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Dialog o transformaci s Ivanem Odilo Štampachem1,2: 

MS: Než přejdeme k obecnému tématu transformace a jejímu hodnocení v rámci demokracie, 

občanské společnosti a církve, zeptal bych se, jak jste vnímal rok 1989 - období, které 

umožnilo vykročení k zásadním proměnám nejen u nás, ale i u sousedů. 

IOŠ: Dlouhá léta jsem byl součástí různých struktur, které s tehdejším režimem nesouhlasily a snažily 

se s tím také něco dělat. Byl jsem členem uskupení, které se jmenovalo Societas incognitorum 

eruditorum. To byla společnost, která organizovala alternativní semináře, kulturní činnost, vydávala 

časopis. Od počátku osmdesátých let jsem byl součástí tajných struktur nazývaných podzemní církví. 

Změny, ke kterým došlo, jsem pochopitelně přivítal s nadějí a očekáváním. Musím říci, že jsem čekal, 

že přijdou. Nepatřil jsem ke skeptikům, kteří říkali, že to nyní nenastane ... 

MS: … že režim je trvalý, …   

IOŠ: … neměnitelný. Dokonce v průběhu roku 1989 jsem přinejmenším třikrát slyšel od různých lépe 

informovaných lidí velmi konkrétní údaje o předpokládaných změnách. Jednou, půl roku předem, i 

s přesným datem. Byl jsem si téměř jist, že to přijde.  

MS: Jinými slovy, lidé, kteří vládli této zemi, nebyli dostatečně uvědomělí toho, že zdejší situace, jaká 

je, je neudržitelná.  

IOŠ: Vládnoucí činitelé komunistické strany snad věděli, že je to neudržitelné. Je otázkou, co měli 

dělat? Oni se snažili udržet moc, …  

MS: … zachovat status quo …  

IOŠ: … také jim chyběla informovat, dovednost a pružnost myšlení potřebná pro případné reformy. 

Byli někteří, kteří reformy chystali … To však nebyli ti nejvýše postavení.  

… Komunismus …  

MS: Bylo by chybné se nezeptat, jak se díváte na režim, který nám zde vládl. Je zřejmé, že utiskoval ty, 

kteří měli svůj osobitý pohled na svět, byli eliminováni, což vedlo k vládě „průměru“.  

IOŠ: Předválečný systém měl spoustu obtíží. Přišla hospodářská krize a poté druhá světová válka. Bylo 

logické, že lidé chtěli změnu. Mnozí viděli změnu v socialistické cestě. Avšak je otázkou, co znamená 

„socialismus“. Jsem pevně přesvědčen, že je možné mít socialismus spojený s demokracií, tedy 

s politickou pluralitou. Ten se bohužel neuskutečnil. Soudím, že minulý režim byl deviací socialistické 

myšlenky a že byl nakonec horší než ten, ze kterého vzešel. To proto, že byl vyloženě diktátorský. 

V některých případech došlo i ke krvavému potlačování odpůrců. U nás došlo k několika popravám, 

vraždám politických odpůrců, byli zabíjeni lidé při pokusu tajně překročit státní hranici. Také režim 

dlouhodobě věznil jak politické odpůrce, tak vlastní lidi, kteří se stali obětí frakčních zápasů. Víme, že 

je to nepřijatelné, ale také víme to, že od konce padesátých let se mezi příznivci socialistické cesty 

                                                           
1
 Ivan Odilo Štampach *1946 český religionista, od roku 2000 vysokoškolský pedagog působící na Univerzitě v 

Pardubicích, od roku 1998 místopředseda správní rady nadace Světový étos, z jeho knih: Přehled religionistiky 
(2008), Po nových stezkách ducha (2010).    
2
 Dialog byl nahrán ve středu 30. března 2011 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny Ivana Štampacha 

v ulici Písecká 5, Praha 3, Žižkov, dialog byl postupně doplňován. 
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ozývali někteří, jimž se tato deviace nelíbila a kteří chtěli změnu. To byli lidé roku 1968. Celé se to 

připravovalo nějakých deset let předtím. Byly to určité příznivé reformy, ovšem to, co se podařilo 

zvládnout do roku 1968, bylo málo. Bylo potřeba reformy dále rozvíjet. Jak ale víme, došlo k 

intervenci vojsky Varšavské smlouvy. Poté nastalo dalších dvacet let marasmu a unaveného 

totalitního režimu, který již toho mnoho nedokázal, přesto však uměl lidem znepříjemňovat život. 

MS: Je dobré se zeptat, jak vnímáte realizovatelnost komunistické ideologie v kontextu utváření 

„spravedlivé společnosti“ minulý režim? Mnohé špatné bylo vedeno dobrými úmysly …  

IOŠ: Socialistická vize se historicky vyvíjela a Marxův koncept byl jednou z jejích podob. Marx sám se 

vyvíjel. Na jeho myšlenky navázaly velmi rozdílné praktické realizace. Od polpotovského krvavého 

režimu, který vyvraždil třetinu obyvatelstva země přes různé verze systému v moskevském bloku, 

včetně relativně liberálnějšího Polska, kde nakonec sami komunisté vypsali svobodné volby za účasti 

více politických stran a prohráli v nich. Jinou realizací je demokratický socialismus uskutečněný ve 

Skandinávii. Žádná politická ideologie nezaručuje ráj na zemi, často to závisí na mnoha náhodných 

vnějších okolnostech. 

MS: Je jistě vhodné položit otázku, domníváte-li se, že komunismus je reformovatelný. Totiž již 

v padesátých letech o tom přemýšlel liberální myslitel Ludwig von Mises z rakouské školy 

ekonomického myšlení. Tvrdil, že nejlepší reformou daného systému je jeho změna a návrat do 

kapitalismu. To proto, že socialismus a poté komunismus byl odpovědí na hospodářskou a politickou 

konstituci na Západě, kde „vládl“ kapitalismus.  

IOŠ: Kladu si otázku, co znamená, tážeme-li se, zda je komunismus nereformovatelný. Otázka by 

například mohla znít, zdali v systému mohou nastat změny, které jej změní tak, aby všechny ty 

právem kritizované projevy zmizely. Uvědomme si, že v zemích východního bloku nedošlo ke krvavým 

protikomunistickým revolucím (snad částečně s výjimkou Rumunska) a režim se změnil opravdu sám. 

Revoluce byly sametové, spíše to bylo urychlení evoluce. Uvědomme si, jak to nastalo v Polsku. Tam 

sám komunistický režim vyhlásil svobodné volby, ke kterým došlo v březnu 1989, a připustil to, co se 

poté stalo, a co sám režim nečekal. V Sejmu, sněmovně polského parlamentu, tamní komunistická 

strana - Polská sjednocená strana dělnická nezískala ani jeden mandát. Sami se vzdali moci 

v důsledku voleb. Toto můžeme klidně pokládat za reformu. Ostatně strana v Polsku, která uvedla 

Polsko do NATO a Evropské unie, byla právě reformovaná komunistická strana.  

MS: Ano, ostatně prezident, který vedl tento stát po skončení mandátu Lecha Walesy, byl 

reformovaným komunistou.  

… Krize …  

MS: V roce 1989 převrat odkryl vládnoucí vrstvě karty. Tím myslím fakt, že se skutečnost nazvala 

skutečností. Občanské fórum, které vzniklo, vystoupilo s tím, že se československá společnost nachází 

v mravní, duchovní, ekologické, ekonomické, politické, sociální krizi … Souhlasíte s tím, či byste něco 

zdůraznil, vypíchnul?  

IOŠ: Nevím, zdali je to věkem, který se podepisuje na hodnocení … Rozhodně jsem pozorovatelem 

toho, co se děje kolem a také účastníkem. Mám pocit, že všechny formulace, které jste použil pro 

situaci na počátku let devadesátých, platí ještě ve větší míře nyní. To znamená, že společnost je 

v ekonomické, ekologické, sociální a mravní krizi. Všimněme si, co se děje. Každý den slyšíme o 
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skandálním chování politiků, o korupčních aférách … Přišla opět ekonomická krize, velká většina 

obyvatelstva žije z hospodářského pohledu hůře, než žila předtím. Jsou obrovské sociální rozdíly. 

Systému nikdo pořádně nevěří. Zeptejte se obyčejných lidí, ne intelektuálů, kteří znají historii a 

dovedou si to odůvodnit, ale prostého člověka, který uvažuje podle bezprostřední zkušenosti. 

V těchto vrstvách panuje taková zuřivost a takový hněv vůči systému, v němž teď žijí, že to bude mít 

důsledky již v nejbližších volbách, pokud jim onen hněv vydrží. Soudím, že žijeme v hluboké krizi.  

MS: Dá se říci, že diagnóza přetrvává a že pomyslný pacient, který byl na počátku 90 let v péči lékařů, 

se neřídil jejich zdravými doporučeními a radami …  

IOŠ: Pacient měl tehdy možná chřipku, ale dnes má rakovinu. Byl vyléčen, ale dostal novou nemoc. 

Soudím, že to není úplná kontinuita, protože na počátku devadesátých let nastalo jisté zklamání. Vím, 

že záhy byla pomlčková válka, poté rozpad federace. Lidé nebyli nadšeni. Kuponová privatizace 

nesplnila příliš očekávání, zvláště pak následné operace investičních fondů. Soudilo se, že jsou to 

rezidua minulého režimu … Předpokládalo se, že se to podaří změnit. Tehdy totiž lidé některé změny 

docela nadšeně přijímali. Je tu však generace, která vyrostla v novém režimu a skutečná změna 

k dobrému nenastala. 

MS: To, že jsou lidé ochotni se podílet na změnách, bylo předpokladem k úspěchu. Ve společnosti 

můžeme vysledovat v počátcích ono velké nadšení, později útlum a někdo by mohl říci návrat do 

vyjetých kolejí. Když posloucháme hodnocení této situace, mnozí by poukázali na smutek ve vašem 

hodnocení …  

IOŠ: Já to bohužel tak vnímám. Mohu se mýlit, nejsem neomylný, nejsem politolog, ani politický 

filozof, abych to nějak objektivně vyhodnotil. Jsem pouhý pozorovatel situace s jistým humanitním 

vzděláním. Doufám, že se nemýlím zásadně. Koneckonců v tom, že tato společnost je v krizi, se 

shoduji i s dalšími kolegy z humanitních oborů, s některými sociology, politology či antropology.  

MS: Nejste sám … Takoví sociologové jako profesor Martin Potůček, Miroslav Petrusek, Jan Keller, 

zastávají obdobný pohled lišící se důrazy na některé problémové části. Jsou to lidé levicového 

pohledu, budeme-li užívat onu škálu přístupů reprezentované pravolevým dělením, byť mnozí ze 

sociálních vědců ji považují za vyprázdněnou.  

… Demokracie …  

MS: Zůstaňme ještě v devadesátých letech. Slovo demokracie bylo hodně skloňováno. Chceme 

svobodu a demokracii, stálo na plakátech, které v revolučních dnech oblepily naši republiku … Myslíte 

si, že lidé, kteří toto slovo používali, znali „skutečný“ obsah tohoto slova? Množná si staří lidé spojili 

usilování o demokracii s demokracií první republiky, která byla zaštítěna zakladatelem státu T. G. 

Masarykem, nástupcem Benešem, ale i takovým „selským politikem“, jako byl Antonín Švehla.  

IOŠ: Je nutné rozlišit, o jakou demokracii jde. Můžeme si zde vzpomenout na Benešova slova nad 

Masarykovou rakví, kdy jako hlavní Masarykův program označil Beneš to, že jeho celoživotním úsilím 

bylo nahradit dosavadní demokracii buržoazní demokracií humanitní. 

MS: Probudit v člověku zakrnělé lidství, naplnit tím poselství života …  
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IOŠ: To se dnes tak často neříká. Tušíme, že je to jiná demokracie než ta, v níž lze vše koupit, včetně 

politických funkcí a politických rozhodnutí. Mysleli jsme si, že se budeme svobodně rozhodovat mezi 

politickými programy. Dnes je to tak, že se volební kampaň odehrává formou reklamních kampaní a 

marketingu. Mnoho lidí volí bez velkého rozmyslu, volí dokonce proti vlastním přirozeným zájmům. 

Když na to za dva či tři měsíce přijdou a rvou si vlasy, koho si to zvolili. Existují vůbec demokratické 

mechanismy? Snad ano. Jsou dány ústavou, Listinou základních práv a svobod, a jsou velmi cenné. 

To, co zde chybí, je …  

MS: … jejich naplňování a …  

IOŠ: … demokratická kultura. Ta je dána celkovým systémem. Co se stalo, a nejen u nás? Nesmíme 

přehlédnout tichou revoluci, která nastala v celém západním světě již v osmdesátých letech a u nás 

po změně režimu, když jsme naskočili do rozjetého vlaku. Byly to tiché, nenápadné změny jako 

zrušení zlatého standardu měny nebo zavedení na vládě nezávislých centrálních bank. To zcela 

uvolnilo stavidla tomu, čemu se říká tržní ekonomika, trh puštěný z řetězu ...  

MS: … bez přívlastků …  

IOŠ: Tato změna dala počáteční impuls, rozproudila finanční aktivity. Kola ekonomiky se roztočila. Na 

druhé straně - to brzy vedlo ke snížení koupěschopnosti lidí a tudíž ke krizím, jako ta doznívající 

v současnosti. Myslím si, že jsme ustavili demokracii formální a že by měla být naplněna tím 

obsahem, aby se stala demokracií opravdovou. Měla by to být demokracie nejen politická či 

občanská, ale též ekonomická a sociální.  

MS: Ale kde je ten lidský rozměr? Máme nějaké instituce, máme formu … ústavu, zákony, instituce 

státu jako jsou soudy, ministerstva, máme mechanismy demokracie. Chybí nám člověk, který by byl 

ochoten participovat. Je nutné se zeptat, není-li to náhodou způsobeno i tím, že jsme měli více jak 

dvougenerační přestávku totalit od roku 1938 do 1989 s krátkým intermezzem svobody.  

IOŠ: Pochopitelně poměry za nacismu a komunismu u nás přispěly k současné krizi, ale velká 

nespokojenost a projevy masového odporu vůči stávajícímu systému se odehrávají v zemích, které 

desetiletími totalitního režimu neprošly. V těchto zemích byla pár desetiletími velmi uspokojivá 

demokracie i prosperita, fungující sociální stát, a dnes je to tam stejně špatné, nebo dokonce horší 

než u nás. Bohužel to, do čeho jsme na přelomu osmdesátých a devadesátých let vstoupili a co jsme 

pokládali za alternativu, se mezitím stihlo pokazit. 

MS: Dobrá, ve svých odpovědích nepřímo nabízíte otázku vzájemného vztahu demokracie a 

kapitalismu. Ano, chtěli jsme demokracii. Chtěli jsme kapitalismus? Lze soudit, že tvůrci proměny 

soudili, že se toto vzájemně podporuje a vytváří synergii, i když jsou společenská uspořádání, kde je 

lidem dána pouze ekonomická svoboda a politická je vyhrazena jen některým … Můžeme se tázat, 

zdali je demokracie dobrá pro zavádění reforem a kapitalismu. Ostatně, ten byl zmíněn liberálními 

mysliteli jako správný směr reforem nefunkčního centrálního hospodářství. Jak uvažujete o tomto?  

IOŠ: Nemyslím, že bychom měli na výběr jen funkční volnotržní kapitalismus a nefunkční centrálně 

plánované, direktivní hospodářství. Kapitalismus se dostává, jak se znovu potvrdilo, do periodických 

krizí. Ve své Mekce, ve Spojených státech amerických těžce selhává. Zprávy, které přinášejí 

návštěvníci USA, jsou alarmující. I ekonomové, kteří nemají co dělat se socialismem, vážně navrhují 

omezit volnost trhu a zavést jistou státní kontrolu, např. nad finančním sektorem. Ale toto omezování 
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volného trhu neberu jako kroky směrem k socialismu. Minulý režim ve východním bloku byl 

centralizovaný, ale šlo spíše o karikaturu socialismu. Někteří Marxem inspirovaní nezávislí myslitelé 

ho označovali jako státně monopolistický kapitalismus. Socialismus není v centralizaci, ale v postavení 

člověka práce. V respektu k jeho důstojnosti. Stát je velmi komplikovaný aparát, a přitom všichni 

pokládají za samozřejmé, že o základních směrech jeho fungování rozhodují občané volbou. Jsou 

k tomu dostatečně kvalifikovaní. A mnohem jednodušší útvar, jakým je podnik, je veden diktátorsky 

vlastníky. Přitom na podniku se stejnou měrou podílejí jak dodavatelé kapitálu (investic) tak ti, kteří 

přispívají prací. Jinou formou jsou družstevní podniky, ukázkou může být úspěšné mondragonské 

hnutí ve španělské části Baskicka. Mimo to samozřejmě funguje odborné řízení. I v některých zemích 

s volným trhem existují prvky rovnocenné účasti zástupců pracovníků na strategickém řízení podniků. 

V jejich centrálních orgánech je reprezentován kapitál i práce. Já osobně jsem pro samosprávný tržní 

socialismus s tím, že trh by měl být mírně omezen s ohledem na sociální, kulturní a etické zájmy. 

MS: Jistě bychom neměli opomenout význam svobody. Ta je důležitá pro hospodářství, i pro politický 

život. Mnozí lidé ale svobodu zaměňují za anarchii …  

IOŠ: Demokracie někdy bývá podle původu samotného slova vykládána jako vláda lidu. Ale vedle 

toho stojí jiná charakteristika, že je to vláda práva, resp. že jde o právní stát. Jsem stoupencem hesla 

Winstona Churchilla Demokracii demokratům. Český trestní zákoník s tím počítá, ale policie, státní 

zastupitelství a soudy se mi zdají liknavé s řešením tzv. hate crimes. Politické směry směřující 

k omezení svobody by neměly mít možnost využívat svobodu ke své realizaci. A pak je třeba řešit 

běžnou kriminalitu. Je to trochu záhadné. Proč je kriminalita velmi nízká v severských státech a 

nebezpečně rozbujelá v jižní Evropě a také u nás? Napomínáním to nespravíme. Musí být změněny 

společenské poměry a změní se pak lidé? Skandinávský příklad by tomu nasvědčoval. Možná to má co 

dělat i s duchovní a kulturní tradicí jednotlivých národů. Země, kde převládlo reformační křesťanství 

(kromě skandinávských zemí např. Švýcarsko, Nizozemsko), je to obvykle lepší než v zemích, která 

ovládla římská církev. Nemám definitivní odpověď.  

MS: Když člověk přemítá o společenských přechodech, důležitým aspektem je přítomnost iluzí u 

participujících. Ty si člověk vytváří, aby utěšil bolesti, které mu přináší tento svět.  

IOŠ: To, co máme, je zklamání. Bude-li iluzorní nebo účinné, to závisí na jednom jediném. Zda se 

spokojíme pouze s naříkáním, či budeme pro nápravu věcí něco dělat. Pokud se budeme jen zlobit, 

tak je to iluze. Budeme chtít ideální řád, ale nebudeme vědět, jak na to. Následně zjistíme, že všechny 

varianty jsou chybné a jediným řešením je zavřít se do poustevny či odejít třeba do Tibetu, do 

Himálají a tam meditovat. Já osobně volím cestu osobní angažovanosti a doufám v postupnou změnu 

k lepšímu. Nevidím zde politický ráj a vidím možnost reforem.  

MS: Jsme v době, kdy můžeme svobodně říkat, co chceme, můžeme se angažovat … 

IOŠ: To jsem rád a využívám toho. 

MS: To naplňuje člověka pozitivní energií. Formování demokracie trvá ne měsíce, roky, ale generace. 

Někdo řekne bohužel … V Americe mají demokracii více jak dvě staletí. V Anglii o století a dvě 

generace více … Utvoření autentické demokracie je nikdy nekončící proces. Tím myslím nazírání lidí, 

schopnost včasné sebereflexe, připravenost dialogu, zdravou hodnotovou strukturu. Je-li výše 

uvedené dostatečně kvalitní, může zabránit nástupu totalitarismu. Dvacáté století o tom pěkně 
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svědčí. Je zřejmé, že lidé, kteří se účastnili a byli ochotni se obětovat v počátcích devadesátých let 

zřejmě netušili, že demokracie je jako potápějící se bárka. To je snad výrok Jacquese Rupnika. Naším 

úkolem je, abychom vzali kyblík a vylévali vodu … Když to nebudeme dělat, nikdo za nás práci 

neudělá. Pokud lidé rezignují, je to nejlepší cesta, aby se společnost ocitla na sestupné ploše a začala 

klesat ke dnu a člověk se připraví o to, co je mu nejcennější: to je lidská svoboda. Z výše uvedeného je 

patrno, že to je to, co vám leží na srdci, neboť jste stoupencem širšího pojetí demokracie.  

IOŠ: Rozhodně.  

… Postdemokracie …  

MS: Při této příležitosti bych se zeptal, co soudíte o fenoménu postdemokracie? O něm často hovoří 

Václav Klaus. Je to takové uspořádání společnosti, které jde proti duchu samotné demokracie. On 

naráží na fakt, že lidé se zorganizují, jednotlivé iniciativy vyvíjejí nátlak, když upozorňují na jednotlivý 

problém … Je to cosi, co je chybné.  

