím si, že řada lidí dává své hlasy natruc 

právě jim.  

MS: Též zde existuje argument: jsou v Parlamentu. Kdybychom je zakázali, budou se jmenovat jinak.  

AlS: Na vaši otázku neznám odpověď.  

MS: Lidé je zvolili, a proto je legitimní, aby jejich voliči byli zastoupeni. A proto se s nimi musíme 

naučit žít, 15 procent lidí nemůžete ze společnosti „vygumovat“. Jedině trpělivě vysvětlovat a 

argumentovat, i když představitelé demokratických stran k tomu nepřistupují s patřičnou 

odpovědností.  

AlS: Dovolil bych přidat ještě jednu vsuvku k tématu. V politice nemám rád, když někdo řekne: s tím 

nebudu mluvit. Osobně si myslím, že politici jsou zde od toho, aby mluvili s každým, aby naopak hájili 

své přesvědčení, aby ujistili o svých myšlenkách druhé. Pro mě politik končí tehdy, když řekne: s tím 

jednat nebudu. Nepokládám to za dobré. Jsem přesvědčen, že v tu chvíli člověk zrazuje profesi, do 

které vstoupil. Politika by měla být jednáním s lidmi a přesvědčováním druhých, nikoliv jejich 

ignorováním. Jsou-li komunisté politickou stranou, pak je nutné se s nimi naučit žít, nebo je zrušit.   

... Obnova demokracie ...  

MS: Nyní bych se obrátil do doby, která následovala po roce 1989. Rozhodli jsme se pro obnovu 

demokracie. Jak si vy sám tento společenský systém definujete? Máte svou jednoduchou definici? 

AlS: Definici nemám. Mnohé se otevřelo a ukázalo se to, čím by demokracie měla a mohla být. 

Mnohé je pro mě zázrakem, a mnohé velikým zklamáním. A řeknu vám v čem. Demokracie by podle 

mého názoru měla být v tom, že můžeme-li demokraticky volit, a nevyhraje-li seskupení, které jsem 

volil, jako demokrat bych měl respektovat to, co zde bylo většinou zvoleno, a spolupracovat přitom 

s těmi, kteří chtějí nastolit jiný směr společenského soužití, a v příštích volbách se pokusit získat pro 

svůj názor většinu. Zde je tomu tak, že když není po našem, regule demokracie nerespektujeme …  

MS: ... a děláme si nepřátele. Měl jsem možnost se setkat s Pavlem Švandou, brněnským esejistou a 

vám jistě známým člověkem. Ten tvrdí: „Demokracie je systém, kde se věci jeví, kde vychází věci 

najevo.“ Můžeme konstatovat: esenciálním pro tento systém je pravda. Moudré české přísloví říká: lež 

má krátké nohy. Pravda vždy vyjde najevo, i když načas poražena bývá. Souhlasíte s tím?  

AlS: Rád bych, aby to tak fungovalo – a to podtrhuji. Zneužití demokracie je – bohužel – velice 

snadné. Manipulace s lidmi je též velice snadná.  

... Nejsou demokraté ...  

MS: Můžeme říci: když demokrat bojuje, musí vynaložit velkou sílu, aby přemohl nedemokrata. Právě 

demokrat je charakteristický tím, že má úctu k druhému, že si váží jeho názoru, i když s ním nemusí 

souhlasit. Ne nadarmo Masaryk zdůrazňoval: demokracii máme, ale nemáme demokraty. Co podle 

vás konat, abychom v lidech probudili demokratického ducha, aby docházelo k obnově ducha, a tak 

byla demokracie plnější?  

AlS: Myslím si, že jedinou možnou cestou jsou školy.  Zde jsme u jedné pro mě podstatné kapitoly, je 

to nastavení hodnot naší společnosti a jejích priorit. Kantorské profese jsou podceněné, tím pádem je 
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společnost založena na ekonomické úspěšnosti, což se promítá do hodnocení lidí. Já sám podle toho 

druhé nehodnotím. Spíše se ekonomicky úspěšných lidí trochu obávám a rád bych věděl, zda jejich 

úspěšnost je dílem poctivé práce, nebo podvodů. Přede mnou je vzor, který mi přináší Japonsko po II. 

světové válce, kde se veškeré prostředky v poválečném období vrhly do školství nové generace. Tím 

se Japoncům podařilo překlenout válečnou mizérii, do které se po právu dostali. U nás stále z minulé 

doby přežívá finanční a tím i společenské podhodnocení školství.  Se Zdeňkem Hazdrou jsme před 

dvěma lety byli s jedním pořadem ve Švýcarsku. Tam nám říkali, že švýcarská společnost je nastavena 

tak, že nejvyšší „gáže“ mají kantoři, faráři a lékaři - ti, kteří se starají o duši a o tělo člověka, poněvadž 

to je nejpodstatnější. Jak je to prosté a jednoduché. Samozřejmě, pak následují finančníci, kteří 

spravují finance. Dokonce představitelé vlády mají nižší gáži než tyto profese.  