IOŠ: Mám to štěstí, že jsem pamětník. Vzpomínám si, jak bolševičtí činitelé v různých obdobích 

hovořili podobně … Například v roce 1969, když byly demonstrace při příležitosti prvního výročí srpna 

1968 či demonstrace a petice na konci osmdesátých let … Také mluvili o nátlakových skupinách a o 

tom, že „ulice nemůže rozhodovat“, že je třeba zvolit patřičné postupy. Odsudky občanské aktivity 

zněly v obou případech stejně. Václav Klaus dokáže říci, že humanrightisté, tedy ti, kdo pečují o lidská 

práva, jsou nepřáteli demokracie. On si myslí, že reálné nastolení lidských práv, poté, co jsou 

formálně deklarována, ale špatně dodržována, je pervertování demokratického procesu … On si 

myslí, že péče o lidská práva je koncem demokracie. Kdoví, co si vlastně představuje pod pojmem 

demokracie. Pomůže nám pohled na jeho chování. Například podpořil Ladislava Bátoru, napřed 

náměstka, pak poradce ministra školství. Byl rovněž volebním lídrem strany, která byla v té době 

sledována Bezpečností a informační službou jako extrémistická organizace. Toho prezident Klaus 

podporuje, a to pokládá za demokracii a kritiku tohoto konceptu nazývá postdemokracií.  

MS: Sluší se říci, že toto slovo také použil i Václav Havel ve své eseji Moc bezmocných v tom směru, že 

jisté nevolené skupiny lidí - například průmyslu - mají moc ovlivňovat legitimně zvolené elity. Je zde 

ukázána ona síla kapitálu … Z demokracie se může stát oligarchie a síla člověka je devalvována.   

IOŠ: Na terminologii tolik nezáleží. Václav Havel v tomto ohledu dobře postihuje situaci. Možná by 

v tom měl být v tom důslednější. Na politiku uplatňují vliv nikým nevolené mocné ekonomické 

subjekty, které vytvářejí své vlastní policie a téměř i vlastní armády. Tomu pomáhá i takřečené 

zeštíhlování státu, to je opravdu tragédie. A je to něco zcela odlišného od občanských iniciativ 

pečujících o práva menšin, o sociální smír, o dodržování zákonů apod.  

MS: Shodou okolností Václav Bělohradský tvrdí, že na počátku novodobých dějin svobodného státu 

jsme byli svědky rozpadu Berlínské zdi, ale bohužel časem jsme postavili jinou Berlínskou zeď. 

Bělohradský zde poukazuje na sílu kapitálu. Je možné v oné rétorice vidět přílišné vychýlení, nebo 

skutečnou deskripci stavu věcí? Soudíte, že v tomto ohledu je demokracie v ohrožení díky tomu, že 

jsou zde silné hospodářské zájmy?  

IOŠ: Osobně věřím, že k hospodářskému životu patří i tržní vztahy. Nemyslím si, že by hospodářský 

život měl být direktivně řízen, jak se domnívají někteří nalevo a napravo. Rád bych dodal ještě dvě 

věci. Trh nikdy nebyl nespoutaný. Vždy byl limitován různými ohledy například kulturními, 
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duchovními, morálními, sociálními. Za druhé, úplné uvolnění trhu těmi před chvílí zmíněnými 

nenápadnými revolučními kroky znamenalo, že tržní principy pronikají do oblastí, kde nemají vůbec 

co dělat. Jednou z nich je politika. Jsou i další například náboženství. To se díky tomu stává komerční. 

Ekonomika, abych se vrátil k vaší otázce, omezuje demokracii a mění ji v oligarchii. 

… Trh a transformační externality …  

MS: Dá se říci, že trh a jeho přínos byl v počátcích transformace zbožštěn? Lidé si vzpomenou na 

zjednodušující formulku, že vše vyřeší trh, budeme málo regulovat, ale nejlépe by byla žádná regulace.  

IOŠ: Ano, když prezident Klaus řekl, že neví, co jsou to špinavé peníze …   

MS: Možná řekl, že neumí přesně rozeznat, ale tím dal signál …  

IOŠ: Také se prohlásilo, byť ne oficiálně, že se zhasne, a když se pak rozsvítí, tak to, co člověk drží, 

bude jeho.  

MS: To můžeme považovat za zrůdné a postihuje to lidskou důvěru. Mechanismy, které trh ustavují, 

stojí na důvěře.  

IOŠ: Já jsem pro korigované, limitované tržní hospodářství. Jsem pro to, aby si občané zvolili takové 

politické síly, které uchrání stát před vstupy tržní mentality do oblasti politiky. To proto, aby se 

z politiky nestal výnosný byznys, aby to byla opravdová služba veřejnosti, aby nebyla kultura obětí 

trhu, aby vzdělávání, knižní kultura a umění nebyly předmětem trhu. Není to tak, že hodnotné jsou 

pouze ty statky, které jsou tržně úspěšné. Ať klidně ty tržně úspěšné vycházejí. To jsou třeba mapy, 

kuchařky či „Jak pečovat o zvířátka“. Ale ať také vycházejí kvalitní knihy, které ovšem tržně úspěšné 

nebudou …  

MS: Takový Jan Patočka …  

IOŠ: Ano, ale když se udělá patřičná podpůrná politika třeba podle vzoru Velké Británie, kde je 

například nulová daň z přidané hodnoty na knihy, tak to knižní kulturu podpoří a bude to mít kladný 

dopad na vzdělanost obyvatelstva.  

MS: Ano, to je důležitá věc. Ostatně, pokud bude větší vzdělanost, tak se těm politikům bude „hůře“ 

vládnout, neboť budou lépe dozorováni a do politiky se tak bude dostávat vzdělanější část populace.  

… Zapomínání …  

MS: Vy jste říkal, že po dvaceti letech nemáte příliš optimismu, že se společnost nachází v krizi, která 

je jiná, ale možná hlubší než ta, které čelila v roce 1989. Na druhou stranu není to náhodou příliš 

sebemrskačské? … Za období delší víc jak generace se podařilo mnohé …   

IOŠ: Oceňuji to, co se stalo, ale kdybych si nevšímal negativních rysů společnosti, tak bych byl v pozici 

lékaře, k němuž někdo přijde s těžkou nemocí, a on by jej pouze utěšoval, že to nic není, že je vlastně 

všechno v pořádku. Pacient se uklidní, ale potíže se samy od sebe nemusí napravit.  

MS: Max Kašparů konstatoval v jednom rozhovoru, že pacient - ne snad, že by trpěl vážnými 

nemocemi, ale že po velké operaci nádoru měl dokonce metastáze a nyní rehabilituje. Problémy, 
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s nimiž se nyní potkáváme, jsou nedílnou součástí tohoto rehabilitačního procesu, když zůstaneme u 

té lékařské terminologie.  

IOŠ: O chodu věcí veřejných rozhodují lidé, kteří komunistický režim vůbec nepamatují. Lidé, kterým 

je například 35 let, a jsou na manažerských postech. Někteří jsou i ministři, poslanci. Někteří z nich 

ani nevědí, co to byl komunistický režim. Dalo by se namítnout, že jsou deformováni prostřednictvím 

svých rodičů. Stejně tak budou deformovány jejich děti, vnuci, jejich pravnuci, kam až to půjde? Kdy 

zde dojde k nápravě? Kdo to má zajistit?   

MS: Domníváte se tedy, že jsme společností, která spíše ráda zapomíná na to, co se zde událo …  

IOŠ: Chtěl bych spíše říci něco jiného. Současné obtíže nejsou v rozhodující míře důsledkem minulého 

režimu. Jsou to již samostatné potíže, ve kterých se nyní ocitáme, jsou výsledkem jiných problémů, 

než byly problémy komunistického režimu.    

… Církev … 

MS: Nyní obraťme list a změřme se na církev. V době, kdy byly v proudu společenské změny, žila 

katolická církev Desetiletím duchovní obnovy. Jak jste vnímal její postavení? Jak důležitou pozici měla 

ve společnosti katolická církev a církve obecně? Jak její představitelé přispěli k diskusi směřování 

společnosti?  

IOŠ: Římskokatolická církev, Církev českobratrská evangelická, snad tyto dvě byly vnímány 

v osmdesátých letech jako jisté symboly směřování ke změně. Bylo též zřejmé, že tato uskupení mají 

na své straně nemalé okruhy lidí. Církev českobratrská evangelická měla přibližně 150 tisíc členů a 

římskokatolická několik milionů. Měly jiný ideový základ než komunistická ideologie a veřejně 

působily. Např. evangelická církev mohla uspořádat kolem poloviny padesátých let konferenci o T. G. 

Masarykovi. Je však též pravda, že části církví a jejich vedení byly režimem ovlivněny a že s ním 

pasivně či aktivně kolaborovaly. Jiné jejich části se naopak snažily v podzemí (v aktivitách mimo 

kontrolu režimu) vzdorovat. Církve vydávaly i mimo oficiální rámec knihy a časopisy. Velká část 

samizdatové nebo exilové české produkce, která povzbuzovala lidi v naději na změnu, byla 

náboženského charakteru. Pochopitelně vycházely též tituly v nakladatelství v Sixty Eight Publishers 

nebo pařížské Svědectví a levicové opoziční Listy. 

MS: To byly Studie … Křesťanská akademie …  

OIŠ: Vycházela v Římě katolická intelektuální revue Studie, a tamtéž hojné knižní publikace. Ty se 

opravdu úspěšně šířily. Dokonce jsem znal i „cestu šíření“. Bylo to velmi chytře vymyšleno a až do 

konce režimu se nepodařilo režimní policii onu jednoduchou cestu distribuce odhalit. Dělo se to přes 

pražské letiště, přes jednoho pracovníka, rád bych ho jmenoval, ale nejsem si jist, chce-li být 

zveřejněn. Ke mně se tato literatura dostávala. Část veřejně působícího římskokatolického 

duchovenstva pasivně kolaborovala s režimem v organizaci Pacem in terris, údajně mírovém hnutí 

katolického duchovenstva. Jistě někteří měli pocit, že členstvím si musí zajistit možnost působení. 

Mohli mít pocit, že bez členství v této organizaci by jim státní tajemníci pro věci církevní komplikovali 

život. Tyto kněze nemám právo odsuzovat. Věděl jsem velmi dobře a velmi podrobně o rozsáhlých 

podzemních aktivitách církve, kterých jsem se sám účastnil. Žil jsem nadějí, že právě takzvaná 

podzemní či skrytá církev je schopna přispět ke změnám.  
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MS: Naznačil jste, že hodnostáři a někteří jiní v církvi spolupracovali. Proč? Vykupovali si mír? Soudili, 

že získají mír v duši?   

IOŠ: Biskupové téměř nebyli. Na konci osmdesátých let se podařilo mezi státem a Vatikánem 

vyjednat jmenování pár biskupů, ale ani se to nedotáhlo do konce, než se režim změnil. Hodnostáři 

v čele diecézí, kteří kolaborovali, kapitulní vikáři, byli do těchto funkcí spíše dosazeni režimem. Běžné 

faráře a kaplany bych ani nenazýval hodnostáři, byli a jsou to pěšáci v terénu, kteří reálně sloužili a 

sotva lze říct, že by vykonávali nějakou moc. Nějaký vliv ovšem měli. Kázali, hovořili individuálně 

s lidmi. Záleželo na tom, co jim říkali, jak v nich povzbuzovali naději na změnu k dobrému. Znovu 

říkám, že část z nich se dokonce i veřejně snažili naznačovat jisté možnosti změny. Například 

předčasně zesnulý kněz Alois Kánský spolupracoval s StB, ale zároveň na pohřbu a zádušní mši za 

básníka Jaroslava Seiferta spjatého tehdy s Chartou 77 v roce 1986 mluvil odvážně a mnohé 

povzbudil k odporu. Lidé z neoficiálních církevních kruhů ani z církevního exilu ovšem počínaje rokem 

1990 neměli příležitost předat své zkušenosti.   

MS: O společnosti se soudilo, že se nachází v krizi. Dá se to užít i na církev?  

IOŠ: Neumím to přesně posoudit, protože jsem se nikdy nesetkal s reálným farním životem 

v sedmdesátých a osmdesátých letech. Z náznaků, ze vzpomínek, z rozhovorů s pamětníky mám 

pocit, že byla v hluboké krizi a že ta její část, která vzdorovala a která byla připravena na transformaci 

a která proto měla koncepci, byla ve výrazné menšině. V nových poměrech hned od počátku roku 

1990 se církev rozeběhla. K činnosti už nebylo zapotřebí státních souhlasů. Také se hned začal 

restituovat církevní majetek. Církve a hlavně církev katolická nedokázaly nové svobody využít a 

projevovaly se spíše bojem o politickou a ekonomickou pozici. Uvedu vám takový příklad takového 

nezdaru: hned v prvním školním roce, kdy již bylo možné se na výuku římskokatolického náboženství 

přihlásit bez omezení, chodilo na náboženství snad až 40 procent žáků.  

MS: To je velké množství, že?  

IOŠ: Ano, je to značné množství. Znamená to, že především rodiče očekávali od církve mnoho. Další 

školní rok se na výuku náboženství přihlásilo asi tolik žáků, kolik jich chodilo za komunistického 

režimu před tím, tedy drobný zlomek vůči roku prvnímu. To byl důsledek toho, jakým způsobem se 

v tom prvním ročníku náboženství vyučovalo. Z té doby si velmi živě pamatuji, jak se na mne se 

zděšením obraceli lidé ze škol, kde se náboženství vyučovalo autoritářsky a agresivně, vyžadovalo se 

odříkávání zpaměti nevysvětlených textů. Rodiče jednoho středoškoláka mi referovali, že je učí 

řeholní sestra, a když přijde řeč na biologii, popírá Darwinovu vývojovou teorii, a když ji poukážou na 

vědecké výsledky, tak jim říká, že je to tajemství a že musí prostě věřit.  

MS: Výslovná nepřipravenost tak …  

IOŠ: Ano, ona omlouvala různé věci z minulosti církve, které význační činitelé již dávno uznali za 

chybné. Tak bych mohl pokračovat dále. Ještě řeknu jiný příklad z počátku devadesátých let. Měl 

jsem veřejnou přednášku na jednom novém církevním gymnáziu. Jeho tehdejší ředitelka a učitelé 

v předchozích letech měli ještě před pár lety problémy se svou vírou. Někteří kvůli tomu dokonce 

nesměli učit. Byli šťastni, že přišla doba, kdy mohou pracovat podle své kvalifikace a otevřeně se 

hlásit ke svému přesvědčení. Na tom gymnáziu se také samozřejmě vyučovalo katolické náboženství. 

Ředitelka měla oči navrch hlavy a říkala mi, že řeholník, který tam dochází, studenty nutí učit se 
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dlouhé pasáže textů zpaměti, že je staví do řady a musí po jednotlivých větách postupně za sebou 

odříkávat to, co jim minule nadiktoval. Když to neumí, staví je do kouta či je posílá za dveře. Má 

tendenci je zesměšňovat a urážet. Pochopitelně to hned vyvolalo mezi žáky ostrý odpor vůči 

náboženství.  

MS: Z vašich slov mi přichází na mysl, že církev jak při vyučování náboženství, tak v jiných 

záležitostech se jevila zkostnatěle. Ona nezachytila tep doby. Někteří lidé, jak jsem uváděl, byli 

nepřipravení, jelikož žili v jiném světě. Ostatně do nového světa by mělo náležet slovo pluralita, 

dialog, kritické myšlení a někteří lidé z církve se chovali, jako by toto neznali. Považujete to za jednu 

z velkých chyb?  

IOŠ: Omluvíme církevní činitele, absolventy litoměřické teologické fakulty, která je špatně 

připravovala na jejich práci. Byli ovšem k dispozici také lidé z církevního podzemí a církevního exilu 

v řádu desítek až stovek, kteří okamžitě nabídli své zkušenosti. To byli lidé mnohem lépe vzdělaní, 

mnohem lépe na svou práci připravení, též ověřeni v riskantní službě, kde hrozilo vězení, a někteří 

měli vězení za sebou. Jak se tehdy říkalo, mařili státní dozor nad činností církví. Jejich nabídky na 

práci v nových poměrech s využitím těchto zkušeností byly vyslyšeny jen z malé části. Někteří marně 

navrhovali, že by se např. Tomáš Halík mohl stát biskupem. Někteří lidé s touto zkušeností začali učit 

budoucí kněze na teologických fakultách, ale záhy, během 90. let z nich byli vyhnáni.   

MS: Báli se asi konkurence. Člověk si říká, zvláštní to křesťané, že? Taková je však povaha lidí! Ti mají 

ale chyby, nicméně onu zkostnatělost nelze generalizovat. Jsou to jedinci, třebaže to vrhá nepěkný stín 

na náboženské organizace. Zmínil jste exil. Soudím, že podobný problém měli i lidé, kteří měli zájem 

přispět k formování ekonomické transformace. Ano, byli pozváni vážení profesoři i lidé 

z podnikatelských kruhů, ale pak také odešli. Stačí se podívat na to, jaký neúspěch měl Ota Šik, byť si 

sám uvědomil fakt, že přijel do jiného světa. Pocit nežádoucího zde byl. Lze to vidět jako ukázku toho, 

jak se v nově rodící se společnosti vede dialog. Je v ní skupina vyvolených lidí a ostatní. Trochu to 

člověku připomíná paralelu s Orwellovou Farmou zvířat. Někteří jsou si rovni a někteří rovnější. Lze 

v tom vidět neštěstí pro celé společenství, jelikož to ukazuje na fakt, že církev nese znak „člověčiny“. 

Otázkou pochopitelně je, zda si to lidé v církvi uvědomí a budou-li se s tím umět vyrovnat. 

IOŠ: Dalo by se říci slovy klasika že „církev je lidská až příliš lidská“, bylo to pochopitelné. Můžeme 

k tomu být tolerantní. To by však církev musela být skromnější. Církve se však prezentují jako jediná 

alternativa k chybám světské společnosti. A přitom jejich představitelé mají všechny ty známé špatné 

lidské vlastnosti, které nacházíme ve firmách a politických stranách a zájmových spolcích. V tomto 

smyslu církve alternativou nejsou. Jsou součástí společnosti a sotva mají co nabídnout. Protože, 

kdyby opravdu měly vnitřní sílu, přece by jen dokázaly těm špatným tendencím uvnitř vlastní 

struktury lépe vzdorovat. Můžeme to s porozuměním konstatovat, že jsou to normální lidské slabosti, 

ale je nutno, aby to i vedení církví uznalo.   

MS: Shodou okolností pokud máme před sebou historii církve a vedle toho poté dějiny poznávání, 

můžeme říci, že v jistých okamžicích skutečně církev propásla v nedávné minulosti šanci. Stačí se 

podívat o staletí zpět, jaký prostor dala Marxovi, když koncipoval svou vizi společnosti. Církev v té 

době nedokázala patřičně reagovat na výzvy soudobého poznání. Dalo by se říci, že pokud lidé jsou 

dostatečně otevření a nezdůrazňují své ego, je to zřejmě jedna ze správných cest, kterak vzájemná 

názorová konkurence může být dobrým katalyzátorem proměn.  
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IOŠ: To, že církev má jistý zdroj, ze kterého může čerpat a být alternativou, to rád připustím. Vidím 

však, že je svým nejhlubším zdrojům odcizena. Uvedu jako příklad minulého papeže Jana Pavla II., 

jemuž se dá leccos vytknout, ale také výrazně přispěl k pádu komunistickému režimu. Avšak ve stejné 

době, kdy podporoval odpor vůči komunismu, napsal jednu ze svých sociálních encyklik Laborem 

exercens. V ní ostře kritizuje soudobý tržní systém. Nazývá jej kapitalismem a říká tam to, že 

soukromé vlastnictví výrobních prostředků není univerzálním lékem a že je nutné hledat jisté cesty. 

To proto, že soukromé vlastnictví má také svůj sociální rozměr. Když jej neplní, tak je možné a 

legitimní uvažovat o společném vlastnictví výrobních prostředků. V tomto smyslu připouštěl 

socialistickou cestu. Přijal Marxovy podněty a od marxistů lišil tím, že marxleninský materialismus 

nahrazen personalismem, tedy komplexním pojetím člověka jako duchovně tělesné bytosti. Byl 

obdivován a opěvován, ale k tomuto jeho podnětu zůstala jeho církev hluchá. 

MS: Lze se domnívat, že se vracíme k intelektuálům první republiky, ti také prosazovali humanistickou 

demokracii. Možná tento záměr nebyl pochopen. Jsou dobře míněné věci, ale těžko se u druhých 

přijímají. Je obtížné se shodnout na politice mezi dvěma lidmi, natož pak v národě.  

… Majetek …  

MS: Vraťme se ještě k neuralgickým bodům. Užil jste spojení církev majetek. Mnohým lidem je toto 

trnem v oku. To proto, že se církev v devadesátých letech ozvala. Majetkové vypořádání je stále 

trnem, který působí bolest.                

IOŠ: Pokusím se toto téma přiblížit. Je nutné říci, že v devadesátých letech byly přijaty zákony o 

restituci církevního majetku. Byly to takzvané výčtové zákony, kterým se stanovily konkrétní objekty, 

tedy budovy a pozemky far, majetky klášterů a diecézí. Římská církev dostala pod kontrolu vše, co 

potřebuje ke své normální činnosti. Církev však nedostala majetek určený pro podnikání, tedy 

majetek, jehož výnos by financoval církevní aktivity. Tak by se pokrývaly mzdové, provozní a 

investiční náklady. Je nutné jasně a jednoznačně říci, že o schopnost takového samofinancování 

římskokatolická církev nepřišla zákrokem komunistů, nýbrž pozemkovou reformou z r. 1919. Už tedy 

polemizovala se státem slovy podobnými dnešnímu heslu: „Co se ukradlo, se má vrátit.“ Vyřešilo se 

to v roce 1926 přijetím zákona a platech duchovenstva (tzv. kongrua). Duchovní už tehdy byli placeni 

ze státního rozpočtu. To pak pokračovalo přes další politické změny až do současnosti. Zajistit 

financování z vlastního podnikání znamená vrátit se před únor 1948 a vlastně i před počátky I. 

československé republiky. A to je velmi na pováženou. Možná pak někdo přijde s návrhem, abychom 

se vrátili před reformy císaře Josefa II., který také církvím „ukradl“ velké majetky a už v 18. století 

oslabil jejich ekonomickou sílu. Stát jistě může církvím vysoce přes sto miliard korun, ale nemělo by 

se předstírat, že jde o spravedlnost.  

MS: Nedomníváte se, že se zde v tomto ohledu promrhala generace? Je to horký brambor, který se 

přehazuje mezi jednotlivými stranami a nikomu se jej nechce …  

IOŠ: Existuje majetek v katastrech napsaný na církve, ale komunistický režim církvím neumožňoval jej 

spravovat. A také existuje majetek zabraný církvím v rozporu s platnými zákony po únoru 1948. Na 

ten ty se vztahují takzvané blokační paragrafy. Majetek obvykle spravují obce a ty nemají samy zájem 

s majetkem hospodařit a rády by daný majetek prodaly, nicméně blokační paragraf jim v tom dosud 

bránil. To se zdá být v pořádku, ale i tak se římskokatolická církev (prostřednictvím svých různých 

podřízených subjektů) stane největším pozemkovým vlastníkem v Česku. Zákonem přiznané finanční 
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„náhrady“ jsou nad každou rozumnou představivost. Výsledkem je vyjednávání a nečisté čachry. 

Několik náboženských organizací se odmítlo na tom podílet. 

… Role církve … 

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak vidíte roli církve ve společnosti? Dříve byla zakázaným ovocem a 

v současné době její síla slábne.  

IOŠ: Její roli vidím tak, že církve musí působit jako rovnocenné, rovnoprávné organizace vedle jiných 

v pluralitní společnosti. Nemohou si nárokovat žádná privilegia. V některých zemích Evropské unie 

jsou privilegované (ale zároveň také státem kontrolované, ba řízené) církve. Při zdejším právním 

cítění by taková privilegia církvím ublížila. Zde je nutná rovnoprávnost a úplná volnost působení. 

Nutno také dodat, že některé církve mají i v českém liberálním konfesním právu výjimky, mají vůči 

ostatním církvím práva navíc. To, že některé církve mají oficiálně přiznán výkon zvláštních práv a 

některé ne, je to dost iracionální.  

MS: Jsou tam preference aktivit …  

IOŠ: To znamená to, že některé církve nemohou to, co jiné mohou. To, co mohou je například podílet 

se na duchovní službě v armádě, působit v duchovní péči ve vězeních. Jistě, někteří vojáci potřebují 

duchovní péči. Není však samozřejmé, že v armádě je náboženská struktura, která dosahuje do 

nejvyšších velitelských míst. Na generálním štábu sídlí náčelník duchovní správy. Domnívám se, že je 

v nepořádku i to, že duchovní sloužící vojákům jsou vojáci a podléhají armádnímu velení. Pak nejsou 

ve své službě svobodní. Rozumím různým argumentům pro a proti. Podobně se mi nelíbí, že 

duchovní, kteří slouží ve věznicích, jsou příslušníky vězeňské služby. Vězni je vnímají jinak a nemusí 

jim důvěřovat. Ostatně duchovní péče ve věznicích využívá jen několik promile vězňů. Žádný reálný 

vliv na změnu smýšlení a chování vězňů to přes velkou snahu nemá, třebaže nadšení jednotlivci se do 

tohoto díla obdivuhodně vkládají. Dalším privilegiem je, že některé církve mohou uzavírat církevní 

sňatek, který se počítá jako sňatek před státem. Jiné si to dovolit nemohou. Takováto privilegia bych 

velmi zvážil, ale rozhodně jsem pro plnou svobodu veřejného projevu církve a pro rovnost 

náboženských subjektů.  

MS: Jak využily dle vás církve možnost participace na formulování transformační strategie. Mnozí 

mohou konstatovat, že byly odsunuty do pozadí.  

IOŠ: Byl formulován chvályhodný pokus v roce 2002. Byl to společný dokument České biskupské 

konference a Ekumenické rady církvi ČR pod názvem Pokoj a dobro. Autorem návrhu byl profesor 

Mlčoch, významný křesťansko-sociální myslitel. Bylo to takové společné prohlášení velké části 

českých křesťanů. Bohužel zůstalo pouze při tom dokumentu. V reálném jednání církví se to 

neprojevilo. V několika posledních volbách se například především římskokatoličtí biskupové, ale 

částečně i vedení jiných náboženských organizací jasně politicky přiklonilo k politickým směrům, které 

jim poskytují pragmatické výhody.  

MS: Některým lidem v církvi nejde o vyšší hodnoty, které hlásal Kristus, ale o „přízemní“ svět.  

IOŠ: V římskokatolické církvi papežské učení má nejvyšší hodnotu. Ale to zavazuje ke kritice 

kapitalismu a k podpoře sociálního státu. Soudím, že tento fakt čeští biskupové totálně ignorují. Jejich 
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politické preference, které dávají okázale veřejně najevo, jsou přímo protikladné papežským 

instrukcím.  

MS: To je tvrdé hodnocení českého duchovenstva.  

IOŠ: Ano, ale tak tomu bohužel je.  

MS: Jelikož se náš dialog chýlí ke konci, rád bych se ještě pozastavil nad tezí Miloslava Vlka, který říkal 

- a vztahuje se to k transformaci: je nutné usilovat nejen o transformaci hospodářství, ale také o 

transformaci lidského SRDCE. Jak vnímáte jeho apel. Komu je to určeno?  

IOŠ: Řekl bych, že jsme se v rozhovoru této otázky dotkli, když jsme hovořili o tom, že existují 

demokratické instituce, ale chybí demokratická kultura. To je cosi podobného. Rozhodně jistý typ lidí, 

přispívá k tomu, aby demokracie dobře fungovala. Moji přátelé byli jako cykloturisté v Dánsku a 

narazili tam na takový případ: dostali se na křižovatku silnic, kde v okolí byly vesničky či skupiny 

domků, farmy. Bylo tam otevřené auto, které přijelo se zbožím, a k autu se sjížděli lidé z okolí, 

otevírali kufry svých aut a nakládali z toho otevřeného nákladního auta zboží. Pak dali peníze do 

pokladničky a odjeli. To je možné v Dánsku, Švédsku, Norsku na Islandu, možná ve Finsku, ale není to 

možné v Čechách. Co to vlastně znamená? Kdybychom z toho vyvodili pouze mravní apel, že musíme 

být tak mravní, jako Skandinávci, nikam by nás to nedovedlo. Je nutné zjistit, proč transformace 

SRDCÍ nenastává, proč nedoprovází transformaci institucí. Proč se transformaci institucí nedaří, proč 

vyznívá nakonec tak špatně. Jiný příklad: v průzkumu padla otázka: platil byste daně dobrovolně, 

kdyby se placení daní přísně nekontrolovalo? Proč osmdesát procent Britů odpovídá ANO a dvacet 

procent NE, zatímco u nás je to naopak? Snad to není méněcennost českého národa, nemusíme být 

rasisty naruby. Ale co se musí změnit? Nemám hotovou odpověď. Soukromá změna jistě nestačí. 

Celkové okolnosti a podmínky musí podpořit dobrovolné dodržování zákonů. Ti, kteří jsou ochotni 

dodržovat zákony a jednat v duchu demokratické kultury by v sobě museli mít tolik síly, aby za 

příznivých okolností svým příkladem (podle Masaryka nebát se a nekrást) přitáhli ostatní. Je otázkou, 

zda toto není krásná iluze, nevím.  

MS: Již jsme se jich dotkli … Člověk by právě měl dělat vše proto, aby dobré projekty nezůstaly pouhou 

tišící iluzí.  

IOŠ: Rozhodně, s tím nelze než souhlasit. Snažím se o to, ale již nevím, v co mám doufat.  

MS: Snad v existenci boží … Dobrá, jaké neuralgické body vnímáte v rámci proměn společnosti?  

IOŠ: Lidé si na přelomu roků 1989 a 1990 představovali nástup demokracie. Na převzetí kapitalismu, 

o jehož krizi jsme mnoho nevěděli, nikdo tehdy moc nemyslel. Současná podoba kapitalismu 

zformovaná podle teoretických konceptů chicagské školy vyprazdňuje demokracii. Tomuto systému 

se velmi dobře daří v diktaturách. Krvavý Pichochetův převrat v Chile r. 1975 proběhl v režii 

neoliberálních ideologů. Neoliberální principy se uplatňují pod diktaturou stran, které si ze zvyku 

stále říkají komunistické, v Číně a ve Vietnamu. Tento systém se prosazuje v Rusku s jeho 

prezidentskou diktaturou jen slabě pokrytou nedůslednými demokratickými procedurami. 

Neuralgickým bodem je reálné dodržení svrchovanosti lidu v demokracii – vlády lidu, suverenity 

orgánů zastupitelské demokracie nad finančními institucemi. Formální demokracie by se měla stát 

demokracií reálnou. Podle zmíněného Benešova výroku by se buržoazní demokracie měla změnit 

v demokracii humanitní. Velká část veřejnosti je nespokojena s politickým vývojem bezmála čtvrt 
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století po Listopadu. Možná to tak přesně nevyslovím, ale chybí nám moderní evropský typ státu 

stojící na třech pilířích: na zastupitelské demokracii, na lidských právech a občanských svobodách a 

na institucionalizované sociální solidaritě. Je-li sociální pilíř podlomen, jsou některá práva a některé 

svobody zpochybněny a o zastupitelích a vykonavatelích vládní moci rozhodují spíš peníze 

investované do propagandy než svobodný výběr politických programů občany. Základním problémem 

je tedy dokončení toho, oč jsme usilovali na demonstracích v listopadu 1989.  

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

IOŠ: Jak připomínají historici, globalizace probíhá od středověku. Izolace lidských skupin 

v prehistorické minulosti vedla ke vzniku malých jazykových komunit kulturně oddělených od okolí. 

Křesťanská Evropa postavila na místo etnických národů Boží národ, lid Boží, civitas christiana. 

Mocensky se to realizovalo v jednotě náboženské a světské moci, v kooperaci papeže a císaře. 

Zejména po napoleonských válkách začaly vznikat národní státy. Osvobození jednoho národa však 

znamenalo znevolnění jiných. Francouzský národ se osvobodil od královské tyranie a nastolil svou 

vládu nad Francií, jenže brzy už nešlo politický národ, nýbrž o etnickou hegemonii potlačující jiné 

jazyky a jiná etnika, ve Francii konkrétně Bretonce, Gaskoňce, Basky, Alsasany a další. Český národní 

stát zapřel dřívější exilové politické dohody o federaci dvou národů, ze slovenštiny udělal nářečí 

společného jazyka, další národy žijící po staletí na českém území, Poláky a Němce (a na Slovensku 

Maďary) Masaryk prohlásil za národy nestátotvorné. Jejich hněv pak přispěl ke zhroucení republiky. 

Budoucnost Česka vidím v integraci do evropského celku. Etnicko-kulturní svébytnost by měla 

technicky, finančně, ekonomicky a politicky být součástí velkého evropského celku a ten by měl být 

konstruktivním a rovnocenným partnerem jiných velkých celků, Ruska, Indie, Číny, USA, Brazílie apod. 

P.S.: 

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

 

IOŠ: Je mi trochu trapné probírat nějaké vlastní „zásluhy“. Taky mi není jasné, jestli to, co jsme 

v dobrém úmyslu připravovali, je ve výsledcích tak dobré. Nemám za sebou kdovíjaké hrdinské činy. 

V mládí, brzy po ukončení vysoké školy jsem pojal úmysl spolupracovat se Svobodnou Evropou. S tím 

jsem chtěl jet do zahraničí. Mé přípravy nezůstaly utajeny bdělému oku Velkého bratra, takže jsem 

byl z letiště odvezen do vazby a celkem jsem za mřížemi strávil čtyři roky. V dalším období jsem 

nechodil volit. Od konce sedmdesátých let jsem byl členem utajeného spolku Societas incognitorum 

eruditorum, který pořádal bytové přednášky a semináře a vydával v malém nákladu samizdatový 

měsíčník Acta incognitorum. Pomáhal jsem při šíření samizdatové a exilové české literatury. 

V posledním desetiletí před Listopadem jsem působil v utajených církevních aktivitách. Šlo také o 

utajenou ediční a vzdělávací aktivitu. Podepsal jsem petici Několik vět. Byl jsem na několika 

demonstracích v listopadových dnech. Po změně režimu jsem se podílel dál na různých školních a 

vydavatelských činnostech. Chtěl bych říct, že mi nešlo o „obnovu kapitalismu“. To by mě nebylo 

napadlo. Koneckonců již v dětství, za krutého stalinismu padesátých let mě mí rodiče, masarykovští 

humanisté vedli k občanské hrdosti a k programu demokratického socialismu. O obnovu demokracie 

mi vždy šlo. A protože nebyla dokončena, jde mi o to i dnes.  

 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 
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IOŠ: Několik prvních let po změně režimu ještě trvala má církevní episoda. Byl jsem tehdy součástí 

řeholní komunity. Naši představení nám uložili přihlásit se do kuponové privatizace s tím, že získané 

majetkové podíly by před státem byly naše, ale ve skutečnosti by patřily řádu. Jen jsem to podepsal a 

dál se o to nestaral. Teprve po dlouhých letech v obavě, jestli jsem něco nezmeškal, jsem se šel 

zeptat na centrum kuponové privatizace, a tam jsem se dověděl, že nemám žádné zisky ani závazky. 

Tím pro mne bez valného zájmu z mé strany kuponová privatizace začala a skončila. 

 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou ono 

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také v opětovné setkání v Evropské unii?                                

 

IOŠ: Staral jsem se jako občan spíš o český nacionalismus. Nacionalismus většího národa, jemuž slouží  

společné centrum - u nás Praha - znamená vždy zdůrazňování jednoty a spolupráce, rozuměj, 

podřízenosti toho menšího. Nacionalismus menšího národa mimo centrum, v našem případě Slováků 

mívá separatistický charakter. Poté, co zakladatelé Československa nerespektovali Clevelandskou 

(1915) a Pittsburskou (1918) dohodu zahraničních reprezentantů Čechů a Slováků, bylo nutno 

očekávat, jakmile k tomu bude příležitost, že se Československo rozpadne. Obnova tisícileté české 

státnosti byla pro mne samozřejmostí. Nejsem ovšem českým nacionalistou, jsem důsledným 

eurofederalistou. Jsem pro svobodné Česko a svobodné Slovensko v demokratičtější Evropské unii.   

 

 

Dialog o transformaci s Jiří Příbáněm3,4: 

MS: Čím pro vás byl rok 1989? Jaké naděje jste do něj vkládal? Co jste s ním jako studentem práv 

spojoval …  

JP: Víte, byl jsem v takové zvláštní situaci. Zrovna v tom roce jsem končil svá studia. Tehdy většina 

uchazečů o aspirantury dostala smlouvu na tři roky, ale já jsem dostal smlouvu pouze na rok. Zabýval 

jsem se sociologií práva, a proto jsem na tehdejší katedře teorie státu a práva dostal roční studijní 

pobyt. Rok 1989 byl z osobního hlediska velice důležitý, protože jsem jednak dokončil studia, zároveň 

jsem se ženil a také jsem po značném úsilí dostal kvůli astmatu tzv. modrou knížku, což byl průkaz 

nezpůsobilosti sloužit v lidové armádě. Jak se tehdy říkalo, modrá knížka je ozdobou knihovny 

každého intelektuála! Jeli jsme též na svatební cestu, což byla moje první cesta na Západ do 

Německa. Tam jsem zažil svůj „west shock“ z konzumní společnosti, když jsem v Mnichově na 

náměstí vešel do knihkupectví, které mělo čtyři patra. Měl jsem v kapse 100 marek zakoupených na 

černém trhu a nemohl se rozhodnout, které knihy mám koupit a které tam budu muset nechat. Na 

zpáteční cestě - protože jsme tam též byli u přátel, jsem provážel i knihy ze Sixty – Eight Publishers a 

                                                           
3
 Jiří Přibáň *1967, český právní filozof a sociolog, vystudoval práva na Právnické fakultě UK, kde pedagogicky 

působil, habilitoval se v roce 1997 a získal profesuru v roce 2002. V roce 2006 se stal profesorem práv na Cardiff 
Law School, Cardiff University. Je autorem těchto knih v češtině: Sociologie práva (1996), Suverenita právo a 
legitimita (1997), Hranice práva a tolerance (1997), Disidenti práva (2001), Právo a politika konverzace (2001), 
Jací můžeme být? (2004), Právní symbolismus (2007), Pod čarou umění (2008) a Obrazy české postmoderny 
(2011). Účastní se diskusí ve veřejném prostoru, přispívá do Lidových novin a přílohy deníku Práva – Salon.     
4
 Dialog byl natočen v pondělí 17. prosince 2012 po 10:15 CET v kavárně Uměleckoprůmyslového muzea ulice 

17. listopadu 2, Praha 1, Josefov.   
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exilové publikace a byl krajně nervózní, …  schoval jsem je tam, kam by šli asi nejdříve … a to pod 

náhradní pneumatiku. Pohraničníci se však tehdy zajímali, zdali člověk nepašuje video či televize … 

Bylo to zajímavé, protože jsme se vraceli letní nocí. Již bylo po volbách v Polsku. Vyjednávalo se o 

sestavení první nekomunistické vlády. Bylo vidět, jak se malé strany do té doby spolupracující 

s polskými komunisty osamostatnily a začaly spolupracovat se Solidaritou. Zároveň se již stříhal plot 

z ostnatých drátů v Maďarsku. Vraceli jsme se v nočních hodinách a pamatuji si, že si člověk v mysli 

říkal, že cosi zlomového, cosi velkého se děje, co musí zasáhnout i naši zemi. Z osobního hlediska mi 

tam vystupuje další směšný moment. Jelikož jsem měl červený diplom, tak jsem dostal hned titul 

doktora práv. Chlubím se tedy tím, že mám poslední komunistický doktorát, jelikož mi byl předáván 

osmého listopadu 1989.  

MS: Krátce den před pádem Berlínské zdi.  

JP: Ano, byla to výjimečná doba. 17. listopadu jsme pochopitelně šli se ženou na demonstraci, ale 

moje maminka v ten den slavila padesátiny, zamířili jsme z Albertova domů, místo toho, abychom šli 

na Vyšehrad a zpět …   

MS: … a nechali se zbít.  

JP: Však nám také naši přátelé poté ukazovali modřiny. Zatímco my jsme doma jedli chlebíčky, tak 

ostatní zakoušeli kruté chvíle. Tušili jsme, že je to velké. V neděli jsme okamžitě jeli do Prahy, 

dokonce jsme se dostali do Činoherního klubu, kde se to všechno dávalo dohromady. Neustále jsem 

si říkal, jací studenti se na právnické fakultě postaví do čela. V tomto ohledu jsem byl skeptik.  

… Konformita na právech …  

MS: To znamená, že studenti z vaší fakulty nebyli patřičným motorem změn?  

JP: Určitě nebyli motorem. 

MS: Čím si to vysvětlujete?  

JP: Především konformismem. V každé společnosti je většina konformistů. To je důležitý poznatek 

Roberta Mertona. Můžeme říci, že na právech byli největší. Když jsem tam v pondělí 20. 11. 1989 

ráno přišel, jednak můj kolega a později přítel Radim Seltenreich, tehdy mladý asistent z katedry dějin 

státu a práva, bouřil v „bazénu“, což je to „náměstíčko“ na fakultě. Poté přišli další přátelé jako 

Tomáš Prášek, a poté lidé, s nimiž jsem se seznámil a spřátelil během revoluce jako Tomáš Hlásek, 

Libor Prokeš, Dana Štrupová, Honza Vild, …  

MS: Dobrá, pouze bych se zeptal, zdali konformita nevládla proto, že právníci měli o místo postaráno, 

neboť náleželi do určité společenské hierarchie … Díky tomu si je režim vlastně koupil.  

JP: Řekl bych, že to u studentů bylo trochu složitější. Práva tehdy studovalo velmi zajímavé spektrum 

lidí. Byli to jak synové a dcery nomenklatury, tak lidé s tím nejobyčejnějším sociálním původem, jako 

jsem byl já či moji přátelé. Ti šli na práva, jelikož je přitahovala filozofie, sociologie. Když vyjdu z mého 

příkladu, v roce 1985 jsem nechtěl studovat marxistickou sociologii nebo marxistickou filozofii na 

filozofické fakultě. Šel jsem na práva s naivní představou, že přece jen je právo pozitivní, a proto je to 

jistý fakt. Věřil jsem, že svět faktů je oddělen od světa ideologie. Velmi rychle jsem se přesvědčil, že 

tomu tak není.  
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… Exil …  

MS: Nu, jako mladý člověk, jenž měl výhrady ke zdejšímu zřízení, jste neuvažoval o exilu a tam se lépe 

uplatnit? Někdo by mohl říci, …  

JP: Pro mě to v tu dobu nebyla otázka, bylo mi 18 let.  

… Vanutí z Moskvy …  

JP: Nezapomínejme, že v roce 1985 se najednou v tom východním bloku začalo cosi dít. Nastoupil 

Michail Gorbačov. Nikdo tehdy nevěděl, co bude, a politika najednou po období normalizace začala 

být zajímavá. Skeptičtí Češi …  

MS: … spíše oddaní režimu.    