MS: Švýcarsko ... Někteří z nás se domnívali, že Česká republika může být Švýcarskem Východu, 

poněvadž jsme byli na vysoké úrovni. Rád bych využil vašich poznatků z Komenského. Ten je 

považován za učitele národů, a vůči němu jako mysliteli se chováme macešsky. Také tím mám na 

mysli, že kantorské ocenění je průměrné, ne-li podprůměrné.  

AlS: Kdyby tato profes Volby do roku 1948 byly „svobodné“ a inklinace byla racionální, byla lépe 

finančně ohodnocena, byl by o ni větší zájem. Bude-li o ni větší zájem, budou vybráni nejlepší 

z nejlepších. Ti pak budou špičkovými pedagogy, čili budou nejlépe vést děti, a celá společnost z toho 

bude mít užitek. 

MS: Můžeme říci: demokracie by pak byla lepší a lepší, jak předpokládal Masaryk.   

AlS: Jsem přesvědčen, že jinou cestou se nelze vydat. Kdybych měl vymyslet nápravný prostředek a 

naši společnost zlepšit, připomínal bych Komenského, připomínal bych velké osobnosti této země. 

Lidé je neznají ... Lidé znají vnějšek, ale ne jejich skutečné myšlenky a odkaz. Zmínil bych Tomáše Baťu 

– nejúspěšnějšího podnikatele, jehož základním heslem bylo: chceš-li být dobrým podnikatelem, 

tvým prvním krokem a první ideologií je sloužit druhému. Jakmile nezačneš sloužit lidem, nikam 

nedojdeš. V podnikatelských kruzích se setkáváte s lidmi, kteří chtějí rychle vydělat, pak „sbalit“ 

firmu, odjet do daňového ráje a užívat si. Je to devastující, děsné ...  

MS: Také bychom zde měli připomenout exulanta Přemysla Pittra.  

AlS: Další velká a polozapomenutá osobnost! Je pro mne největším praktikujícím křesťanem, 

člověkem. Též byl kritizován, také nebyl přijímán jednoznačně.  

MS: Lidi, kteří jsou následováníhodní pro obnovu demokracie, máme. Jen je medializovat, protože 

určitě jsou někde skrytí ...  

AlS: Máte pravdu, a právě sdělovací prostředky často nabízejí jako vzory „celebrity“, které nejen 

nejsou hodny následování, ale jejich prezentace je i výsměchem celé naší historii. 

MS: Máme přece mohutnost rozumu.  

... Demokracie a první republika ...  

MS: V hovorech o demokracii bychom se měli dotknout i první republiky. Pocházel jste z chudých 

poměrů. Jak váš tatínek a maminka vzpomínali na dvacetileté období, které mnozí z historiků považují 

za nejlepší v naší novodobé historii? 
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AlS: V osudech mých rodičů to nebylo dobré období. Právě maminka byla ze sedmi dětí, z chudé 

rodiny, děda byl „poklasný“. Tatínek ztratil svého tatínka v legiích někde u Alma Aty. Období první 

republiky prožívali oba mí rodiče velice těžce. V jejich vzpomínkách jsem ale neslyšel nadávání na 

dobu, pouze konstatování, že se jim nežilo lehce.  

MS: Soudíte, že mnohé dobré se udělalo? Též zde byly autority, které byly respektované širokými 

vrstvami? 

AlS: Samozřejmě. Období první republiky, jsou pro mne především Čapkové, ale i Vančura, Fráňa 

Šrámek ... celá masarykovská doba. Ale prosadit pořad o Masarykovi je obtížné. Nerozumím proč?  

MS: Jsme rozptýleni povrchností?  

AlS: Ano, jsme masírováni povrchností. Složitějších a hlubších zamyšlení se mnoho lidí bojí.  

MS: Vidíte, demokracie je bytostně složitá. Žít znamená přemýšlet o své vlastní existenci a také, jak se 

má existence vztahuje ke společnosti. Komunisté z nás udělali loutky. Být člověkem – to je namáhavé. 

Ne náhodou Masaryk říkal: myslet bolí. Kdo nechce myslet, je na cestě k nesvobodě.  

AlS: Máte pravdu, ovšem přeneste teorii mezi lidi a řekněte většinové části národa: žijete špatně, 

protože to, co se nabízí v kulturní oblasti, vás vede k povrchnosti, ohlupuje vás, abyste neměli čas na 

to, co je podstatné - zamyslet se nad hloubkou podstatných věcí.  

... Demokracie a demagogie ...  

MS: Každý má svůj osud ve vlastních rukou. Možná si na konci svého života řeknou: vždyť jsem svůj 

život promarnil. Domnívám se, že díky povrchnosti dostávají prostor demagogové, tím myslím lidi, 

kteří slibují jednoduchá řešení, a lidé na to slyší.  

AlS: V tom je zneužitelný i obor, který vyučuji – rétorika. Vím – a dnes již chápu, proč Platón ve své 

době zakazoval učit rétorice lidi, kteří neprošli prověrkou charakteru a morálních kvalit.   

MS: V antickém Řecku rétoriku zvládali sofisté. 

AlS: Ano, a v současnosti rétoři mezi politiky dělají kariéry. Mluvkové stoupají vzhůru ve všech 

politických stranách. 

MS: Proto také není demokracie považována za ideální formu vlády. Právě vámi zmíněný Platón 

uvažoval o aristokracii jako o optimální vládě. Měli bychom říci: anglická demokracie měla nejen 

občany, ale i otroky. V novodobé demokracii se takzvaní otroci stali lidmi – mají hlasovací právo.  

... Demokracie a dialog ...  

MS: Zmínil-li jste rétoriku, s ní souvisí dialog a s ním kvalita dialogu ve veřejném prostoru. Naučili jsme 

se jej?  

AlS: Málo. Druhému se nenaslouchá. Jedna rétorická poučka lidem radí, aby si při rozhovoru všímali, 

kolikrát jim druhý člověk vůbec položí otázku a jakou. Není to jen otázka: Jak se máte? Většina lidí se 

v dialogu potřebuje sama vypovídat, aniž je zajímá názor druhého.  
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MS: Když jsem hovořil na toto téma s Petrem Pithartem, říkal mi: „Lidé vedou mimoběžné hovory. 

Hovoří, ale nikdo neposlouchá. Přece je to škoda, protože dialog je od toho, aby společnost 

dynamizoval.“  

... Demokracie a občanská společnost ...  

MS: Pojďme dále: co demokracie a občanská společnost? Jak o ní uvažujete? Jsem přesvědčen, že se ji 

svými pořady snažíte podporovat, probouzet.  

AlS: Občanskou společnost chápu, jak ji definoval a propagoval Václav Havel. Snažím se jí v rámci své 

profese napomáhat.  

 

... Politika a její proměny ...  

MS: S demokracií souvisí politika. Říkal jste: je tam aspekt služby. Zeptal bych se, jak vnímáte politiku 

před rokem 1989? Lidé byli součástí strany, vlastnili rudé knížky, aby měli lepší, „bohatší“ život. 

Pragmatismus orientoval jednání lidí.  

 AlS: Odpovím ohlédnutím do historie. Chystají se oslavy Mistra Jana Husa. Jeho vstup do života, byl 

ne nepodobný kariérnímu vstupu. Byl mistrem svobodných umění a bakalářské studium svatého 

bohosloví absolvoval jaksi navíc, aby mu to dopomohlo ke kariéře, protože doba to vyžadovala. 

Upřímně se k tomu přiznal a zpětně učinil pokání. Mně to připomnělo VUMLy a stranickou 

příslušnost. Lidé, kteří měli být v nějaké pozici, s „knížkami v kapse“ měli otevřenou cestu ke kariéře. 

Že tento přístup není dobrý, víme. Ale málokterý se k tomu jako Hus veřejně přiznal, o pokání 

nemluvě. 

MS: Když žijete v obci – ať malé či velké, měl byste se o politiku zajímat. Pokud chci být občan, nesmí 

mi být jedno, co se děje.  

AlS: Ve většinové populaci vládne názor, že politika je špína. Ale každý poctivý člověk má šance 

vstoupit do dialogu, i politického, a něčím se snažit přispět alespoň ke konsolidaci mezilidských 

vztahů, již to je politika. Masaryk říká: „Co je politické, je lidské.“  Když se člověk usměje na druhého 

člověka, již napomáhá vytvářet příjemné mezilidské vztahy. Myslím, že je zde nepořádek v 

odměňování a v možnosti lidí zneužívat demokraticky přidělené postavení v rámci státních institucí. 