JP: Strašně zajímavá situace přišla například v roce 1987. Mám v živé paměti, jak Gorbačov přijel do 

naší vlasti, a tohoto vůdce okupantské armády paradoxně vítaly davy například na Příkopech, kam se 

šel projít. Lidé očekávali, že se něco stane, ale samozřejmě se nestalo nic.  

MS: Nesmíme zapomenout, že to byl již jiný „okupant“.  

JP: Okupant s lidskou tváří. Zároveň nezapomínejme, že to byla doba, kdy oficiální ideologie začala 

hovořit v ptydepe o přestavbě, glasnosti. Najednou přišly filmy ze Sovětského svazu jako 

„Pokání“gruzínského režiséra Tengize Abuladzeho, Pičulova „Malá Věra“ nebo lotyšský film „Je lehké 

být mladým?“ od režiséra Podniekse. Najednou místní komunisté nevěděli ... 

MS: … co s tím?  

JP: Šli jsme do kina, ale tam se před vysíláním film z reprodukorů nejdříve pouštěl oficiální „návod 

k použití“. Vlastně se v této ideologické „recenzi“ uvádělo, co si o filmu má člověk myslet, což byla 

samozřejmě paradoxní i směšná situace. Společnost byla ale již v pohybu a tuhá normalizace 

definitivně skončila.  

MS: Režim s „lidskou tváří“ předznamenal zhroucení systému jako celku.  

JP: Na komunismu je zajímavé, že ten systém implodoval.   

MS: Na druhou stranu - zde byla exploze v podobě globalizace.  

JP: Jistě, ale to je již jiné téma, i když globalizace nepochybně zvýšila vnitřní pnutí uvnitř 

komunistických režimů. 

MS: Nutné říci, že to probíhalo paralelně a je logické, že mnozí se na to nedokázali patřičně připravit.  

… Komunismus a ideologie …  

MS: Když jsme tak přešli do minulosti a komunismu, jak vnímáte tuto ideologii? Považujete ji za zmar? 

Je to cosi utopického? Můžeme to považovat z dnešního pohledu za planý výhonek osvícenství?  

JP: Planý výhonek? Je to směr, který zásadním způsobem ovlivnil moderní dobu. Regis Debray, 

sociolog a filozof a také bývalý revolucionář, se zcela zákonitě pozastavuje nad tím, proč to byl Karl 
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Marx, a ne například Pierre Proudhon, jehož učení tak radikálně ovlivnilo vývoj moderní společnosti. 

V Marxově ideologii dochází ke zlomu idejí i činů a její organizovanost a expresivní symbolika 

způsobily radikální změnu nejen v myšlení, ale i v sociální a politické organizaci. Marxismus včetně 

komunistické revoluce je vlastně pokračováním jistého apokalyptického směru myšlení a tradice 

spočívající v přesvědčení, že vše bude nakonec zjeveno a lidé naplní svými činy zákony zjevené 

božskou mocí, lidským rozumem nebo dějinami. Stát se údajně rozpadne po krátkém období násilí 

proletářské revoluce a ustaví se beztřídní společnost bratrsky budující komunismus. Mezitím ale 

dojde k tomu, co si Stalin s robespierrovskou bystrostí zformuloval jako teorii tzv. zostřujícího se 

třídního boje, podle které se represe nejprve musí zostřit, a až poté nastane vykoupení beztřídní 

společnosti. Jestli vám to připomíná apokalyptické „poslední dny lidstva“, je to přesné. Když se ale 

bavíme o roce 1989, je tam zajímavé, že tehdejší ideologie najednou přestala hrát svou roli, a lidé se 

začali ptát, co se ve společnosti děje. Komunisté ztratili s perestrojkou vlastní jazyk, vlastní 

sebereferenci. Najednou nevěděli, jak komunikovat jazykem, který přichází z Moskvy. Ani v Moskvě 

nakonec většina nevěděla, jak perestrojková hesla zařadit do tradičního slovníku oficiální ideologie. 

MS: Můžeme říci, že ideologie pak byla nahrazena formotvorným, svobodným LOGEM? Slovo zde 

mělo tvořivou sílu. Již to, co zde působilo, nebylo zkostnatělým výkladem světa, ale lidé najednou 

naslouchali Havlovi a bylo znát, že „prozřeli“, „rozuměli“ tomu, co jim tento „neznámý“ disident říká.  

JP: Víte, ani na komunismus nemůžeme nahlížet pouze jako na systém idejí. Je to také praktická 

politika, která má nějakou svou správu, nomenklaturu, nějaké elity. Musí se též udržovat jistým 

kódem moci, abychom věděli, kdo ji má a kdo ji nemá. Na to byl na Západě celý obor – tzv. 

„kremlinologové“, ... 

MS: … nebo se jim říkalo sovětologové.  

JP: Mělo to často podobu věštění z kávové sedliny, nicméně zajímavé na tom je, že se vlastně někdy 

okolo roku 1987 znovu začalo objevovat „politično“. Začaly se objevovat nezávislé iniciativy, které 

nebyly ani v tradičním disentu, ani součástí oficiální kultury. Na perifériích bylo živo, zatímco centrum 

ztratilo vlastní ideologický jazyk a sebereferenční rámec. Sebereferenčním rámcem myslím 

skutečnost, že každé společenské jednání musí mít své vysvětlení. Komunisté najednou neměli 

vysvětlení proto to, co dělají.  

MS: Položme si otázku, proč tomu tak bylo? Odpověď najdeme asi v tom, že tam byli lidé, kteří 

nerozuměli situaci, jejíž součástí byli. Lidé na vrcholu nomenklatury byli pouhými mediátory toho, co 

přicházelo z Moskvy.  

JP: Ano …  

… Východiska ideologie … 

MS: Je dobré se zeptat, zdali si myslíte, že komunismus byl odsouzen k zániku? Idea nemohla být 

naplněna, jelikož sama ideologie tendovala ke zmaru. Ostatně rozdíl mezi společnostmi na Západě a 

Východě byl značný.  

JP: Víte, komunismus přece nabízel něco, co v moderní společnosti stále více chybělo. Máme ideu 

svobody, která přichází velmi záhy již v sedmnáctém století. To je slavné téma Johna Locka. Máme 

ideu rovnosti, kde se najednou o své hlásí lid – vzájemně si rovní občané … Je to vyjádřeno mimo jiné 
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i u Rousseaua v jeho jinak velmi komplikovaném a nejasném pojmu obecné vůle. Sám mám vůči 

němu spousty výhrad, nicméně v obecné vůli se konstituuje idea rovnosti v tom smyslu, že jsme my 

všichni nedílnou, rovnou součástí politického společenství. Extrémní výklady pojmu obecné vůle 

pochopitelně měly i velmi negativní důsledky, podobně jako Rousseauovo přesvědčení, že civilizace 

znamená úpadek. A najednou komunismus přijde s tím, že to otočí a řekne, že jen existující 

společnost je prohnilá a nespravedlivá, ale civilizace sama je cestou k pokroku a 

všeobecnému bratrství lidského rodu. To znamená, že třetí ideál moderní politiky volnost, rovnost, 

bratrství se najednou objevuje v něčem, co vypadá velmi moderně a co se tváří jako věda, přestože 

komunismus, jak říká Raymond Aron, je sekulární náboženství. U nás tuto bezbřehnou víru ve 

vědeckost předvídání budoucnosti známe například z filmové parodie „Jáchyme, hoď ho do stroje“.   

MS: Ano, ale pak to vede k nedozírným následkům.  

JP: To jistě, ale má to v sobě jak revoluční politický étos, tak morální étos v podobě bratrství, které 

jako kdyby se z moderní společnosti vytrácelo. Komunismus je planý slib bratrské pospolitosti v čase, 

kdy se pospolitost všude rozpadá a nahrazuje ji industriální společnost. Marx je geniálně eklektický 

myslitel, jenž si uvědomil důležitost ekonomického systému a jeho rozporuplnost v moderním světě. 

Dává slib obnovení revolučního ideálu bratrství v čase, kdy moderní společnost „užírá“ ze všech 

pospolitostí. Komunismus je příslibem toho, že nakonec se lidský rod opětovně sejde v nějaké 

bratrské pospolitosti.  

MS: Souhlasíte, že komunističtí představitelé akcentovali odcizení člověka v kapitalismu.  

JP: Předpokládám, že myslíte komunistické myslitele, a ne představitele komunistických režimů. 

Vždyť si všimněme. Téma odcizení má Marx od Hegela. Když potom studujete Weberův pojem tzv. 

železné klece modernity, je to přece jen jiná definice odcizení. Podobně se problémem odcizení 

zabývají i sociologické teorie anomie. 

MS: Je otázkou, zdali ono odcizení není nutností pro existenci ve složité společnosti. Je to úděl člověka, 

jemuž pomáhá věda, technika, instituce v jeho existenci.  

JP: Zcela s vámi souhlasím. My sice společnost můžeme popsat, ale problém nastává v tom, že je 

rozdíl mezi popisem a touhou. Najednou se marxismus tvářil, že je to současně popis a současně 

naplnění určité touhy.   

MS: Dobrá, ale když naplníme touhu, tak logicky vytvoříme nevolníky, což mělo své dobové naplnění.  

JP: Ano, my bychom měli rozlišit i marxismus a komunismus jako dvě rozdílné ideologie.  

MS: Je dobré vnímat komunismus jako poslední stádium vývoje společenské formace.  

JP: Já jsem myslel spíš rozlišení toho, jak komunismus chápali Marx s Engelsem v době 

Komunistického manifestu a dalších utopických vizí, od pozdějšího štěpení marxistů na sociální 

demokraty, socialisty, komunisty atp. Pro Marxe ve 40. letech 19. století je vlastně termín „manifest“ 

důležitější než „komunistický“. To je doba buřičství, kdy se bortí …  

MS: … starý svět. Společnosti zažívají jaro národů.  
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JP: V Komunistickém manifestu je strašně důležité i to, že již tehdy jeho autoři předvídají „tekutost“ 

moderní doby. Vše je „tekuté“. Konec světa si dokážeme představit. Konec kapitalismu nikoliv. Pro ně 

je konec kapitalismu představitelný v podobě apokalyptické revoluce. Je dobré se zeptat: „Co je 

ideologie marxismu a volání po komunismu?“ Soudím, že se jedná o jednu z důležitých kulturně 

symbolických a ideových reflexí moderní společnosti, která se vyčerpala stejně jako sama modernita, 

MS: … odpoutaná od tradic.  

… Otázka rovnosti …  

JP: Je to také pokus o novou definici problému rovnosti skrze slovník revoluce a slib bratrství. Tento 

problém je zásadním problémem modernity. Když je společnost demokratická, tak démos není 

myslitelný jinak než společenství navzájem si rovných občanů. Ať o tom hovoříme jako liberálové, 

konzervativci, socialisté …  

MS: V náboženství ona metafyzická rovnost je rovností před Bohem.  

JP: Ano.  

MS: Když vnímáte rovnost a s ní spojenou spravedlnost, tak tím nyní myslíme rovnost před zákonem …  

JP: S tím souhlasím. To je klasická liberální definice rovnosti jako rovnosti všech občanů před 

zákonem. 

MS: Vy nesdílíte tezi, že idea komunismu byla odsouzena k zániku? 

JP: Ne, protože takové retrospektivní soudy nemají nic společného s vědou a podobají se chytrolínství 

lidí, co jen tvrdí „Já jsem vám to vždycky říkal!“ To je klasická chyba tzv. konsekvencialistického 

argumentování. Ve skutečnosti nikdy předem nevíme, co je „předem odsouzeno“ k zániku, tedy 

pokud netrpíme hegeliánskou „bídou historicismu“, kterou tak přesně analyzoval Karl Popper. 

Myslím, že idea komunismu, když ji tedy nevezmeme jako ideologii a praktiky politického režimu 

vzniklého v Rusku 1917, v původním Marxově popisu navazovala ještě na další důležitou reakci na 

moderní industriální dobu, totiž na budování komun. To je cosi, čím například Marxe inspiroval Owen 

a další sociální utopisté rané modernity. Zakládání komun v první polovině 19. století představovalo 

svéráznou reakci na změny, nerovnosti a bídu. Manchesterský kapitalismus je toho důkazem … 

Člověk nemusí číst Marxe, ale stačí, aby si přečetl Dickense, aby věděl, že moderní kapitalistické 

společnosti chybí …  

MS: … důstojnost člověka …  

JP: … a také sociální solidarita, kterou automaticky předpokládáme a bez níž není vůbec společnost 

myslitelná.  

MS: Komunismus je systém, kde je společné vlastnictví, na druhou stranu máte kapitalismus, který 

zdůrazňuje nutnost vlastnictví, volnost, seberealizaci. Člověk díky tomu je buzen konkurencí k tomu, 

aby přinášel společnosti užitek.  

JP: Nestavěl bych do protikladu kapitalismus a komunismus. To jsou špatné kategorizace modernity. 

Doposud, jak jsme se bavili, to byl pokus vysvětlit určitý ideový směr, určitou ideologii a bavili jsme se 

z pozice vnějšího pozorovatele, jak se určitý systém idejí mění v praktickou politiku, v masakry a jiné 
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katastrofy. Když si to tedy vezmeme zpět a začneme kategorizovat, jak bychom vůbec pojmově 

uchopili modernitu, domnívám se, že jednou ze základních chyb marxismu bylo, že stavěl do 

protikladu komunismus a kapitalismus. Této chyby se v našem povídání musíme vyvarovat. 

MS: Takto to bylo interpretováno pokračovateli Marxe.  

JP: Jistě, ale pokračovatelů Marxe bylo velmi mnoho a byli to lidé různého politického ražení. 

Koneckonců i Masaryk, když píše Sociální otázku, tak z Marxe současně vychází i s ním polemizuje, …  

MS: Také máme německého myslitele Eduarda Bersteina …  

JP: … Ferdinand Lassalle, …  

MS: … Rosa Luxemburgová …  

… Slovo, které se neobjevovalo …  

MS: Dobrá, bohužel je to tak zapsáno v obecném povědomí lidí. Když se podíváme do období po roce 

1989, do období obnovy tržního hospodářství, tak se samotné slovo kapitalismus příliš neužívá.  

JP: Soudím, že je to zcela správné, jelikož samo označení kapitalismus mělo vždy ideologický kontext. 

Pokud chceme porozumět tomu, jak funguje kapitál, tak nemůžeme předem stavět na kritice 

kapitalismu … Kapitál je přece ekonomický jev, takže je lépe hovořit o tržní ekonomice, která má své 

rovnováhy, ale i své výkyvy, své excesy, své krize.  

MS: Toho jsme i součástí v roce 2012 …  

JP: … a ještě budeme, protože život ve svobodné společnosti je založen na možnosti krize popsat i 

řešit, zatímco v komunistické společnosti existuje jen apokalypsa a zatracení nepřátel. Mám-li se 

vrátit k tématu, myslím si, že bychom měli vyjít z toho, že modernita také znamená určité kulturní 

předpoklady. Je to individualismus, odpovědnost, právní stát, tj. to co by Max Weber označil za 

legální legitimitu a neosobní panství zákona. Nemusíme k tomu dávat hodnotový rámec, že jsme 

všichni demokraté. To, že zákon je svrchovaný, je strašně důležité i v nedemokratickém režimu. 

Můžete mít různé formy autoritářství, přesto může fungovat legální legitimita. To jako sociologové 

musíme vnímat.  

MS: To byl případ i Československa.  

JP: Je zajímavé, že třeba na rozdíl od takového Polska nebo Maďarska u nás neexistují empirické 

studie fungování práva a zákonnosti v období komunismu. Velice často se hovoří, že komunistický 

systém byl obdobím bezpráví. To je sice pravda, ale příliš hrubá, protože současně v něm fungovaly i 

některé procedurální prvky právního státu. Analyzovat komunistické právo nestačí jen ve formě 

ideologické kritiky, ale je třeba ho doplnit o sociologickou metodu. 

… Třetí cesty …  

MS: Dobrá, téma práva a jeho význam ve společnosti bychom diskutovali později. Kdybychom se ještě 

vrátili, co soudíte o třetích cestách? To je koncept, jenž vychází z reformovaného socialismu, do něhož 

jsou vloženy prvky trhu. Lidé, kteří přišli po roce 1989, tvrdili, že třetí cesta je cestou do třetího světa. 
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Jedinou možností, jak dohnat a vrátit se mezi vyspělé demokratické společnosti, je přijetí tržního 

mechanismu a restaurace kapitalismu.  

JP: Třetí cestu vnímám jako pokus ideologicky překlenout rozdíly studené války, bipolární svět, kde se 

demokracie a socialismus nevylučují. V rovině praktické je to složitější. Vnímám ji jako pokus 

depolitizace. Proč? To proto, že teorie o třetí cestě navazují na Burnhamovu slavnou studii 

Manažerská revoluce a na představu teorie konvergence. Kapitalismus podle ní již není kapitalismem 

vlastníků, ale manažerů. Komunismus či státní socialismus také již není revoluční ideologií, ale naopak 

vládou byrokratů ve stranických a státních orgánech. Nyní je pouze potřeba propojit tento expertní 

systém. Budoucnost patří expertům, …  

MS: … což může nakonec vést k nelegitimitě systému jako celku.  

JP: Jistě. Dnes jsme svědky krize expertní legitimity a hledá-li někdo třetí cesty, rozhodně to již nejsou 

cesty podobné reformnímu komunismu v 60. letech 20. století. 

MS: Zpět ke třetí cestě …  

JP: Ta byla ve své době romantickým pohledem na ekonomiku i politiku. Soudím, že šlo o poctivý 

pohled, jenž ovšem nemohl v logice studené války přežít. Po roce 1989 již na něj bylo pozdě.  

MS: Doba se změnila a svět stál jinde.  

… Neoliberálové 1989 …  

JP: Ano, s rozpadem východního bloku a bipolárního světa se všichni začali tázat, kde je nová 

ideologie? Dokonce bych to řekl takto. Ti největší kritici třetích cest, to byli poslední marxisté. 

Neoliberálové jsou historicky poslední marxisté, jelikož věří na nadřazenost ekonomiky nad jakýkoliv 

jiný společenský systém. Takové to hleslo: „It´s economy, stupid!“, tato definice ekonomického 

neoliberalismu pro 90. léta, je jen variací na klasické marxistické dělení společnosti na ekonomickou 

základnu a nadstavbu.  

MS: S tím je spojován Bill Clinton.  

JP: Řekl to jeho poradce. Soudím, že je to marxistické heslo. Ekonomickým neoliberálům šlo 

především o ekonomii a její deregulaci. Celá česká transformace poté spoléhala na to, že když se 

vyřeší ekonomické problémy, tak se vyřeší vše. Čím méně práva, tím lépe. Čím méně regulace, tím 

lépe - a tak bychom mohli pokračovat. Ve své podstatě jsme skončili s tím, že se stát nezmenšil, ale 

naopak. Stát se nestal menším, ale slabším.    

MS: Lidé v počátku devadesátých let usilovali o silný, ale malý stát, nicméně …  

JP: Řekl bych účinný stát.  

MS: Nakonec je slabý a rozsáhlý.  

JP: S tím lze souhlasit.  
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… Transformace v globálním světě a dopady …  

MS: Když jsme zmínili otázku neoliberalismu, je dobré zmínit Washingtonský konsensus. Jak vy jej 

vnímáte? Někdo může říci: „Kyvadlo se vychýlilo příliš doprava. On zahrnoval program liberalizace, 

deregulace, privatizace, redukovat stát, vyrovnané rozpočty.“ Na druhou stranu - konsensus nepopíral 

význam pravidel …  

JP: Ne, já jsem pouze hovořil o československé a poté české zkušenosti. Navíc musíme v obecné 

rovině odlišit ekonomický neoliberallismus od politického liberalismu. Já sám jsem přesvědčený 

politický liberál, ale odmítám redukovat politiku nebo právo či jakýkoli jiný sociální systém na 

ekonomickou logiku trhu. Rok 1989 znamená nástup politické globalizace. Ekonomická globalizace 

zde již byla. Můžeme hovořit o globální ekonomii, ale také již o globální společnosti, jejíž součástí je 

právě i ekonomický systém nebo politický systém, který se rychle globalizoval po rozpadu bipolárního 

světa v roce 1989. Otázka, jak udržet mír v čase nukleární konfrontace, přestává být ústřední otázkou 

mezinárodní politiky. Převládající doktrína MAD, tzv. Mutual Assured Destruction, přestává platit. 

Najednou se svět stává politicky i jinak mnohem složitějším, komplexnějším ...  

MS: … tedy i méně předvídatelným …       

JP: … či nahodilejším. Modernita znamená nahodilost. Avšak reflexe především ekonomické 

globalizace a její neoliberální ideologie byly ve střední Evropě velice prosté. To, s čím přišli někteří 

tehdejší ekonomičtí ministři a političtí vůdci, bychom mohli přirovnat k omalovánkám pro 

ekonomické neoliberály Chicagské školy. Všimněte si, jak se zde za každou druhou větou skloňovalo 

jméno Friedricha von Hayeka.  

MS: Problém je, že von Hayek nemá s chicagskou školou nic společného, byť na The University of 

Chicago vyučoval, avšak ne jako ekonom, ale jako sociální vědec.  

JP: Samozřejmě. Právě proto to zmiňuji, jelikož Friedrich von Hayek přeci hovoří o spontánních 

řádech. Spontánním řádem v právu rozumí „common law“. On nebyl zastáncem kodifikovaného 

práva.  