Kdybych měl nastavit nový řád, za zneužití postavení k osobnímu prospěchu bych vyměřoval tvrdší 

tresty než dnes. Jde-li o zjevné zneužití ve vlastní prospěch nebo v prospěch mých bližních a 

kamarádů, pak je to špatné a zlé.  

MS: Jsem přesvědčen, že tito lidé by měli být vyčleňováni ze společnosti?  

AlS: Samozřejmě. Jejich kariéra, vzdor těmto zločinům, má někdy i vzestupnou tendenci. Opět to 

přirovnám k Janu Husovi: bojoval proti odpustkům. Ale není dnes „odpustkem“, když člověk, který 

má dost peněz, si zaplatí skvělého právníka a ten jej osvobodí od potrestání za zjevné porušení 

zákonů?  Dříve se podobně lidé vykupovali z hříchu v kostele. Kdo měl víc peněz, koupil si víc 

odpustků. Je zvláštní, že společnosti se příliš nemění. Jinak se to nazývá, ale žijeme v podobném 

dělení, v podobných vztazích. 
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... Racionalita a logika srdce v politice ...   

MS: Člověk se vlastně nemění. Měli bychom se zeptat, jak je podle vás v politice obsažena racionalita, 

ale i logika srdce?   

AlS: Jedná se o zajímavou otázku. V politice a logika srdce? Jistě, že je, ale jak u koho. V to jsem věřil 

u Václava Havla, ale nevěřím v to u většiny politiků, které slýchám. Kdybych měl říci, kdo mi z politiků 

byl blízký, odpovím - Milan Uhde, protože jsme se znali ze studií a společně jsme dělali divadlo 

poezie, věřil jsem a věřím Petru Pithartovi, v řadě věcí jsem věřil i Valtru Komárkovi a také mi byl 

blízký Rudolf Batěk, …   

MS: ... význačný sociální demokrat v devadesátých letech.  

AlS: Plně důvěřuji také Táně Fischerové.   

MS: Vidíte, odhodlala se kandidovat na prezidentku České republiky, ale víme, že neuspěla ani 

v prvním kole ...  

... Vize v politice ...  

MS: Myslím si, že zde bychom měli říci jednu skutečnost: politice chybí vize. Každá politická strana má 

nějaký program, ale je otázka, zdali jsou politici ochotni udělat nějaké průniky – a to v rámci svého 

vládnutí, aby strana či koalice stran, které se na něčem dohodnou, aby po volbách nastupující koalice 

změny nenegovala, což vede k nestabilitě. Možná můžete namítnout: vize potřebují člověka, který se 

za ně bude bít.     

AlS: Společnost potřebuje osobnost, jakou byl Václav Havel, aby vizi nastolila ... 

... Kapitalismus a jeho obnova ...  

MS: Neměli bychom zapomenout na obnovu kapitalismu. Zmínil jste se o Valtru Komárkovi, a asi 

nejste příliš nakloněn volnému trhu bez přívlastků.  

AlS: Jak se to vezme. Nejsem v ekonomickém rozhledu příliš kompetentní.  

MS: Někdo řekne, že kapitalismus je čímsi přirozeným. Vzniká z výměny statků, služeb a díky tomu 

společnost bohatne. Můžeme to přirovnat k tomu, že ryba má vodu a člověk má kapitalismus – a to 

v hospodářské oblasti.  

AlS:  Chce vydělat ...  

MS: ... za každou cenu.  

AlS: Záleží jak, kdo a na čem?  Zde, pro mne, laika, chybí nějaká duchovní, mravní nebo etická 

nadstavba. 

MS: O hospodářské základně a nadstavbě etiky hovořil Karel Marx. Předpokladem existence by měl 

být mravní cit v nás.  

AlS: Řeknu něco ze své profese. Myslel jsem si, že po 1989 se obecně zvýší profesionalita, ale není to 

zdaleka obecnou pravdou. 
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MS: Čím si tuto skutečnost vysvětlujete?  

AlS: Ekonomikou. Dabingová studia prosperují tehdy, když umí „točit“ rychle. Kdo je rychlý, šetří 

studio, materiál - pak prosperuje. Točit rychle neznamená vždy točit na vysoké úrovni. Uvedu příklad 

naší, podle mne, nejlepší dabingové režisérky, jakou jsme měli – doktorky Olgy Walló, jež pak odmítla 

vstoupit do rychloprocesu, který nebyl podřízen kvalitě výsledku, ale ekonomice. Tento přístup 

pronásleduje většinu profesí.  Jakmile se honí čas a ekonomické zřetele, něco je v umělecké oblasti 

špatně.  

MS: Ne nadarmo se říká: čas jsou peníze. Rozumím vám, že pokud máme vytvářet trvalé hodnoty, je 

nutné, aby dílo bylo pečlivě upečeno.  

AlS: Bavíme se na půdě rozhlasu. Do roku 1989 jsem měl tu čest pracovat s Jiřím Horčičkou, 

s Miloslavem Jarešem, s Josefem Henkem, s Josefem Červinkou, s Petrem Adlerem i s některými 

dalšími. Dělali čtené zkoušky. Točilo se dlouho, ale dodnes jsou to inscenace, které jsou uchovány ve 

zlatém fondu a v něm zůstanou. Jejich výsledky jsou jen těžko překonatelné.  

MS: Nepřímo říkáte, že člověk by měl dělat věci, které jsou zde pro věčnost – něco podobného jako 

švýcarské hodinky, jež se dědí.  

AlS: Ne všechny věci jsou zde ale pro věčnost.  

... Proměna kultury ...    

MS: Jste člověk kultury. Ještě bych využil příležitosti se zeptat, jaká byla kultura před rokem 1989? 

Nesloužila režimu - či případně, kde byla mez služby?  

AlS: Jsem přesvědčen, že kultura zde byla na vysoké úrovni, ale odevzdávaly se „daně“ režimu. Že by 

kultura byla celá poplatná, musím odmítnout. Éra šedesátých let – vznik malý divadel: Semafor, 

Činoherní klub, inscenace Otomara Krejči v Divadla Za branou, práce Alfréda Radoka... Tam bylo 

režimu poplatné opravdu jen minimum, nebo vůbec nic. Byla pravidelná období, kdy se hrálo k Únoru 

a k Říjnu. Nebylo to dobré, ale tvrdit o minulém období, že kultura byla zcela poplatná režimu, by 

bylo zavádějící.   

MS: Když jsem měl možnost hovořit s Václavem Riedlbauchem, konstatoval cosi v tomto duchu: 

zásluhou komunistického režimu – a to byl klad - zde byla stabilní síť divadel, což za první republiky 

ještě nebylo. Zkrátka – lidé, kteří měli potřebu kulturního vyžití, ji zde našli. Souhlasíte s tím? Režim, i 

když deformoval slova, významy slov, přesto měl kulturu.  

AlS: Jednalo se o výkladní skříň režimu. Byla to fungující síť, ale stanovisko Václava Riedlbaucha bych 

zmírnil. Síť opravdu fungovala, ovšem pokud v jejím čele stála skutečná umělecká osobnost, a ne 

stranou nastrčený aparátník.  

MS: Vladimír Vodička – Divadlo Na zábradlí?  

AlS: Byl to i Semafor, Paravan, ale i další scény ... Ota Ornest a jeho éra v Městských divadlech.  

MS: O kulturu režim pečoval, ale byla zde cenzura.  
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AlS: Ano, zasahovala, ovlivňovala, avšak v řadě případů byli divadelní tvůrci chytřejší než cenzura. 

Lidé se naučili něco, co bylo typické pro Čechy: číst v třetích, čtvrtých vrstvách, které cenzoři 

nepostihli. Cenzoři nebyli na úrovni tvůrců. Řada věcí jim musela nutně uniknout. Tvůrci formátu 

Krejčova a Radokova vysílali v dalších vrstvách a publikum to bylo schopno číst ...  

MS: ... a patřičně se bavit a oceňovat. Měli bychom též připomenout, že se zde vydávaly zvláště 

v nakladatelství ODEON kvalitní knihy – a to v mnoha tisícových nákladech. Překlady byly kvalitní, což 

ve srovnání se současností kulhá. Dnes se na trh dostávají knihy s malými náklady, byť je jich velké 

množství.   

AlS: Ano, v knihách se dalo vybrat. Třetina mé knihovny jsou slovenské knihy. Solženicyn nevycházel 

česky, ale slovensky. Nemohlo se cestovat, ale četlo se. Lidé chodili po antikvariátech, kde byla 

spousta knih z první republiky. Knihovny byly sice ochuzeny o západní moderní literaturu, která 

nebyla přeložena, ale jinak knižní kultura byla na slušné úrovni, i když byla hlídána a oklešťována.  