MS: Vystupoval proti právnímu pozitivismu.  

JP: Přesně tak. Hayek je svým způsobem vizionář a konzervativní utopista, na rozdíl třeba od 

politického realismu Karla Poppera. Hayekova Cesta do otroctví je výjimečná právě kritickou 

metodou a analýzou, zatímco z jeho díla Právo, zákonodárství a svoboda je patrná touha po možnosti 

ustavit dokonale legitimní politický řád. Zajímavé je, že v českém prostředí nebyla nikdy pořádně 

pochopena ani Hayekova veledůležitá koncepce tzv. spontánního řádu. Nevím, zdali jsou zdejší 

konzervativci tak nevzdělaní, nebo byli v období sociální transformace tak cyničtí v tom, že z idejí 

spontánního řádu si udělali …  

MS: … neřád, … 

JP: … tedy absenci řádu, anomii.  

MS: Je nutné říci, že když vznikne v určitých společenských kruzích signál, tak nalezne ve společnosti 

odezvu. Jisté praktiky se začnou šířit jako lavina. Poté to má dopady na legitimitu systému. 

Demokracie a kapitalismus, které byly ustaveny po roce 1989, nejsou přijímány.  
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JP: To jsme zase u pojmu „kapitalismus“, ale máte pravdu, že současný proces delegitimizace má své 

kořeny i v procesech ekonomické a politické transformace 90. let …  

MS: Lze se domnívat, že je to neblahé. S tím se setkáváme v současných dnech.  

JP: S tím nelze než souhlasit.  

MS: Soudíte, že lidé, kteří zde budovali tržní ekonomiku, řádně nepochopili obsah myšlenek ekonomů 

hlavně von Hayeka, jimiž se představitelé transformace zaštiťovali?  

JP: Myslím si, že zde existovalo ideologické čtení volného trhu v otevřené společnosti. Existuje ovšem 

podstatný rozdíl mezi praktickou ekonomickou reformou a jejím ideovým či ideologickým 

odůvodněním, na to bychom neměli zapomínat. Pro takovou privatizaci dolů nebo hutí jste nakonec 

nějakého Hayeka nepotřeboval. A nezapomínejme, že počátek devadesátých let byla úžasná doba …  

MS: Byla to doba, níž se nemožné stávalo možným …  

… Inspirace …  

JP: Vše se otevřelo. Kdybych měl hovořit za sebe. Po roce 1989 jsem dostal regulérní smlouvu na 

místo asistenta na Právnické fakulty UK. Četli jsme vedle sebe Richarda Rortyho, Jürgena Habermase, 

jako zástupce levice. Také jsme četli Postmoderní situaci od Lyotarda, vedle toho Alasdaira 

MacIntyrea, Ronalda Dworkina, ale též Friedricha von Hayeka, Karla Poppera. Vlastně jsme četli 

cokoliv, kde byla zmínka o liberalismu, svobodě. V podstatě jsme do sebe nasávali teorie - ať byly 

levicové, či pravicové. Ta svoboda číst si o svobodě byla úžasná a dodnes je nezapomenutelná. 

Rychlost, ale zároveň intenzita myšlení té doby byla fantastická. Ovšem lidé, kteří v tu dobu měli 

politickou odpovědnost, již tyto koncepty používali jako „legitimizační mávátka“ pro konkrétní 

praktické politiky, které byly v mnoha ohledech velmi problematické.  

MS: Nu, nesmíme zapomínat, že to byla doba bouřlivá …  

… Obecné pojetí ideologie …  

JP: … a také doba ideologická. To proto, že každá revoluce je ideologická.  

MS: Ano, ale ne úplně. K jinému chápání ideologie napomohl Francis Fukuyama, jenž vyslovil tezi o 

jediném možném společenském uspořádání.  

JP: Je to zajímavé. To není Fukuyama. Teze o konci dějin je Kojévova interpretace Hegela. Dějiny pro 

něj skončily v roce 1917, tedy s bolševickou revolucí. Alexandre Kojéve říka: „Dějiny skončily.“ To je to 

apokalyptické v marxismu. Radikální levice proto nemůže Fukuyamovi přijít na jméno. Mně se naopak 

na Fukuyamově tezi, která jistě sama o sobě není originální, líbí ta politická lehkost, se kterou říká: 

„Ne, konec dějin nastává teprve s koncem velkých ideologických sporů.“ Konec ideologie, o kterém 

mluví Daniel Bell již v šedesátých letech, se naplno projevil v praktické politice globalizované 

společnosti. S rozpadem bipolárního světa končí dějiny v ideologickém slova smyslu. To je sama o 

sobě ne příliš originální, ale přesto zajímavá reflexe, jež přichází ve správný čas, a proto se stala tak 

populární. Článek byl napsán v roce 1989 a kniha v roce 1992.  

MS: Dá se aplikovat na Evropu, západní svět, nicméně na islámský svět ne tak úplně.  
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JP: Nezapomínejte, že rok 1992 je mimo jiné i rokem vzniku Evropské unie. Ta již není jen 

ekonomický, ale současně i politický projekt zpřítomněný v Maastrichtské smlouvě … Všichni poté 

hovoří o ústavě. Maastrichtská smlouva přitom omezuje členské země do té míry, že vyvolala otázku, 

zdali nebudujeme exekutivní federalismus na evropské úrovni.  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že ideologie mají v tomto světě smysl, opodstatnění.  

Člověk se může setkat s postojem, že ideologie skutečně nepatří do tohoto světa.  

JP: Když se mne zeptáte jako sociologa, tak vám odpovím, že ideologie je to, co ubude, když 

popíšeme společenské systémy na světě. Ideologie tak nemá svou funkci. Musíme se tázat, co je 

funkcí ideologie v moderní funkcionálně diferencované společnosti? Je to integrace společnosti? To 

je přece nesmysl.  

MS: Ideologie nabízí popis a východiska. 

JP: Jaký popis? Příliš vágní, neurčitý  - a to v čase, kdy politické mobilizace probíhají neideologicky. Je 

zajímavé, že vlastně v konci ideologií prožíváme jiné formy politické mobilizace, o nichž tušíme, že 

jsou. Zygmunt Bauman o nich říká, že jsou tekuté, a přelévají se.  

MS: Nemají jasné kontury.  

JP: Ano, ale to neznamená, že by politická nestabilita nemohla přijít. Již to však nebude ve jménu 

ideologie. V tomto slova smyslu komunismus skončil.   

MS: I když …  

JP: … máme komunistickou stranu. To však nejsou komunisté. Všichni to o nich víme, že na těchto 

komunistech není nic komunistické.  

MS: Nesmíme zapomínat, že se zde v politickém prostoru pohybují a jejich hlas není malým. Neustále 

zde jsou lidé, kteří jsou ochotni věřit v nutnost, či lépe všespasitelnost státu, v jistoty pro člověka.  

JP: V to věří i demokratické strany. Podívejte se, pokud nemáte komunistické strany, tak budete mít 

jiné extremistické strany. Vlastně zde napomáhají k radikalizaci politických pocitů, ale není v nich již 

víra v totální společenský zlom a nastolení sociálně spravedlivé a především dobré společnosti.  

… Morálka …  

MS: Lze se domnívat, že pro fungování společnosti je nutné, aby alespoň existoval společný 

jmenovatel, a to jak morálka, tak ideologická východiska?  

JP: Musíme se tázat, jakou funkci má morálka? Víme, že je morálka je souhrn všeho, co je 

následováníhodné, ale že by morálka integrovala celou společnost, tak tomu v moderní společnosti 

není. Existuje sice morální minimum, ale to je antropologické, a ne sociální. Nesmíme zapomínat, že 

žijeme v morálně a kulturně pluralitní společnosti. Dokonce bych to obrátil v tom smyslu, že v dnešní 

době není důležitá integrace, ale diferenciace. Budeme se neustále tvářit, že existuje morální 

fundament společnosti? Jistěže známe z dějin filozofie i náboženství tzv. zlaté pravidlo „Co nechceš, 

aby druzí činili tobě, sám nečiň,“ které Immanuel Kant kritizoval kvůli jeho reciproční povaze a chtěl 

ho nahradit kategorickým imperativem, tj. morálkou absolutní povinnosti. Můžeme také říci, že jsou 

zde jisté antropologické danosti, konstanty, které tak či onak platí ve všech lidských kulturách. 
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Dokonce i vztah k transcendentnu … Náboženství je sociální systém založený na neustálém 

rozlišování toho, co je imanentní, a co naopak transcendentní. Morálka však není náboženství.  

MS: To se podmiňuje … 

JP: Náboženství je silný systém. Morálka je jiným systémem.  

MS: Nesmíme zapomínat, že morálka je náboženstvím podmíněna. Kristus je autorita, která operuje 

s morálními východisky a apeluje na židovský lid.  

… Řím …  

JP: Ale každý věřící Vám řekne, že víra není otázka dodržování morálních pravidel. To je naopak 

příklad zákonictví, které Ježíš kritizoval. Kdybychom trochu odskočili do historie, tak je vhodné 

poukázat, že ve starém Římě to, co bylo božské, a co bylo světské, bylo dáno společenským 

postavením. Císař si mohl dovolit prohlásit za božské cokoliv, třeba i svého milence. Naproti tomu 

v křesťanství diference mezi božským a světským neměla nic společného se sociální hierarchií, a 

proto se také tento původně východní kult v Římě nakonec prosadil jako oficiální náboženství. Na 

konci dějin i právě tady a teď jsme si všichni rovni před Kristem. Tento akcent na vzájemnou rovnost i 

rovnou účast na posvátnu přinesl zásadní historický zlom. 

MS: K tomu se vrací francouzská revoluce.  

JP: Podívejte se, moderní politika je do značné míry politická teologie, jak tvrdil Carl Schmitt. 

Například otázka suverenity, jak ji v sekulární politice postavil Thomas Hobbes, navazuje na 

teologické představy suveréna, i když Hobbes je první autor, který důsledně odděluje otázky politické 

a teologické a s nimi i moc světskou a duchovní. Také proto byl obviňován z ateismu a jeho protivníci 

mu přezdívali „ďábel z Malmesbury“.    

… Hodnoty …  

MS: Spontánně jsme přešli k otázce hodnot. Je zajímavé, že změna byla doprovázena silnou větou, 

kterou vyslovil Václav Havel: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí …“ Vnímáte význam 

pravdy jako konstitutivního prvku lidské existence? Profesor Václav Bělohradský se k tomu staví 

opatrně, nazývá to morálním kýčem.  

JP: Víte, vychází to z toho, co rozumíme pravdou, co rozumíme láskou.  

MS: Lidé, když se řekne „sametová revoluce“, si asociují tato slovní spojení. To proto, že je v nich velký 

náboj společenské energie. 

JP: Revoluce je komplexní zlom, změna. Pokud to uchopíte v takových pojmech, tak můžeme říci, že 

Havlova věta je velice chytrá redukce komplexity. Zde jsem využil pojem Niklase Luhmanna. Když 

Václav Havel v roce 1989 řekne, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, tak vlastně 

překódoval komunistický slovník dobra a zla. Pochopitelně tu větu musíme chápat jako jednoduché 

heslo, nad kterým by bylo velice chybné filozofovat nebo vést politické analýzy. Neanalyzuji tu větu, 

jelikož ji vidím v rovině hesla, které podle mě především redukuje složitost revoluce na důležitou 

skutečnost, že nyní můžeme žít ve slušné společnosti.  

MS: O to snad ve společnosti jde.  
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JP: Ano, …  

MS: Bez slušnosti se dobrá společnost utvářet nedá.  

JP: Vzpomínám si, že někdy v roce 1990 mi jeden kamarád, jenž byl také během revoluce studentem, 

říkal, že to je podobné jako sportovní zpravodajství. Pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí dva 

jedna po prodloužení. Soudím, že to jsou taková zjednodušení, ale … 

MS: … aby člověk vůbec porozuměl složitosti, tak musí použít zjednodušení.  

JP: Třeba Václav Bělohradský vstoupí do sporu a řekne, že pravda do politiky nepatří, a v tom má 

pravdu. Kdo říká, že má pravdu, tak tím všechny, kdo s ním nesouhlasí, předem označuje za lháře. To 

je velmi silné tvrzení, a proto Bělohradský polemizuje s Václavem Havlem. My se však můžeme 

postavit do pozice pozorovatele druhého řádu a podívat se na to, co to skutečně v tom společenském 

kódu pravda-lež a láska-nenávist znamená. Spojení, které užil Václav Havel je spojením, které se snaží 

pochopit revoluci či změnu v základních etických kategoriích. Zároveň je třeba zdůraznit, že v jeho 

větě není předběžný politický výměr, kdo jsme my – stoupenci pravdy a lásky, a kdo jsou oni – 

stoupenci lži a nenávisti. Nejde tedy o klasifikování politických oponentů jako lhářů, ale o mnohem 

prostší a nezpochybnitelné tvrzení, že lež a nenávist nepatří do politiky. Právě v tomto negativním 

výkladu je podle mě třeba Havlově větě rozumět.   

… Slušnost …  

PJ: Pokud to takto řekneme, pak se dostáváme do odlišné situace. Vždy jsem tuto větu chápal 

v Rawlsově slova smyslu. Hovořit o teorii spravedlnosti má smysl v tom argumentačním rámci, ve 

kterém spravedlivá společnost je společností slušných lidí. Co je slušnost, si můžeme racionálně 

stanovit. Můžeme zde mít jistou rovnováhu - ekvilibrium, které definuje meze, co je a co není slušné.  

MS: Ovšem verbální definice, popsání slušnosti, je obtížná, nicméně každý cítí, jestli ten druhý se 

k nám chová slušně, či ne.  

JP: To, co říkáte, je rousseauovský výměr. Já měl spíš na mysli teorii společenské smlouvy a 

racionálního rozhodování pod závojem nevědomosti, jak ji formuloval kdysi filozof John Rawls. 

MS: To však není pouze tento francouzský osvícenec. Otázka citu se dá nalézt i ve skotském 

osvícenectví.  

JP: To jistě. Narážíte na teorii morálních citů Adama Smitha. O morální intuici v civilizované, tj. slušné 

společnosti psal i Adam Ferguson, a je blízká i skepticismu Davida Humeho, který je tak zásadní pro 

každého liberála. V tom spočívá podle mě i podstata sporu o lásku a pravdu. Zde jsem si pomohl 

sociologickou konstrukcí, abych vysvětlil heslo pravdy a lásky … jakožto redukci komplexity. To, co 

říkáte vy, že Havlova slova jsou vlastně odkazem na morální sentiment, morální cit, jenž chápe 

člověka jako v podstatě dobrou bytost, mající schopnost rozlišit dobro a zlo, je důležité, protože na 

základě toho vzniká civilizovaný stav. Já bych to však ještě protáhnul právě k Humovi. To proto, že 

Hume je důležitý pro každého liberála. On praví: „Pozor, všechny zákony, které si společnost stanoví, 

jsou konvencemi a musíme s nimi jako s konvencemi zacházet.  

MS: Díky tomu se opětovně dostáváme k Friedrichu von Hayekovi, pro něhož je právní řád ne otázkou 

racionálního konstruktu, ale výslednicí evolučního vývoje. Nemyslíte si, že právě relativizace jistých 
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termínů přispěla k tomu, že zde nedošlo k jednoduššímu, méně komplikovanému přechodu z centrálně 

plánované ekonomiky na tržní hospodářství a také z totality na demokracii?  

JP: Víte, nepřeceňoval bych roli idejí a filozofie v životě, obzvlášť v Čechách, kde to spojování filozofie 

a politiky má dlouhou tradici. Například figura prezidenta osvoboditele - filozofa je tak silná, že i ti, 

kteří nejsou filozofové, mají touhu si sednout do křesla a poučovat všechny ostatní.  

MS: Nutno říci, že jsme na to byli z první republiky zvyklí.  

JP: Jedná se o takový moderní archetyp, což je sice oxymóron, nicméně od roku 1918 platí. Když jsme 

zmínili Friedricha von Hayeka, tak jsem kritikem Hayekovy teorie práva jako spontánního řádu. 

Mnohem bližší je Popperův racionalismus Otevřené společnosti. Je dobré říci, že sám Popper z Huma 

vychází. On se táže: „Co je jedinečné na vědě?“ a odpovídá: „Můžeme prokázat, že vědecká tvrzení 

jsou pravdivá, nebo nepravdivá.“ Pravým poznáním vědce je podle této teorie falzifikace skutečnost, 

že sice bude čtyřicet let bádat a jeho teorie či poznatky budou vědecky platné, ale za dalších třicet let 

budou pravděpodobně překonané. V tom je vidět důležitý vklad skeptického rozumu.    

MS: Ano, ale s jistou nadsázkou můžeme tvrdit, že přílišná skepse může vést k sepsi.  

JP: A vést až k politickému kvietismu, tj. rezignaci na řešení politických problémů. 

… Solidarita …  

MS: Dobrá, rád bych se ještě zeptal, jak vnímáte skutečnost, na niž poukázal slovinský myslitel Slavoj 

Žižek, že jsme dostali v roce 1989 svobodu, ale nedostali jsme solidaritu. Jak tomu rozumíte?  

JP: Nahlížím na to asi takto. Roku 1989 nám nebyla dána svoboda. Rok 1989 byl výjimečný v tom, že 

jsme se zbavili iluze, že skrze politiku můžeme docílit bratrství. Bratrství je kategorií, která do politiky 

nepatří. Moderní politika může fungovat jenom jako neustálý spor a neustálé vyrovnávání se svobody 

a rovnosti.  

MS: Nesmíme opomenout spravedlnost.  

JP: Spravedlnost znamená nalézt rovnováhu mezi ideálem svobody a ideálem rovnosti, jak 

argumentoval například již zmiňovaný John Rawls. Nerovnosti jsou ospravedlnitelné jenom tehdy, 

když jsou ku prospěchu celého společenství a trvale nezhoršují postavení určitých sociálních skupin. 

Na to reagoval Robert Nozick, když řekl: „Ale pozor, každý stát je nerovnost a jen ten stát, který je 

minimální, je ospravedlnitelný …“ To je přece velice silná argumentace. I každý socialista ji musí vzít 

nesmírně vážně. Jestli je na Americe něco výjimečného, tak to, že tam anarchisté jsou velice často 

kapitalisté. Máte tam silnou tradici i celé intelektuální hnutí libertariánů a anarchokapitalistů. 

MS: Shodou okolností k těm radikálním anarchokapitalistům patří Murray Rothbard, nástupce von 

Misese na pomyslném trůnu rakouské ekonomické školy. Je to jiné myšlení než von Hayek, jenž sílu 

státu obhajuje, jelikož jej považuje za nutný.   

JP: To, co říkáte, je důležité. Zde musíme rozlišovat, neboť se zde bavíme o seriózních myslitelích, a 

ne o nějakých politických propagandistech nebo žurnalistech. Myslím si, že neštěstí Václava Klause je, 

že je zručným politikem, jenž si o sobě ovšem myslí, že je myslitel. V tom je jeho tragédie.  

MS: Lze soudit, že v zahraničí to již vědí.  
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JP: To víme i tady.  

MS: Neměli bychom zapomenout, že pro někoho jsou velkou hodnotou peníze … Jak se k nim stavíte? 

Tážu se proto, že mnozí z nás redukují lidský život s jeho výšinami a hloubkami pouze na tento rozměr. 

Transformace naší společnosti do jisté míry byla vedena touto redukcí.  

JP: Peníze jsou úžasné sociální médium, díky kterému probíhá ekonomická výměna a komunikace, ale 

i možnost říct, co si za peníze nelze koupit – například lásku, štěstí, poznání atp. Hodnota peněz je 

sociálně konstruovaná a představuje jeden z nejúžasnějších vynálezů lidské civilizace, bez které by 

moderní ekonomika vůbec nemohla fungovat. Vy jste měl ale na mysli asi hodnotu, jakou člověk 

přisuzuje získávání peněz, a v tom je patrná jedna věc – na rozdíl od filozofie, náboženství či literatury 

a umění peníze neznají výšiny a hloubky. Fungují horizontálně a jejich kód je obecný, což znamená, že 

se netýkají jen vybraných společenských skupin definovaných mocí nebo původem. Nefungují ale 

zdaleka všude, a tak si například v moderní společnosti můžete koupit prostitutku, ale ne lásku. Rozdíl 

mezi sexem a erotikou prostě nedokážou zrušit ani peníze. Ani uměleckou hodnotu nelze redukovat 

na tržní hodnotu uměleckých děl, jak o tom svědčí závratné ceny mnoha podprůměrných děl. Zrovna 

tak i snahu bohatých a mocných kupovat si soudce nebo policisty bude společnost považovat za 

korupci a vnímat jako patologický jev, i kdyby byl seberozšířenější. 

… Demokracie …   

MS: Vypořádali jsme se postupně s otázkou ideologií a morálky, která shodou okolností podmiňuje 

efektivní fungování společenského řádu, a tím je po roce 1989 demokracie. Rád bych se zeptal, jak 

vnímáte toto uspořádání. Byli jsme jednou z mála zemí ve střední Evropě, která ve dvacátém století 

zažila demokracii. Ta však byla doprovázena charismatickými osobnostmi jako Masaryk, Beneš … 

Ostatně rok 1989 byl obdobím, kdy se do čela státu postavila charismatická osobnost, která vtiskla 

novou tvář porevolučnímu období spojené s obnovou demokratických pořádků.                      

JP: Dokonce jsem na tento problém přetrvávání charismatické politiky upozornil včera, tedy 16. 12. 

2012, v televizním pořadu Otázky Václava Moravce.  

MS: Tam jste se zmínil o autoritách.  

JP: Když hovořím o charismatu, tak mám na mysli charismatickou legitimitu nějaké autority. Bavíme 

se o ideálních typech panství podle Maxe Webera. V přednášce Politika jako povolání Weber mluví o 

tom, že moderní politika předpokládá dva typy – politické vůdce a odborně vybavené úřednictvo. 

Zatímco u politických vůdců je vždy třeba určitého charismatu, se kterým bojují o svůj politický 

program a ideje a s nímž se snaží přesvědčit veřejnost o jejich správnosti, úřednictvo naopak vychází 

z neosobní vlády zákona a jeho rozhodnutí jsou vždy odborně a racionálně odůvodněna.  

MS: Náš známý specialista, …   

JP: … jenž to řídí. To je byrokrat, jenž je pro Webera tak důležitý. To proto, že on reprezentuje ten 

neosobní řád normy, jenž si později rakouský právní filozof Hans Kelsen vysvětlí úplně po svém a 

zkonstruuje tzv. ryzí právní nauku, jejímž základem je čistá normativita. Weber ovšem na rozdíl od 

Kelsena velmi dobře chápal, že i v moderním právním státě existuje neustálý spor mezi politickou vůlí 

vůdců a normativním řádem obecného zákonodárství ... Každá revoluce je potom vždy naplněna 

charismatem. Vynesla do popředí charismatické osobnosti. Zajímavé na české společnosti je, že 
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v roce 2013 půjdeme k volbám a jedním z hlavních kandidátů na prezidenta je člověk, který opírá 

svou kandidaturu o charisma z roku 1989. Máme problém s tím, že bychom dávno měli mít 

demokraticky charismatickou, a ne revolučně charismatickou politiku. Ani po 23 letech nefungují 

stranické aparáty, tedy politické strany jako instituce, z nichž se vlastně generuje „politično“. Slovem 

politično rozumím to, co je společné a obecné. Strany ovšem často fungují jen jako převodní páky 

soukromých zájmů.  

MS: Díky tomu se ztrácí jejich legitimita i legitimita systému jako celku.  

JP: Ano, stranická legitimita je slabá. Stále zde ale ještě funguje určitý byrokratický duch. Můžeme 

nadávat na stát, ale jeho instituce stále ještě neztratily schopnost vykonávat veřejnou správu. To však 

není otázka politická, ale administrativní.  

MS: Shodou okolností, pokud se zabýváme otázkou korupce, narazíme i na postoje české politoložky 

Vladimíry Dvořákové, která tvrdí, že státní správa není tak dokonalá, jak by bylo potřeba, ba je 

v područí.  

JP: Tato otázka je zkoumána kritickými teoriemi byrokracie. Bez ní si nedokážeme modernitu 

představit. Samozřejmě k určitému dobrému tónu politologa patří byrokracii kritizovat.  

… Občanská společnost …  

MS: Dobrá, ale vraťme se po krátkém přerušení otázkou byrokracie, korupce, jež jsou s demokracií 

spojeny zpět k výchozí otázce, tedy k demokracii a občanovi. To proto, že demokracie není nic jiného 

než systém, který je jím utvářen člověkem v interakci s druhými.  

JP: Budování občanské společnosti bylo delegitimizováno právě postkomunistickou ideologií. Padalo 

zde mnoho nesmyslů. Například Klaus říkal, že nezná pojem občanské společnosti. To může říct pouze 

hlupák, jenž si toho Fergusona nikdy nepřečetl a poté …  

MS: … i Ernesta Gellnera.  

JP: Ano, dokonce tvrdil, že je to levicový koncept. Opravdu nerozumím, co je na Adamu Fergusonovi 

levicového.  

MS: Klaus se v tomto ohledu zaštiťuje slovy: „Jsem pro společnost svobodných občanů a ne pro 

občanskou společnost …“  

JP: Ano, Klaus tvrdí, že zná pouze svobodnou společnost, a ne občanskou společnost. To je velký 

blábol! Zkusme se ale vážně zamyslet nad tím, co je to občanská společnost. Občan je sociální 

konstrukt stejně jako individuum. Kdy vzniká moderní sociologie? Když se najednou naše chápání 

světa vymezí do duality „společnost a individuum“. V moderním právu a politice se tato obecná 

dualita společnost-individuum překládá do duality občan – stát, ale v právu přitom navíc dochází 

k využití prastarého dělení práva na soukromé a veřejné. V moderní době také teprve vzniká ústavní 

právo jako svébytný obor. Kdybych se vrátil k pojmu občana, tak je samozřejmě spojen s občanskými 

právy, která fungují jako institucionální omezení výkonu ústavní moci.  

MS: Je to vytyčení limitů, kam až může sahat veřejná moc.  



 

33 
 

JP: Stát nemůže zasahovat do všeho. Stát sice kodifikuje a chrání občanská práva, ale tato práva sama 

státní moc předcházejí a legitimují. V tom spočívá paradox konstitucionalismu, kdy lid má ustavující 

svrchovanou moc sám sobě vládnout, ale může tak činit jen v rámci již ustavené moci, jak ji definuje 

ústava té či oné země. A součástí této ústavy jsou i práva a svobody, které žádný lid ani jeho 

zastupitele nemohou zrušit. 

MS: To snad je důležité, ne?  

JP: To by mělo být samozřejmé. Když se například řekne svoboda projevu, tak si pod tím všichni něco 

představí …  

MS: Má to spojení s demokracií.  

JP: Co je vlastně moderní demokracie? Suverenita lidu a občanská práva. Na jedné straně máte 

demokracii jako svrchovanou moc celku.   

MS: Není to pouze vláda lidu, ale také systém skládajících se z neutrálních mechanismů, které 

dokážou civilizovaným způsobem řešit konflikty, které se v rámci vládnutí objevují.   

JP: Právě o tom hovořím. Občanská práva jsou strukturálním elementem, který zabraňuje expanzi 

jednotlivých částí moci. Když řekneme občan, tak to je jednotlivec, od něhož se moc odvíjí. Ať se 

jedná o volební hlas, právo hlasovat, ať již je to právo petiční … Občan je možnost nechovat se 

soukromě, ale chovat se veřejně.  

MS: V moderní společnosti je důležité rozlišení na veřejné a soukromé.  

… Kultivovaný člověk …  

MS: Nedílnou součástí společenského systému i občanské společnosti je člověk. Měli bychom v našem 

dialogu také upozornit na fakt, že pro demokracii je velmi důležitý slušný i vzdělaný občan, třebaže 

jsme se toho z části dotkli v zastavení nad hodnotami.  

JP: To je zajímavé a důležité. Poměr vzdělání a demokracie je velmi ambivalentní. Máte společnosti, 

které nejsou tak vzdělané a vzdělání je rozvrstveno, a přesto to jsou svobodné společnosti. Máte ale 

také společnosti, v nichž se vzdělání považuje za úkol státu, avšak společnosti nejsou tolik svobodné. 

Můžeme si položit ultraliberální otázku, proč by vůbec stát měl financovat vzdělání. Odpověď na to je 

pragmatická. Vyslovil ji Michel Foucault. Moderní stát nefunguje ani tak jako organizace a politická 

sebeidentifikace svrchovaného lidu, ale jako organizace starající se o disciplínu populace žijící na jeho 

území. 

MS: Jistě, avšak lépe se manipuluje s hlupákem než se vzdělaným člověkem.  

JP: Na to jsou i konkrétní studie. Souvisí to s minimální mírou bohatství, magických šest tisíc dolarů 

individuálního ročního příjmu atp. Ernest Gellner také spojoval vzdělání s kulturní homogenitou a 

moderním nacionalismem. Najednou všichni čteme jisté příběhy ve škole - a tomu říkáme historie. 

Tam je důležité ono STORY – sdílené dějiny jako předpoklad společné národní identity.  

MS: My bychom to mohli přeložit jako „jeho historie“ Je otázkou, jak dokáže se oním příběhem 

oslovit, jak jej dokážeme vstřebat pro další aktivitu.  
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JP: Vzdělání je důležité z hlediska homogenity, nicméně jste řekl jednu důležitou věc. Řekl jste, že je 

to slušný občan.     

MS: S tím operuje Ernest Gellner. Civic society je společnost slušných lidí.   

JP: A fairness. To je kategorie, která v němčině ani v češtině například nemá svůj přesný překlad.  

MS: U nás se říká férovost.  

JP: Původní překlad konceptu pana Ralwse zněl spravedlnost jako slušnost, což si myslím, že je 

správný nápad. Je zajímavé, jak hovoříme o férovosti, kterou my Češi vnímáme skrze sport. Tedy, že 

někdo rukou gól nedá, jelikož jinak bychom skončili jako Maradona. Ve slušné společnosti Maradona 

není hrdina, ale odporná osoba. Je zajímavé, že společnost, která je hrubá, není civilizovaná, tak pro 

ni Maradona hrdinou je. To proto, že na všechny ostatní vyzrál a nezáleží na okolnostech nebo 

dodržování pravidel. Účel světí prostředky, to je heslo přímo odporující jakékoli myšlence právního 

státu nebo i spravedlnosti jako slušnosti či férovosti. 

MS: Vyzrál na rozhodčího, nicméně Kafka ve svém díle říká, že vše je sledováno a zřejmě neuvažoval o 

lidském oku.  

JP: Byla to „fotbalová teologie“. Podle Maradony to byla ruka boží, nikoliv jeho. 

MS: Navraťme se …  

JP: Mohli bychom říci, že občanská společnosti je společností, která má spravedlnost jako svou 

maximu.  

MS: K tomu má napomáhat i justiční systém.  

JP: Ano, to je první úkol soudcovské moci, justice v nejširším slova smyslu.  

… Kvalita demokracie …  

MS: V diskusi bychom neměli opomenout význam kvality demokracie. Jak hodnotíte vývoj české 

demokracie pohledem z Britských ostrovů?  

JP: Abych se přiznal, tak pro mě je tato otázka nepříjemná. Vím, že to tak nemyslíte, ale ona jako by 

předjímala, že venku je to lepší a doma horší. Vždy říkám, že venku je to jiné. Například v Británii je 

ten stav úplně jiný než v kontinentální Evropě. Není tam rozdíl proti současným podmínkám v Česku, 

ale i oproti Francii nebo oproti Německu.  

MS: Otázku jsem kladl také z toho důvodu, že u nás lidé říkají, že kvalita demokracie zde nestojí za nic 

… 

JP: … a venku je to lepší. Řekl bych, že u nás máme dlouhodobý problém, jelikož moderní český národ 

se definoval v odporu vůči oficiálním institucím, což znamená, že moderní český národ je protistátní 

v tom slova smyslu, že se definoval protihabsbursky, čili protimonarchicky. Tento pohyb by sám o 

sobě mohl být kladný, kdybychom dbali na principy republikanismu, demokracie a občanských 

svobod. Ono to však mnohem víc vedlo k tomu, že se zde obecně nedůvěřuje státu a oficiálním 

sociálním institucím, ale důvěřuje se pospolitosti, tedy sousedským vztahům. Řekl bych, že problém 
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soudobé české společnosti je obecná nedůvěra v cokoliv oficiálního. Toto je zajímavé téma pro 

sociologa práva, protože vidíme, že právo v knihách je jiné než to, co se žije – živé právo. Protiklad 

mezi živým a psaným právem je u nás nesmírně silný.  

MS: Čím si to vysvětlujete?  

JP: Je to tím, že neoficiální struktury mají důležitou roli na úkor oficiálních.  

MS: Dá se říci, že neoficiální struktury ovládají oficiální.  

JP: S tím lze souhlasit.  

MS: Můžeme také říci, že se u nás privatizovala veřejná moc.  

JP: Komunismus zrušil rozdíl soukromého a veřejného, ale tím ve jménu extrémně kolektivistické 

ideologie vytvořil nejegoističtější společnost v dějinách lidstva. Totální společnost vedla 

k absolutnímu egoismu. V okamžiku, kdy je zde revoluční moment, jenž vám řekne: „Privatizujte!“, 

nelze se divit, že to dopadne stejně, jako ve Formanově komedii Hoří, má panenko. Tombola, kterou 

si chtějí rozkrást pod nosem, neboť jsou egoističtí, to byl přece příklad kuponové privatizace. Ve filmu 

je to ukázáno na příkladu lístků do tomboly. A bylo zajímavé, že se v období sociální transformace 

v 90. letech také málo protestovalo a byli jsme přecitlivělí na politické konflikty, přestože občanská 

společnost je založena na každodenním konfliktu a boji o politický názor. 

MS: Na význam konfliktu nezapomíná náš zmiňovaný Ernest Gellner. Občanská společnost je v jistém 

ohledu „opozicí“ vládnoucích struktur.   

JP: Jistě a na tento názor také přímo navazuji.    

MS: Nu, nicméně tomu řádně nerozumí lidé, kteří jsou našimi reprezentanty.  

JP: Občanskou společnost chybně vnímají jen jako morální aktivismus. Ve skutečnosti ale jde o 

politický aktivismus. Rizikem občanské společnosti je to, že politické problémy převede na problémy 

morální namísto toho, aby vedla k politickému aktivismu.  

MS: Problém je, že není dostatečně silný.  

JP: On se nepřelije do stranické politiky. Potřebujete, aby občanská společnost přirozeně 

komunikovala se stranickou politikou.  

MS: Ano, ale strany jsou v našich končinách zdiskreditovány.  

JP: Jistě, ale nemůžeme je nahradit občanskými iniciativami.  Naivitu Občanského fóra kdysi přesně 

vystihlo heslo „Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny.“ Tuším, že autorem tohoto 

sloganu byl Vladimír Železný, pozdější zakladatel Novy. Je to výborné heslo, ovšem pouze pro rok 

1990, ale poté již ne.  

MS: Soudíte, že když je zde takový rozštěp mezi občanskou společností a politickými stranami, lidé 

přirozeně ztrácí ochotu participace.  

JP: Podívejte se na obrovský podvod. Největším tunelem na občanskou společnost byla strana Věci 

veřejné. To bylo vytunelování potenciálu občanské společnosti i nespokojenosti. Strana, která je 
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soukromým podnikem snaží se využít občanské mobilizace. To na dlouhou dobu zdiskreditovalo i 

představu, že může vzniknout jiná strana. Zde je důležité, abychom se zeptali, jak funguje moderní 

politika. Její podstatou je, že máte politické strany, které usilují o moc, kterou vykonávají ve státě, 

podle nějakého vládního programu, v rámci nějaké ústavy. Za vládní politiku nesou odpovědnost a 

její test přijde v dalších volbách. Mezitím vládní politika prochází mediálním hodnocením, kterému se 

říká veřejné mínění. Právě v médiích se generuje sebereflexe občanské veřejnosti a občané se dle 

svých preferencí rozhodují, komu v dalších volbách dají hlasy a která strana se tedy ujme vlády, 

zatímco ostatní zůstanou v opozici. V tom spočívá koloběh demokratické politiky. U nás je problém, 

že strany se často nechovají jako reprezentanti obecné vlády a zcela ignorují, co se děje ve veřejnosti.  

MS: To je jednoduché, neboť jediným zájmem je moc a distribuce prostředků.  

JP: Ony na to doplatí hlavně v čase krize a dnes jsme toho svědky.  

… Program a politika …  

MS: Dobrá, pokud hovoříme o politice, je vhodné se zeptat, jak vnímáte programy politických stran, 

jimiž zčásti vyplňují veřejný prostor. Jsou čitelné? … Lidé by měli volit na základě programu. Pokud 

nemáte program a schopnost jeho prosazení, tak to nevede k ničemu než k vyprázdnění lidských 

usilování.  

JP: Jasně, máte na mysli slovo Automatón. Nad tímto tématem uvažuje například i Havel, ale ono je 

již obsaženo ve velké metafoře státu jako mechanickém stroji, jak ho popisoval Thomas Hobbes. 

Pokud jej máte, tak se musíte tázat, čím jej naplníte. Stroj funguje bez toho, aby byl něčím naplněn. 

MS: Jsou i inteligentní stroje. Žijeme ve světě umělé inteligence.  

 JP: Dobrá, ale zajímavé na tom je, že když to funguje naprosto vyprázdněně, tak vzniká otázka, zdali 

to může fungovat dlouhodobě?  

MS: Poté se lidé chovají jako zelinář z Havlovy Moci bezmocných.  

JP: A to i ve svobodné společnosti. To je vlastně rozdíl mezi účelovou, instrumentální racionalitou a 

hodnotovou racionalitou. Diference mezi hodnotovou a instrumentální racionalitou, jak o ní hovoří 

Weber, je konstantou moderní demokratické politiky. Lze říci, že moderní demokratická politika je 

oscilací mezi krizemi z hodnotové a instrumentální racionality. Komunismus je krizí hodnotové 

racionality, zatímco společnosti založené na tržní ekonomice a demokratickém řádu si prochází 

krizemi instrumentální racionality.  

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

JP: Česká republika je jen středně velký a chudší stát jednoho teritoriálního segmentu globální 

společnosti, který se označuje jako Evropská unie. Naši roli v globalizovaném světě proto nelze 

přeceňovat a představa, že bychom se měli lépe, kdybychom v žádných nadnárodních organizacích 

nebyli, je až nebezpečně naivní. Budoucnost České republiky bez členství v EU si nedokážu představit, 

ale o to důležitější je ptát se, jaká by měla tato Unie být a kam by měla směřovat. A to se netýká jen 

Unie, ale i samotné ČR. Mám rád termín „glokalizace“, který razí sociolog Roland Robertson a jímž se 

v podstatě říká, že každý globální proces má své lokální projevy a účinky, na které jednotlivé 
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společnosti musí reagovat podle svých potřeb a zájmů. A definovat tyto potřeby a zájmy je prvořadý 

úkol i dnešní české politiky. 

MS: Děkuji vám za podnětné úvahy …    

P.S.: 

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

 

JP: Kromě účasti ve studentské stávce to byla také práce v Občanském fóru v Odolena Vodě, kde jsem 

vyrůstal a žil až do odchodu do Velké Británie. 

 

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

 

JP: Ano, v obou kolech. 

 

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

rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také k opětovnému setkání obou zemí v Evropské unii?           

 

JP: Odmítám konsekvencialistické argumenty, jestli to bylo „dobře“, nebo „špatně“. Slovenský 

nacionalismus se přeorientoval a začal konfrontovat s nacionalismem maďarským, zatímco český 

nacionalismus se stále více definoval v odporu proti všemu cizímu, ať se jedná o EU, NATO nebo 

ruské či ukrajinské imigranty. Rozdělení Československa způsobila momentální krize politických elit, a 

ne krize státnosti. Zrovna tak mohlo nacionalistické vášně zchladit referendum, v němž by se většina 

obou národů vyslovila pro další existenci federace.    

 

 

Dialog o transformaci práva s Jiřím Přibáněm5: 

… Právo v minulosti …  

MS: V našem druhém setkání bych využil vaši profesní zkušenost. Jste právník, jenž musel vystudovat 

právo za socialismu. To se v diskusích o transformaci může projevit jako výhoda, jelikož dokážete 

komparovat právnické systémy. Navrhuji, abychom postupně vymezili ony právní systémy. Jaké je 

pojetí práva v rámci socialistické ideologie? Co znamená pro tuto ideologii? Náš stát se s tím musel 

popasovat.    

JP: Když řekneme socialistické právo, …  

MS: … či lépe právo socialistické společnosti …  

JP: Tak se bavíme o něčem jiném nežli o socialistické teorii práva. Tato teorie se vyvíjela od 

Stučkových, ale hlavně Pašukanisových představ v Sovětském svazu 20. let minulého století, jak násilí 

                                                           
5
 Dialog byl natočen v pátek 15. února 2013 po 14 hodně v prostorách New York Univerzity Malé Náměstí 2, 

Praha 1, Staré Město. 
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státu bude odumírat a právo bude postupně jen regulovat společnost, až se nakonec stane pouhou 

nenásilnou správou společnosti. Poté ale přišel Višinskij jako hlavní apologeta stalinistického teroru a 

teorii socialistického práva změnil zcela podle dobových představ o zostřování třídního boje, v němž 

se právo stává nástrojem politické represe a způsobem, jak se zbavit nepřátel. Tato koncepce ostatně 

lépe odpovídala klasické marxistické definici práva jak vůle vládnoucí třídy povýšené na zákon.  

MS: Určitá skupina lidí dostala nástroj a tímto nástrojem ponižovala.  

JP: Právo se vlastně ztotožnilo se sociálním inženýrstvím, které v tomto historickém kontextu mělo 

krutě represivní povahu, takže i bývalí revolucionáři se raději doznávali k nejabsurdnějším zločinům, 

aby tím ukončili „řádný soudní proces“. Zákon tak sice byl v případě politických procesů jen jiným 

názvem pro politický teror, ale pro socialistickou společnost byl sociální dohled nakonec důležitější 

než politické právo. Dohlížet je sociálně účinnější než trestat, jak by řekl Michel Foucault. V tomto 

slova smyslu socialistická společnost skutečně představovala jedno velké „panoptikon“, kde mělo 

původně jít o neustálou kontrolu a proměnu srdcí a myslí – „hearts and minds“ – obyvatel. 

V socialistickém právu tak jsou dvě třecí plochy. Jedna plocha vychází ze zostřování represe. 

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se například v Československu neustále 

bojovalo proti hospodářské kriminalitě a přijímaly se stále tvrdší trestní sankce za rozkrádání 

socialistického majetku. Druhá plocha ovšem spočívá ve využití práva k organizování života 

společnosti, kterého nikdy nemůžete docílit pouhou represí.  