MS: Některé knihy byly podpultové.  

AlS: Člověk se k nim ale při troše námahy mohl dostat.  

... Kultura po roce 1989 ...  

MS: Co bylo zásadní pro kulturu po roce 1989? Můžeme říci, že se primárně jednalo o dohánění 

deficitů. Knihy, které nevyšly, byly rychle vydávány. Hry, které se nehrály, byly inscenovány.  

AlS: Máte pravdu, k tomu došlo. Zároveň se jak v divadelní, tak v knižní oblasti objevila spousta braku 

a mnoho laciného západního bulváru a čtiva, čímž došlo k „zaplevelení“ kulturního prostoru. Správně 

říkáte: všichni máme rozum, aby člověk hledal a nacházel.  Dostojevského, Laxnesse, Muntheho  či 

Rollanda jsem začal číst v 16 letech. Měl jsem štěstí na skvělého staršího kamaráda Zdeňka Jelínka, po 

roce 89 ředitele Vojenského historického muzea. Jemu vděčím za sečtělost, za nasměrování, vedl mě 

po stránce hudby, literatury, divadla. Ukázal mi cestu, kudy mám jít, a čemu se vyhýbat. Dnes je 

orientace daleko složitější.        

MS: Nebyl bych tak skeptický. Máme zde nakladatelské domy, u nichž je kvalita zaručena. Jen si 

vzpomeňte na Academii, Torst, Host, Centrum pro demokracii a kulturu, Oikoymenh, Filosofia, Argo.  

AlS: Kdo chce nalézt, najde. Jeví se mi to jako přeplněný jídelní lístek, ...   

MS: ... švédský stůl, ...  

AlS: ... z něhož se bez pomoci těžko vybírá. 

MS: Podle mého mínění - člověk by měl být – a opět vkládám normativ – integrován. Právě výchova 

napomáhá vnitřní integraci, aby se člověk „neztratil“. Opět se zde dostáváme k demokratovi. Ten je 

pozorný, kriticky uvažující a většinou ví, co chce. Pokud lidé jdou po povrchu, mohou uklouznout.  

AlS: Hrál jsem před nástupem na vojnu v inscenaci Divadla Za branou u Otomara Krejči v Kočce na 

kolejích. Vojna přerušila tento kontakt a po roce 1989 mně Krejča znovu nabídl angažmá a já jsem 

tam hrál. Setkání s tímto velikánem divadla bylo úžasné, nezapomenutelné. Jsem mu za to nesmírně 

vděčný. Když pak bylo divadlo podruhé rušeno, Krejča řekl větu, kterou si s sebou nesu, a možná to 
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bude odpověď na vaši otázku: " V komunistické době se diktatura jedné strany dala na jevišti 

částečně obelstít, ale my se dostali z politické diktatury do diktatury peněz. A tu neobelstíte.“   

MS: Myslím si, že musíte „obelstít“ – a to v dobrém slova smyslu – srdce lidí, kteří mají peníze? Jen se 

podívejte, kolik zde máme miliardářů.  

AlS: Řekněte mi, kolik miliardářů něco vydá na povznesení tohoto národa, na věci, které mají smysl?  

MS: Prosba o dary Ducha svatého udělá také dost, protože lidem, kteří jsou skromní a chtějí dělat 

dobré věci, stačí málo. Vědí, že si za peníze vztahy nekoupí. Peníze jsou pouze prostředkem, ale člověk 

by nikdy neměl být prostředkem.  

AlS: Ano, ale v této společnosti jsou peníze většinovým měřítkem úspěšnosti, což je měřítko více než 

šalebné.  

MS: Víme, jaké útrapy ve svém životě zakoušel Jan Ámos Komenský. Jsme přesvědčeni, že lidé, již 

dělají dobrou věc, jsou si vědomi skutečnosti, že Pán Bůh na ně nenaloží méně, než mohou unést.  

AlS: Souhlasím s vámi.  

... Financování kultury ...  

MS: Podívejme se na financování kultury. Máme ministerstvo kultury. Jeho kapitola je jedna 

z nejmenších, i když Daniel Hermann se snaží získat pro svůj resort tolik, aby alespoň zachoval status 

quo. Jaké má být postavení státu v kultuře? Hovoří se, že by bylo optimální, aby se na kulturu 

vydávalo jedno procento národního výstupu hospodářství, bohužel tomu tak není.  

AlS: Stát by měl vstřícně a citlivě přihlížet ke kulturním aktivitám, protože je to cosi, pro co je tento 

národ geneticky vybaven. Jsou potřebné pro přežití, pro nacházení nových a, mohu-li říci, pravých 

hodnot lidského života. Zdá se mi, že velké a úspěšné vykročení bylo po této stránce úspěšně 

provedeno pouze s Českou filharmonií.  

MS: Jedná se o reprezentanta naší kultury, naší země.  

AlS: Ano, odměny hudebníků v tomto tělese se narovnaly na odpovídající úroveň. Muzikanti se 

nemusí rozptylovat sháněním přivýdělků. Protože spolupracuji s řadou dalších symfonických těles, 

vím, že v oblastních symfonických orchestrech jsou „gáže“ v průměru 14, 15 tisíc korun - přičemž 

muzikanti potřebují krom zkoušení a koncertování denně cvičit, ...   

MS: ... mají rodiny, ...   

AlS: ... a proto se vše dělá z nadšenectví. Zde stát v podpoře kultury výrazně pokulhává. Zrušit 

jakékoliv těleso je jednoduché, ale již se nikdy nepostaví nové. Má-li město symfonický orchestr, ...  

MS: ... což byl případ Poděbrad, kde sídlila Středočeská filharmonie, ...  

AlS: ... je nejen pýchou pro město a pro jeho obyvatele. Mohl bych vyprávět o pádu řady těles.  

Uvedu případ:  Musica Bohemica. Co znamenal tento soubor, když měl profesionální statut? Existuje 

dál, ale bez sebemenšího příspěvku a s muzikanty, kteří se sejdou pouze v rámci vystoupení, ale 

zaměstnáni jsou jinde. Je to namáhavé a problematické ...  
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MS: Zde bychom si měli být vědomi faktu, že dobré se vždy rodí z bolesti.  

AlS: Říkáte základní myšlenku, ale postavit na ní kulturní politiku nelze. 

MS: Bedřich Smetana, aby napsal svá díla, „musel“ ohluchnout, Ludwig Beethoven musel též 

ohluchnout, a jejich díla – právě z pozdního období, kdy zakoušeli útrapy, jsou hraná do současnosti.   

 AlS: Sám jsem nikdy nežádal o grant na cokoliv. Připravuji pořady skromné, ... 

MS: ... ale intelektově vydatné.  

AlS: Dostáváme se do kumštýřského podnikání. Nevěřím, že z nadbytku se musí rodit velké umění. 

Věřím spíše ve vyvzdorování projektů. Tvůrčí člověk je jako pramen a ten z něj musí „vyrazit“.  

MS: Ano, ale pramen je nutné „navrtat“.  

AlS: Je neoddiskutovatelné, že tyto gejzíry společnost potřebuje. Proto říkám, že společnost jako 

celek by měla s pochopením pohlížet na umělce, kteří chtějí tvořit. 

MS: Snad zaplať Bůh. Umělci nám pomáhají nalézt „šifru naší existence“. Též by mělo zaznít, že stát 

podporu kultury delegoval na kraje. Vše není řízeno z ministerstva kultury, to může třeba připravit 

legislativu.  

... Mezinárodní srovnání ...  

MS: Jelikož se pohybujete po světě a máte možnost porovnat podporu kultury u nás a podporu 

v zahraničí a kvalitu produkce, co byste řekl?  

AlS: Pokud o tom něco vím, stále máme jednu z nejhustších divadelních sítí na světě – a to i oproti 

bohatým zemím jako Švýcarsko, Amerika. Jedná se o tradici. Ukazuje se, že lidé divadlo potřebují. 

Nyní jde o to, aby inscenace byly kvalitní, což je úkol divadelníků. Podpora podobných institucí ve 

světě je daleko vyšší. 

MS: Díky tomu mají jejich představitelé větší příjmy? 

AlS: Nevím. Podporovány jsou konkrétní umělecké aktivity nejen státem, ale také soukromými 

nadacemi i jednotlivci, jež jsou ...  

MS: … mecenáši kultury. 

AlS: Podporovány jsou ve světě také kulturní aktivity na školách. Uvedu jeden příklad z Mexika. 

V Monterrey je univerzita technického zaměření University of Monterrey, která má filiálky po celém 

Mexiku. Představte si, že ona má od státu zvláštní fond, aby studenti, kteří jsou vyučováni výhradně 

v technických oborech, „nezhloupli“ jednostejným zaměřením. Univerzita díky tomu zve kulturní 

soubory z celého světa, jež přijedou do Mexika, objedou všechny filiálky této univerzity a představí 

například Komenského. Takto jsme jezdili po Mexiku se Štěpánem Rakem. To je pro mě skvělý příklad 

podpory kultury.  