MS: Podle starého přísloví- rozděl a panuj.  

JP: Ani ne v tomto smyslu, ale spíše jako rozdvojení schopnosti práva sociálně dohlížet a politicky 

trestat.  

MS: Nu, ale toto bylo pro normalizaci příznačné. Komunisté se něčemu zavázali. Je vidět, že lidé, kteří 

smýšleli jinak, brali se za svá práva, tak byli perzekuováni.  

JP: Pokud se bavíme o socialistickém právu, tak ono je sice ve své organizačně dohlížecí funkci zcela 

moderní, ale současně ve zdůrazňování represe a násilí je předmoderní. Trvá na vymýcení všech 

nepřátel, ale současně přejímá administrativní role moderního státu, které známe i z liberálně 

demokratických režimů. V represi vůči „nepřátelům“ je archaické a kmenové, ale současně je ryze 

moderní v tom, jak reguluje sociální podmínky života celé populace. 

… Právo za demokratického kapitalismu …  

MS: Posuňme se dále. Je vhodné, aby bylo řečeno, jaký je vlastně význam práva v moderní 

demokratické kapitalistické společnosti?  

JP: V jistém ohledu se zde vracíme k úvodu, jelikož vaše první otázka se týkala smyslu státu. Ústavní 

stát je sociální organizace, v níž dochází k prolínání dvou systému, a to práva a politiky. Systém 

pozitivního práva reguluje politiku a omezuje politickou moc, ale současně tato moc může využívat 

právo pro realizaci politických cílů. Tento zdánlivý paradox umožňuje fungování právního státu. 

Například všichni varují, že se právo nesmí „instrumentalizovat“, přestože vidíme, že právo 

samozřejmě je politickým nástrojem. Když se na to podíváte obecně, tak v každé moderní společnosti 

vláda využívá právo jako prostředku svého vládnutí. Z definice právního státu nemůže jinak. Důležité 

je ovšem dodat, že právo není jen politickým nástrojem. Instrumentalizace je daná, ale zároveň 



 

39 
 

právní stát funguje díky zpětné vazbě, ve které každá moc je již předem právně omezena. Tato 

smyčka, kdy právo moc omezuje, ale současně se stává jejím nástrojem, je základním paradoxem 

právního státu. Ve funkcionálně diferencované společnosti to ovšem nevadí, protože v ní politika 

není totálním, ale jen jedním z mnoha popisů společnosti. Ústavní demokracie potom představuje 

neustálé vyvažování mezi politickou schopností rozhodovat a jejím právně normativním omezením. 

Například to vidíme v tom, jak funguje ústavní soud ve vztahu k parlamentu nebo vládě.  

MS: Je tam ta vzájemná kooperace, aby nedocházelo k vychylování jedné části demokratických mocí.  

JP: Také je to tím, že jednotlivé právní operace jsou samostatné, nezávislé jedna na druhé. Můžeme 

říci, že operačně jsou systémy uzavřené. Zatímco v politice je médium moc, v právu je oním médiem 

legalita. Když se tážeme, co je to politika, můžeme ji nahlížet jako možnost přijímat kolektivně 

závazná rozhodnutí. To je asi nejobecnější definice politiky. Záleží to na tom, jestli moc máte, nebo 

jste v opozici. V tom spočívá i fungování demokracie. To však není vše, jelikož k takovým mocenským 

operacím potřebujete předem normativně stanovený rámec práva. A právě toto zdvojení práva a 

politiky umožňuje operacionalizovat právní stát. 

… Morálka a právo …  

MS: Rád bych se při této příležitosti zeptal, jak vlastně vnímáte význam morálky a práva. Jak morálka 

působí na právo a jak právo působí na morálku. Pro fungování kapitalismu a demokracie je tento 

vztah důležitý, obzvláště když jsme jako společnost přecházeli z fungování jednoho režimu na druhý.   

JP: To je podobné, jako v případě práva a politiky. Jsou to dva nezávislé a funkcionálně diferencované 

systémy. V moderní společnosti ztratila morálka svou integrační roli. Morálka je zrovna tak zdrojem 

konfliktu, jako i konsensu. Morálka nemůže tedy být konečným integračním elementem, na němž 

bychom se všichni shodli. Není oním parsonsovským cementem společnosti. Naše morální normy 

jsou zrovna tak zdrojem sociálních i právních konfliktů. Morálka již nesymbolizuje jednotu, ale také 

rozpor. Můžeme o ní diskutovat. Některé normy jsou jasné, některé jsou nejasné. Morálka rozhodně 

není fundamentem, z něhož by právo muselo vyrůstat.  

MS: Například právník Georg Jellinek tvrdí a obhajuje, že právo je minimum morálky.  

JP: Počkejte, to ale hovoříme o různých pojmech morálky. Především si musíme ujasnit, že morálka 

není systém, z něhož by právo mělo být odvozeno a jehož normativním základům by mělo být 

absolutně podřízeno. Moderní právo přece zrovna tak musí často řešit morální konflikty - ať se jedná 

o trest smrti, nebo eutanazii. Právo je vůči morálce ve stejném vztahu jako k ostatním sociálním 

systémům, tj. ve vztahu diferencovaném a heterarchickém, a ne ve vztahu hierarchickém. To ovšem 

neznamená, že bychom nemohli hovořit o něčem, co se v teorii označuje za vnitřní morálku práva. 

Ano, skutečně můžeme tvrdit, že si právo samo konstruuje vnitřní morálku, bez které by vůbec 

nemohlo fungovat a plnit svou sociální funkci. Právě to měl na mysli například americký právní filozof 

Lon Fuller ve své slavné knize Morálka práva, ve které tuto vnitřní morálku odlišuje od metafyzického 

pojetí morálky nebo přirozeného práva. Podle Fullera například každý normativní systém, máme-li ho 

vůbec nazývat právem, má mít zákony významově jasné, časově stálé nebo logicky nerozporné, a 

navíc v něm musí panovat shoda mezi oficiální dikcí zákona a úředním postupem. Jen tak lze zajistit 

původní účel práva, jímž je podřízení lidského chování obecným pravidlům. Současně ovšem platí, že 

tyto principy nejsou absolutní, takže i zákony nemusí být vždy zcela jasné a je třeba je interpretačně 
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vysvětlit. Zrovna tak je ve výjimečných případech možné přijmout i retroaktivní normu, přestože 

obecně právo nemá působit zpětně. Fuller jasně říká, že vnitřní morálka práva není souborem 

absolutně neporušitelných principů, ale obecných maxim, jimž se má každý systém práva blížit a mezi 

nimiž je třeba vždy vyvažovat a ustavit nějaké ekvilibrium. Můžete mít situaci, která je tak výjimečná, 

že přijmout retroaktivní zákon je menší nespravedlnost nežli situaci vůbec neřešit. Ostatně, Fuller 

v dodatku k Morálce práva zmiňuje problém tzv. odporného udavače, což je dilema toho, jak se 

vypořádat s režimem, který je ve své podstatně nespravedlivý, i když je legální. Fuller používá 

fiktivního příběhu o režimu purpurových košil, v němž šlo ve skutečnosti o modelování možností, jak 

se vyrovnat s politickými zločiny minulosti a jaké byly možnosti politiky denacifikace.  

MS: Také tento teoretik klade důraz na morálku jako povinnost.  

JP: Ano, první kapitola Fullerova spisu se věnuje distinkci mezi morálkou povinnosti a morálkou 

aspirací. Jistě si vzpomínáte, že Fuller nastiňuje, že tato distinkce nemá vztah k právu, ale týká se 

morálního systému. Také tam říká, že společnost musí mít určité povinnosti, závazky, jako že se 

nesmíme vzájemně vraždit, že musíme respektovat soukromý majetek a podobně. Kromě toho 

ovšem musí společnost vytvářet institucionální podmínky pro realizaci určitých aspirací, talentů 

každého jedince. Fuller zde vlastně uvažuje v aristotelském duchu, protože tvrdí, že jde o míru a 

vzájemnou vyváženost obou typů morálky ve společnosti. Budete-li mít společnost, která bude lidem 

dávat příliš povinností, znemožníte uplatnění jakéhokoli individuálního talentu i obecnější možnosti 

změny a růstu takové společnosti, protože zůstane rigidní a represivní.  

MS: To byl příklad minulé doby, že?  

JP: Ano, možná bychom socialistické právo podřízené morálce povinností mohli i tak vnímat, ale 

nesmíme zapomínat, že v socialistické společnosti právo nakonec nebylo tak důležité. Důležitost 

práva v socialistické společnosti byla obecně mnohem nižší než v právním státu demokratické 

společnosti. Dá se to ukázat například na diskriminaci žen, která fungovala i za socialismu, přestože 

jsme měli traktoristky a v Sovětském svazu údajně měli i hrdinky socialistické práce – hornice. Ženy 

byly ale ve skutečnosti vykořisťovány hned nadvakrát, jelikož musely být zaměstnané, a tím přispívat 

k „rozvoji socialistické společnosti“, ale současně v této společnosti přetrvávala nadvláda mužů a 

patriarchální model. Vždy se našla nějaká „Kabrhelová“ reprezentující ženský prvek v ústředním 

výboru Strany, ale zároveň se od žen očekávalo, že budou fungovat jako figury, které se budou starat 

o domácnost. Zajímavé je, že zdánlivá emancipace žen v socialismu ve skutečnosti představovala 

těžkou diskriminaci, takže se k překvapení západních feministek po pádu komunismu ženy ve střední 

a východní Evropě snažily především vymanit z tohoto systému politické diskriminace a prosadit si 

nejprve individuální autonomii a teprve potom rovnoprávnost na trhu práce nebo v sociálních 

příležitostech. V těchto souvislostech také potom nepřekvapí, že například v systému socialistické 

justice se naopak více projevoval ženský prvek. Zaměstnanost žen v justici byla vyšší nežli v jiných 

profesích, ale to jenom proto, že právo nebylo důležité. Jelikož tam nebyla společenská prestiž nebo 

politická moc, systém mohly obstarávat ženy.  

… Přirozené a pozitivní právo …  

MS: Dobrá, pokud jsme v té teoretické rovině, je jistě dobré se zeptal na význam přirozeného a 

pozitivního práva. Působíte v zemi, kde přirozené právo je více akcentováno, kdežto u nás je právní 

systém, který zdůrazňuje psané právo. Jak vnímáte vzájemnou souhru? Člověk se může setkat 
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postojem, že v době, kdy je větší společenské pnutí více přichází ke slovu přirozené právo. Po uklidnění 

zjitřené situace začíná převažovat pozitivní právo.  

JP: To jsou rovnou dvě otázky v jedné. První otázka je otázkou přirozeného práva ve Velké Británii. 

Nezapomínejme, že Velká Británie je součástí kolébkou nejen obyčejového práva či přirozené 

spravedlnosti, ale i sociologického a vědeckého pozitivismu. Například filozof Jeremy Bentham je 

nejen zakladatelem moderního utilitarismu, ale současně i analytické jurisprudence, který prosazoval 

onu se slavnou definici, podle níž právo je příkaz suveréna. Tato pozitivistická definice je sice 

nedostatečná, ale současně i klasická. To, co asi myslíte přirozeným právem, tak to je vlastně systém 

common law, tj. právo vyrůstající z konkrétních tradic, obyčejů a sociálních praktik i morálních 

pravidel. Součástí tohoto systému zvykového práva je přirozená spravedlnost – natural justice. Tento 

pojem rozhodně není spekulativní ve filozofickém slova smyslu. Jde spíš o spravedlnost, jak ji vnímá 

soudce a další právní autority, ale koneckonců celé politické společenství, takže bezprostředně 

souvisí s rovností, nezadatelností práv, právem na spravedlivý soudní proces atd. Jestli bychom měli 

hovořit o právu ve Velké Británii …  

MS: Dobrá, ale uvedl jsem to z toho důvodu, že je to země, která si neozkoušela experiment …  

JP: … s kodifikovaným právem.  

MS: Také jsem to zdůraznil proto, že mnozí lidé právo považují pouze za to, co je …  

JP: … v předpisu. V tom je Británie dodnes zajímavá, protože je to jedna z mála zemí, které nemají 

psanou ústavu. Přestože tu neexistuje kodifikovaný politický proces, ústavní pravidla a tradice 

požívají velký politický i obecný respekt. Správnost a právo tu mají k sobě mnohem blíže než 

v kontinentálním právu. To je to patrné i ze samotného pojmu RIGHT, který současně označuje vše, 

co je správné, i to, na co máme právo ze zákona. Druhá otázka je také nesmírně důležitá, protože ta 

se týká obecně spravedlnosti v právu.  

MS: Právo snad má hledat spravedlnost. 

JP: Samozřejmě, spravedlnost je maxima každého práva. Říkáte správně, že například každá revoluce 

se vede ve jménu přirozeného práva jako ideálu. Zde má přirozené právo i historická spravedlnost 

revoluční funkci. Žádnou revoluci přece nemůžete vést ve jménu dodržování zákonů minulého 

režimu.  

MS: Vždy se lidé v revoluci snaží vymezit proti stávajícímu.  

JP: Moderní teorie přirozených práv jsou revoluční ideologií, která umožňuje provést změnu a 

legitimovat nový politický režim. Následný porevoluční proces, kterému říkáme takzvaná 

„pozitivizace" přirozeného práva, je v podstatě normalizace revoluce.  

MS: Ano, ale v rámci „normalizace“, se lidé rozpomenou a zjistí, že proto, co je nyní, jsem nebojoval a 

poté jako by s tím člověk nemohl nic dělat.  

JP: Každý zákon je nakonec jen zákon. V ústavní demokracii však má celý problém následující řešení. 

Tím, že máte možnost ústavního přezkoumávání zákonů a že lze přezkoumávat porušování ústavních 

práv ústavním soudem, lze také neustále poměřovat právní předpisy z hlediska jejich obecné 

správnosti a souladu nejen s textem, ale i s duchem ústavy. Například ústavní soud v Německu 
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v padesátých letech takto zformuloval takzvanou doktrínu vyzařování nadpozitivních principů 

systému pozitivního práva, což mimo jiné znamená, že i nepsané principy může soud nalézat a 

chránit, jestliže patří k podstatě samotného demokratického právního státu a tzv. materiálnímu jádru 

ústavy. S tím úzce souvisí i možnost, že ... 

MS: … se tam objeví duch zákonů …  

JP: Vy narážíte na klasickou teorii ducha zákonů Charlese Montesquie. Nesmíme zapomínat, že se 

nejednalo o nějakého univerzálního ducha osvícenského rozumu. Montesquieu říká, že různé národy 

mají různé zákony, které odpovídají jejich duchu. Je důležité pochopit, co je duchem, co určuje logiku, 

obsah nebo význam jednotlivých norem. Ne náhodou se o Montesquiem hovoří jako o přímém 

předchůdci sociologie obecné i sociologie práva. Vy říkáte přirozené právo. S tím lze souhlasit. Jedná 

se o nadpozitivní právo, které ovšem musí v konečném plánu nějaká instituce „zpozitivnět“. Tak 

dochází například k pozitivizaci ústavním soudem. Jiná možnost je, že se parlament rozhodne 

uzákonit nějakou normu, kterou považuje za přirozeně správnou, dobrou, žádoucí.  

MS: To dává rozum … 

… Nutnost pravidel …  

MS: Nyní bych po abstraktní části zamířil k otázce vnímání pravidel. Historie nás učí, že je důležité mít 

pravidla. Jejich neexistence by znamenala chaos, anomii. V zájmu člověka je, aby si dokázal daný 

prostor, v němž se pohybuje, ohraničit.  

JP: Určitě to souvisí s podstatou normy. Tou je redukce komplexity. Znamená to, že když máte 

normu, tak stabilizujete očekávání. To, že lidé od sebe navzájem svým chováním mohou něco 

očekávat, …  

MS: V tomto ohledu se i předchozí režim vlastně snažil redukovat komplexitu …  

JP: Nepochybně, to dělá každé právo. Když se bavíme o socialistickém právu, je přece kardinální 

rozdíl mezi stalinistickým režimem a poté těmi sedmdesátými, osmdesátými lety, které již i Havel 

označuje za posttotalitní. Tedy ne, že nejsou komunistické režimy té doby totalitní, ale že jsou 

totalitní jinak. Vzniká v nich totiž to, co Šimečka skvěle označuje za sociální smlouvu mezi režimem a 

lidem. Taková smlouva umožnila, aby si lidé kupovali chalupy, hromadili osobní majetek a užívali si 

drobných radostí, k jejichž uskutečnění jim pomáhal například i občanský zákoník. Nesmíme 

zapomínat, že právo není pouze reflexí politické ideologie nebo nějaké moci režimu, ale že má ve 

společnosti obecnou funkci zprostředkovávat vzájemná normativní očekávání v chování lidí.  

MS: Ano, ale může to být regulováno státem, nebo spontánně.  

JP: Ano, to je například i otázka smluvní svobody, ale víme, že to, co označujeme za spontánní, vždy 

musí být nakonec nějak sankcionováno státem. To jsme opětovně u státu. Právo má smysl pouze 

potud, pokud ho stát vynucuje. Spravedlnost bývá většinou zpodobena s váhami v rukou, …  

MS: … má zavázané oči, …  

JP: … takže nevidí, komu se váží na rovnoramenných vahách. Zároveň má spravedlnost ale i meč, 

protože, jak tvrdil již Hobbes, „Auctoritas non veritas facit legem.“ Moc, nikoliv pravda vynucuje 
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zákony. Můžete mít pravdu, ale pokud ji nebudete mít institucionálně pojištěnou a vynucenou, tak 

nemůžete hovořit o právu.  

… Stát …  

MS: Pro poznání významu práva, nutnosti pravidel v moderní společnosti, je asi dobré říci, jaký je 

význam státu pro společnost. Dříve byl spojován se suverénem, dnes jsou s ní spojení demokraticky 

zvolení lidé, kteří mají legitimitu ke konání … Jak se na něj díváte? Je charakterizován třemi pilíři 

legislativním, exekutivním a soudním. 

JP: Asi bychom měli začít tím, že právo a stát jsou dvě různé kategorie, že právo existovalo dlouhá 

staletí bez státu. Můžeme dokonce říci, že právo stát nepotřebuje, jak ukazuje například církevní 

právo. Podobně máte i mezinárodní právo nebo zvykové právo. Stát je vlastně raně moderní 

instituce, která se objevuje od 15. století. Do té doby „status“ byl právní označení privilegií určité 

skupiny ve společnosti nebo právní režim určité skupiny, ale na počátku novověku se pod pojmem 

status začal rozumět politický celek, který se řídí jedním právem. Státní právo je tak jen jedním 

druhem práva. Stát také není tou organizací, která by totálně integrovala společnost, ale naopak 

určitou sociální organizací, která utváří politický život nějaké společnosti.  

MS: Jsou i myslitelé, kteří v něm vidí vyústění sociální strukturace, a spatřují v něm oporu pro 

společnost, bez níž by nebyla schopna existovat … Jak nad tímto uvažujete?   

JP: Vnímám jej jako sociální organizaci, která v moderní době umožnila radikální přesun od 

předmoderní společnosti do moderně organizované národní společnosti a současně i do té politické 

formy, která umožnila demokratizovat společnost. O státu proto hovoříme jako současně o 

demokratickém a národním státu, který je navíc státem ústavním, a tedy právním. Právní stát 

původně v představách von Mohla a dalších německých právních teoretiků vlastně znamenal jen stát, 

který je řízený, regulovaný právními procedurami.  

MS: Máme zde demokratický právní stát, ale před rokem 1989 zde byl stát, který se označoval jako 

socialistický.  

JP: Ano - a je zajímavé, že i tento socialistický stát měl své právo. Na tomto socialistickém státu bylo 

zajímavé, že právo v něm neplnilo primární roli regulátora politického života, ale naopak spíše 

služebnou roli, kdy ve státu byly z hlediska procedur důležitější politické procedury v rámci politické 

strany, nežli například parlamentní procedury přijímání zákonů. Interní instrukce strany byly 

z hlediska cirkulace a fungování moci důležitější než zákony země.  

MS: Nesmíme opomenout, že tam byl důraz na význam dělnické třídy. Ostatně to bylo i zapsáno 

v ústavě. Rád bych se ještě zeptal, zdali nenahlížíte na stát, jako nutné zlo. Bez níž by nebyla schopna 

existovat, ovšem jsou i tací, kteří jej zatracují a vidí v něm nutné zlo. Například francouzský myslitel 

Frédéric Bastiat o státu uvažuje jako o fikci, kde jedni žijí na úkor druhých.  

JP: Podívejte se, teorií státu je tolik, kolik je ideologií, ale klasická je již řečnická otázka svatého 

Augustina: „Byly by bez spravedlnosti státy něčím víc než jen loupeživými bandami?“  

MS: S tím lze v mnohém souhlasit. Pokud se dnes člověk zamýšlí nad touto tezí, má Augustinova 

definice v něčem svou platnost.  
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JP: Jeho teze je nadčasová a souvisí i s tím, jak celý problém definuje moderna. To, co Hobbes 

zformuluje jako přechod od přirozeného do politického stavu, se vlastně týká přechodu od 

přirozeného práva, které je jediné – právo na život, do stavu politické poslušnosti a závislosti. Právo 

na život v přirozeném stavu nikdo není schopen vynutit a zajistit jinak než ohrožením životů 

ostatních. Tato hrozba přešla do politického stavu, kdy stát – suverén je tím, kdo zajistí stabilitu, 

jistotu, předvídatelnost, což jsou obecné funkce státu právního státu, ale i ochranu proti arbitrárnímu 

použití násilí. Především bych rád zdůraznil to poslední. Když řekneme, že stát je nutné zlo, 

podsouváme tomu určitý morální význam, ale stát je organizace, která nějakým způsobem reguluje a 

instituuje meze moci a násilí ve společnosti.  