MS: Víte, v našem dialogu by mělo zaznít: doma nikdo není prorokem. To, co chce prorazit, musí 

získat ocenění v zahraničí.  
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AlS: Říká se to. Často se s tím setkáváme. Možná, že brzda přílivu peněz má na lidi i pozitivní vliv. 

Jsem přesvědčen, že kultura by neměla být přeplacena, ovšem ona - ve většině případů - též není.       

MS: Musíme se snažit. I v kultuře je konkurence zájmů. Někdo podporuje více kulturu, někdo by více 

prostředků směřoval k vědě. Ve společnosti by se měla nacházet shoda – a to kultivovaným 

způsobem.  

... Intelektuál a společnost ...      

MS: V rámci svých pořadů propagujete intelektuály. Jaká je podle vás jejich role? Jak byste 

intelektuála charakterizoval? Jeho hlavní mohutnost je rozumová mohutnost, ...  

AlS: ... často je nepraktický, ... 

MS: ... ale někdy se snaží svou ideu o společnosti „vnutit“. Jedná se o člověka, jenž je i domýšlivý, 

avšak bez jeho slov by veřejný prostor byl chudý.  

AlS: Ano, společnost by se neposunovala dopředu a neměla by o čem přemýšlet. Intelektuál dává 

impulsy k přemýšlení – ať již kladné, tak i záporné, vzbuzuje emoce. Jsem přesvědčen, že prospěšnost 

intelektuálů pro společnost je veliká, dokonce bych řekl zásadní, inspirující. Stává se, že 

intelektuálové sami mezi sebou často zabřednou do příliš složitého uvažování a polemik, jejichž 

výsledek pak neumějí přenést do běžného praktického života. 

MS: To znamená, že si dostatečně vážíme lidí, jako byl Masaryk, Karel Čapek, Václav Havel, když k  

výročí jejich odchodu či narození položíme kytičku, ukloníme se? 

AlS: Vážíme si jich obecně málo. V jedné své úvaze básník Jan Skácel o Tomáši Garrigue Masarykovi 

říká: Vždy jej budeme uctívat, vždy se k němu budeme hlásit, ale nikdy se od něj nepoučíme. Takový 

je náš vztah k intelektuálům a k myšlenkovému odkazu výše jmenovaných autorů a osobností.  

... Hodnocení, omyly a pohled do budoucna ...  

MS: Náš rozhovor se chýlí ke konci, a proto bych se zeptal, kam jsme za více jak 25 let došli a 

případně, jakých omylů jsme se dopustili?  

AlS:  Zakusili jsme opojení svobodou a učíme se spoléhat sami na sebe. Ale dopouštíme se i omylů, a 

nejsem si jist, zda jsme schopni se z nich poučit. 

MS: Dobrá, jakou budoucnost vidíte pro tuto zemi – a to v rámci Evropské unie a globalizovaného 

světa?  

AlS: Velikost našeho národa vidím ve zvládnutí  krizových situací. Byl jsem svědkem roku 1968 i roku 

1989. Byly to nejúžasnější chvíle, které jsem jako Čech ve vztahu k tomuto národu prožil.  Další velká 

chvíle našeho národa či našich národů byl rok 1992 - 1993, kdy došlo k dělení republiky.  Velkorysost 

a vzájemný respekt, který provázel tento akt, nám může celý svět závidět. Jedná se pro mě o jednu 

z největších záhad a příjemných okouzlení námi. Ačkoliv jsme národem politicky rozhádaným, 

v krizových momentech jsme spojeni a vytváříme, nebojím se to říct, velký národ. Na tom zakládám 

svou víru v budoucnost. Jsme národ, který může být stmelující složkou, nikoliv rozdělující. A to je 

dobrá zpráva pro Evropu i pro nás. 
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MS: Kéž by tomu tak bylo. Děkuji vám za podnětná slova.      

P.S.: 

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

AlS: V rámci pořadů o TGM. 

 

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

AlS: Ne. 

 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Vždyť rozdělení 
přispělo k eliminaci slovenského nacionalismu a vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 
společenství a poté k opětovnému setkání zemí v Evropské unii. 
 
AlS: Nebyl jsem pro rozdělení. Jeho realizace však přinesla ještě srdečnější vztahy mezi námi.   A 

vůbec bych se nebránil opětnému spojení.  

 

                  

 

       

        

 

 

 