MS: Nyní je nedílnou součástí. Tážu se proto, že jsou i anarchokapitalisté jako Murray Rothbard, jenž 

by stát nejraději privatizoval.  

JP: Ano, to jsou anarchistické teorie na levici i na pravici. Nezapomínejme, že například Proudhonova 

poznámka o státu jako nočním hlídači byla přece výsměchem vůči tehdejším představám o liberálním 

státu. Stát je také často spojován s represí a „zlý“ stát se klade do protikladu k „dobré“ společnosti. 

To je rousseauské fantazma, podle něhož člověk se rodí svobodný a všude je v okovech. Člověk je od 

přirozenosti údajně dobrý, ale společnost jej korumpuje. Stát ale není nutné zlo. Když to vezmeme 

z hlediska institucionální teorie, má jednu důležitou funkci, a to organizovat rozhodovací politické 

procesy – nic víc, ale ani nic míň …  

… Normy v přeměně po 1989 … 

MS: Otázku norem, síly státu, jsem položil také proto, že procesy, které nastaly po roce 1989, nebyly 

doprovázeny řádnými pravidly, které se dají patřičným způsobem vynutit prostřednictvím státu, byť 

zákony byly přijímány v rámci legislativního procesu. Mnozí lidé říkali, že se nehrálo na jasně 

vytyčeném hřišti. Ekonomové, či lépe lidé, kteří se podíleli na transformaci, unikli před právníky. Zde se 

rozlišovalo mezi připraveností ekonomů a připraveností právníků.  

JP: Víte, myslím si, že toto, o čem hovoříte, je vlastně banalizace myšlenky Ralfa Dahrendorfa, jenž 

říká, že ústavně politickou reformu můžete provést v řádu měsíců, ekonomickou reformu v řádu let a 

občanskou reformu v řádu generací. Když se zpětně hodnotila ekonomická transformace a vidělo se, 

že byla do značné míry také korumpovaná, začalo se poukazovat na absenci právních pravidel … 

MS: … vždy jde o míru, …     

JP: … ale také se ukázalo, že sama ekonomická transformace byla neefektivní bez ohledu na to, jestli 

byla regulovaná právem, nebo ne. Například se ukázalo, že podniky privatizované kuponovou 

metodou se staly nejméně konkurenceschopné. Problém spočívá v tom, že i kdybyste měl 

vymahatelné právo, korupci se nevyhnete. To, jak byla legislativně připravena ekonomická 

transformace, je jedna věc, a jistě se zde vytvořily příhodné podmínky pro nesplácení úvěru, 

nemožnost domáhat se pohledávek atp. Avšak skutečnost, že ekonomická transformace sama o sobě 

byla v mnoha ohledech vadná, je mnohem důležitější, než skutečnost, že neměla právní rámec.  

MS: Je to tedy vzájemně podmíněno.   

JP: Ekonomika potřebuje právní regulaci, ale to neznamená, že právo může vyřešit primárně 

ekonomické problémy.  
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MS: Jasně, ale mnozí lidé říkali, že trh bude „blahodárně“ působit. Možná tím bylo nepochopeně 

reagováno na autory hospodářské transformace. 

JP: To je příklad ekonomického determinismu a právního nihilismu. V této kombinaci ekonomická 

transformace dopadla tak, jak dopadla.  

MS: Člověk se může setkat s postojem, že zde byly podniky, které nebyly patřičně efektivní. Buďme 

rádi za to, že jsme se nedostali například na úroveň Ruska. Tamní hospodářství bylo daleko více 

postiženo šokovou terapií, že se z toho Češi do jisté míry rychle vzpamatovali.  

JP: Můžeme se ale zeptat v opačném gardu a například si představit, co by se asi stalo s ekonomikou, 

kdyby se právo vymáhalo tak extrémně, jak se vymáhá dnes prostřednictvím exekucí? Co by se stalo 

s ekonomickou transformací?  

MS: Možná by zatuhla.  

JP: Možná by to vytvořilo autoritářský režim, v němž by si ti, kdo byli u moci, zajistili privatizační zisky 

jiným způsobem a současně by se daleko více postupovalo represivně vůči zbytku politické 

společnosti.  

… Není kauzalita …  

JP: Víte, onen vztah práva a ekonomiky není kauzální.    

MS: S tím lze souhlasit, ovšem takto je to u nás mnohými interpretováno. Tito lidé užívají kauzalitu 

práva a hospodářství jako své východisko. Budeme mít dobré zákony, …  

JP: Tento způsob úvahy je chybný právě proto, že vztah mezi systémem práva a systémem 

ekonomickým není kauzální. Mohli bychom říci, je onen vztah je operacionální a kybernetický. 

Operace jsou tak mnohem složitější. Ano, ekonomická transformace selhala i díky tomu, že neměla 

právní regulaci. Nemysleme si však, že kdybychom měli efektivní právní regulaci, tak by nám vyřešila 

ekonomické problémy, které byly způsobeny špatnými ekonomickými rozhodnutími.  

MS: Ano, neměli bychom zapomenout, že proces přijímání norem byl velice překotný.  

JP: Byl překotný. To je pochopitelné v takové historicky výjimečné situaci. Musíme se tázat, k čemu 

tam došlo z hlediska práva. Z ekonomických zákonů se více a více vypouštěla právní sankce. Možnost 

uvalit sankce za porušení práva byla omezenější.  

… S panem Dahrendorfem …  

MS: Zde jsme již u toho Dahrendorfova teorému, kdy šedesát let trvá přejímání hodnotových vzorů.  

JP: Jedná se vlastně o proměnu institucionálních změn do kulturních norem. Také to souvisí s tím - a 

není to ani otázka Dahrendorfova teorému - že každý systém si musel projít svou transformací. Byla 

to transformace školství, vědy nebo médií, a nejen hospodářství, práva nebo politiky. Právní systém 

musel řešit své problémy, například problémy fungování a organizace justice. Musel čelit odlivu lidí ze 

státní oblasti do soukromé praxe. Ten byl po roce 1990 obrovský.  

MS: Ano, vznikaly advokátské praxe.  
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JP: Pochopitelně, stát najednou zchudnul, a přesto musel platit soudce nebo státní zástupce, navíc je 

musel podrobit lustracím atp. To byly všechno velké úkoly, které bylo třeba v právním systému 

provést. Musela se zcela přepracovat a překodifikovat či novelizovat celá právní odvětví. 

MS: Mohli bychom to shrnout. Lidé, kteří kritizují a hlavní důraz kladou na nefunkčnost právního 

rámce, se mýlí.  

JP: Lidé, kteří tvrdí: „Kdybychom měli lepší vymahatelnost práva v devadesátých letech, tak 

nebudeme mít problémy,“ to vidí příliš zjednodušeně a dávají komplexní problém sociální 

transformace pouze do kauzálních souvislostí, a nikoliv do širších systémových souvislostí.  

… Ústava …  

MS: Přijímala se Ústava. Jak hodnotíte kontinuitu ústav? V roce 1989 se začala psát ústava, která byla 

v jistém ohledu připravená. Shodou okolností premiér Marián Čalfa, který stanul v čele federální 

vlády, se podílel na utváření nové socialistické ústavy. Jak vnímáte význam této normy pro předchozí 

režim a poté pro naše posttotalitní období? 

JP: Procesy můžeme vnímat tak, že Československo si problém kontinuity a diskontinuity vyřešilo tím, 

že se rozpadlo. Velice rychle se ukázalo, že ústavní reforma federace nebyla možná. Obě republiky 

přišly s úplně novými ústavami v roce 1993. Jinak to probíhalo v Maďarsku a Polsku, kde když se 

podíváte, tam kontinuita s komunistickou ústavou byla daleko výraznější. Je to však kontinuita 

formální. Například v Polsku či Maďarsku se neustále hovořilo o potřebě přijmout novou ústavu nebo 

ji radikálně novelizovat. Pod slupkou formální kontinuity však máte faktickou obsahovou 

diskontinuitu. Formální rámec komunistické ústavy můžete využít k tomu, abyste vybudovali 

demokratickou ústavnost. To je samo o sobě zajímavé. Ukazuje se tu, že právo je obecná forma, 

kterou můžete využít pro různý politický obsah.  

MS: Občanský zákoník v našem právním řádu je toho příkladem. To znamená, že během novodobé 

historie byl několikrát novelizován. Až po více jak dvaceti letech Češi přijali zákoník, který je změněn 

od základů a není tak propojen s tím, jenž byl schválen v roce 1964. Ještě se navraťme po tomto 

odbočení k otázce ústavy. Co by podle vás měla obsahovat ústava? Například Američané znají svou 

ústavu. U nás ji neznají ani kandidáti na prezidenta.  

JP: Je to také otázka, jak ústavu koncipujete, jak ji budete psát. Když máte ústavní dokument, který 

má přes 300 článků, tak je pochopitelné, že ne všichni budou dané články znát. To není otázka pouze 

střední Evropy. Když se podíváte do historie, tak liberální ústavy, které vznikají na konci osmnáctého 

a počátku devatenáctého století, například španělská tzv. Cádizská ústava, jež vznikla z odporu proti 

napoleonské invazi, představuje obsahově monumentální dokument. Každá ústava má technický ráz 

…  

MS: … a také ducha, na něhož bychom neměli zapomínat.  

JP: Ano, poté má něco, co označujete jako ducha a co určité články vyznačují. Jsou tedy články, které 

by měl znát každý občan. To je identitární důsledek ústavy. Znamená to, že skrze ústavu nalézáme 

obsahy toho, co považujeme za zcela klíčové pro naše politické společenství. Soudím, že například 

preambule české Ústavy je v tomto ohledu zcela zásadní: „My, občané …“ To je občanský étos, který 
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by se poté měl dostat do jednotlivých článků i konkrétních zákonů, ale i vytvářet politický a občanský 

étos společnosti. 

MS: Problém také je, že se u nás se spíše identifikujeme s osobnostmi než s tím dokumentem.  

JP: Ano, to jste řekl správně. Například prezidentský úřad má i v republikánských společnostech 

v sobě určitou monarchickou symboliku. Stačí se podívat na francouzského prezidenta a vidíte tam 

jasné monarchické symboly hlavy státu. U amerického prezidenta je to to samé.  

… Ústava a znalost …  

JP: Přitom tam ale všichni občané znají Listinu svých ústavních práv. Tady si myslím, že znát základní 

informace o ústavě by měla patřit do občanské výbavy, …  

MS: … občanské gramotnosti, …  

JP: … občanského vzdělání ve školách. Například základní texty jako Listina základních práv a svobod 

jistě jsou důležité.  

MS: Jelikož je to základní zákon, jaká úcta se k němu projevuje? Byl to první prezident Václav Havel, 

jenž usiloval o to, aby ústava byla malá, přehledná …  

JP: Čím menší, tím snáze zapamatovatelná. Byla snaha, aby ústava existovala jako občanské krédo. 

… Ústava – dodržování a změna …   

MS: Jak vnímáte období diskusí více jak dvaceti let? Václav Havel se snažil naplňovat ducha ústavy. 

Poté přišel Václav Klaus, jenž nepostupoval ve stopách svého předchůdce, pokud má být užita 

diplomatická řeč.  

JP: Asi takto. Ústava tím, že reguluje určité procesy, má stabilizační účinek. Ústava není 

nedotknutelný dokument a dokonce i američtí ústavodárci, když ji přijímali, předpokládali, že po 

dvaceti letech, až se změní společenské podmínky, tak se bude muset změnit ústava. Je zajímavé, že 

po 200 letech se z americké ústavy paradoxně stal sakrální text, který je součástí jisté formy politické 

teologie. Původní záměr ústavodárců přece byl, že po dvaceti letech se provede revize a uvidí se, co 

je třeba změnit. To, o čem mluvíte vy, však ani tak nesouvisí s textem ústavy, ale s obecným 

respektem vůči právu. U nás neexistuje silné povědomí o obecné funkci práva jako prostředku, který 

zabraňuje arbitrárnímu zneužití moci, tedy prostředku, který zajišťuje bezpečnost, jistotu, …  

MS: … stabilitu …  

JP: … ve společnosti. Tato funkce u nás není silně pociťovaná.  Skrze právo se lidé velice často snaží 

dostat ke skupinovým nebo osobním výhodám. Platí to i o lidech, kteří jsou odpovědnými činiteli 

z titulu úřadu. Když se podíváte na současnou amnestii v roce 2013. To je přece klasická ukázka toho, 

jak lze zcela ohnout konkrétní ústavní ustanovení k tomu, aby se vyhovělo zcela konkrétně 

definovaným skupinám lidí ...  

MS: … a ještě se zaštítíme judikátem evropského soudu, …   
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JP: … což bylo naprosto nemístné a nepatřičné, protože Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku 

sice judikuje kvůli průtahům v soudním řízení, ale rozhodně ve svých judikátech nespojuje soudní 

průtahy s beztrestností nebo amnestií, ale maximálně náhradou škody za průtahy během soudního 

řízení.   

MS: Soudíte, že problém již českého práva tkví také v tom, že nejsme dostatečně uctiví k normě, 

kterou nám schválili naši zástupci v Parlamentu, a jež se mohla stát pomyslným svorníkem našeho 

právního řádu, ba naší demokratické společnosti.    

JP: Ano, souvisí to s obecnější občanskou kulturou. To proto, že občanská kultura bez kultury 

právního státu a dodržování práva nemá smysl. Kultura občanská je i kulturou právního státu.  

MS: To znamená, že člověk, jenž porušuje právo, tak vytváří vzor: „Občané, chovejte se tímto 

způsobem …“  

JP: Můžeme to říci i jinak. Občanská kultura je kulturou respektu k oficiálním pravidlům jak je známe 

ze zákonů nikoliv neoficiálním vazbám, jimiž se snažíme zákonů zneužít.  

… Příjímání norem …  

MS: Dobrá, jak se díváte na procedury přijímání zákonů. Také množství, které se během období 

schválilo. Někdo může říci: „Dobrá, na počátku bylo nutné přijmout elementární zákony, aby došlo 

k rozběhnutí transformace. Poté bychom se měli snažit zákony upravit, cizelovat.“ Jak vnímáte onen 

proces „legislování“, který vede k inflaci norem, jež vlastně naši zákonodárci schvalují.  

JP: Samozřejmě, že to vnímám jako problém, protože když se bavíme o stabilizační funkci práva, tak 

příliš časté, neuvážené a bezkoncepční novelizace velmi tuto funkci oslabují.  

MS: Soudím, že to uvádí i právní filozof Fuller. Zákon, který je neustále měněn, vede k tomu, že 

nebude dodržován.  

JP: To je princip stálosti práva. Právo, které má regulovat procesy ve společnosti, musí být stálé. Jistě, 

žijeme ve společnosti, která je mnohem složitější než jednoduchý Fullerův model. Novelizaci můžeme 

vidět jako instrumentalizaci práva. Když se změní podmínky, tak se musí změnit zákon. Nejsem ale 

přesvědčen, že by se podmínky měnily tak rychle, jako se mění zákony. Změny v procesu tvorby práva 

jsou nahodilé, bezkoncepční, neuvážené.  

MS: Také i účelové. Můžeme tedy říci, že v legislativním procesu není snaha vytvořit normu pro celek, 

ale pouze pro určitou skupinu lidí.  

JP: I tak to můžeme nahlížet.  

… Oprava právní oblasti …  

MS: Dobrá, co by podle vás bylo nápomocné, aby člověk v právu oporu, než aby právo vytvářelo 

nejistotu.  

JP: To je zajímavé. Když se již o tom takto bavíme, tak to, o čem hovoříte, je jisté morální očekávání 

od práva. Chceme jistotu spíše než nejistotu, oporu spíše než pochyby. To jsou vlastnosti, které by 

právo mělo mít. To je ta vnitřní morálka práva, o níž jsme hovořili. Vlastně to znamená mít 
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promyšlenou právní politiku. To je pojem, o němž jsme se nebavili, přestože označuje důležitý průnik 

systému práva a politiky. Každý politik ví, že prostřednictvím práva může dosahovat politických cílů, 

ale zároveň musí vědět, jestli těch cílů může dosáhnout jinak nežli právní změnou a jestli právní 

změna je nutná. Řekl bych, že první otázkou právní politiky je otázka: „Musíme právo změnit? 

Musíme vůbec přijímat nový předpis?“ Soudím, že my v současné době žijeme právě v době, v rámci 

níž neexistuje koncepce takovéto právní politiky. Když se podíváte, kdo je odpovědný za legislativu, 

tak sice máme legislativní rady, ale vlastně ve vládě se to neprojevuje. Když máte ministra bez 

portfeje, který je odpovědný za legislativu, tak samozřejmě musí svou funkci ospravedlňovat tím, že 

bude přijímat a měnit normy - a ne, že bude nečinný.  

MS: Bohužel, vyskytne se nějaký problém a politici řeknou, že budeme regulovat.  

JP: To je také rozdíl mezi common law a kodifikovaným právem. Právě kodifikované právo daleko více 

svádí k potřebě přijímat nové a nové normy.  

MS: Ano, tvoříme zákony díky tomu, že přejímáme normy z Evropské unie.  

JP: Když se podíváte, tak problémy, o nichž jsme se bavili, se zdaleka netýkají jen českého právního 

systému. Ty se týkají každého právního systému. Evropská unie je dobrou ukázkou toho, jak každá 

instituce trvá na tom, že když bude přijímat normy, bude ospravedlňovat svou existenci. Nárůst 

norem evropského práva jen potvrzuje, že se jedná o obecný problém právní politiky.  

MS: Děkuji vám za cenné postřehy z oblasti práva a nejen jeho.       

    

 

Dialog o transformaci s Martinem Vopěnkou6,7:  

MS: Náš dialog bych zahájil subjektivním dotazem. Čím pro vás byl rok 1989? Jaké naděje jste do něj 

vkládal? Jak se naděje naplnily?  

MV: Musím říci, že nenávist vůči zřízení, které zde bylo, prostupovala celý můj život od dětství. 

Dlouho jsem ji považoval za beznadějnou nenávist. Nebudeme si nalhávat, ale asi jsme neviděli brzký 

konec, i když musím říci, že pro mě světlem naděje - a dnes se to tak nevnímá - byl Václav Havel, jenž 

byl z disentu jediný mezi staršími skutečně důsledný. Od roku 1985 dokázal promlouvat i za mladší 

lidi. Já jsem v té době byl na gymnáziu, poté na vysoké škole.  

MS: Pokud se nepletu, v roce 1989 vám bylo 26 let, tedy jste byl graduovaný.  

                                                           
6
 Martin Vopěnka *1963, český nakladatel, vlastník nakladatelství Práh, z jeho tvorby: Kameny hor (1989), 

Balada o sestupu (1992), Pohádky Větrných hor (1998), Hotel uprostřed života (1999), Antarktida na prahu 
konce (2000), Láska po SMS (2001), Moře smutku za svým psem (2002), Konec zákona (2003), Moje cesta do 
ztracena (2005), Pátý rozměr (2009), Encyklopedie Život a svět (2011), Spící město (2011), Spící spravedlnost 
(2012), Spící tajemství (2013), Nebarevné vzpomínky (2013).                    
7
 Dialog byl natočen ve středu 13. listopadu 2013 odpoledne v kavárně Uměleckoprůmyslového muzea 17. 

Listopadu, Praha 1 – Josefov.  
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MV: Nevynechal jsem žádnou z protirežimních demonstrací, třebaže jsem nebyl chartistou. Na tak 

zásadní rozhodnutí jsem ještě nebyl vyzrálý. Navíc jsem vystudoval exaktní obor, kde tlak režimu 

nebyl tak silný. Účastnil jsem se už demonstrace na Den lidských práv myslím v roce 1986 nebo 1987. 

Konala se na Staroměstském náměstí. Přišlo jen asi 800 lidí. Tiše se chodilo kolem pomníku Jana 

Husa.  

MS: Češi se v „dobách zlomu“ rádi shromáždí u význačných osobností …  

MV: Musím říct, že demonstrace, i ty pozdější, bojovnější, mě bavily. Díky nim jsem svou nenávist k 

režimu mohl projevit … Viděl jsem v nich i dobrodružství, rebelii, což k tomu věku patří.  

… Výzkumný ústav psychiatrický …  

MV: Když přišel rok 1989, chodil jsem normálně do práce. Pracoval jsem ve Výzkumném ústavu 

psychiatrickém. Moc pracovat jsem tam ale nemusel. Vždy jsem jen zapínal a vypínal počítač (měl 

jsem tam funkci systémového programátora). Když začala revoluce, začal jsem se věnovat revoluční 

činnosti, dá-li se to tak říct.  

MS: Zmínil-li jste tuto instituci … Psychiatrie byla oborem, který režimem nebyl příliš propagován. 

Experimentální pracoviště sloužilo k prohlubování povědomí o duševních nemocech, ale též o lécích, 

které je mají mírnit. Jak tam změny režimu prožívali?  

MV: Do výzkumáku jsem přišel jako absolvent fakulty jaderné a inženýrské. Původně jsem tam byl ve 

vědecké pozici jako matematik. Ještě jsem plnil otcovo skryté přání, že bych snad šel v jeho stopách. 

Sám jsem věděl, že tomu tak nebude. Jakmile se naskytla příležitost u počítače, okamžitě jsem opustil 

vědecké místo a přijal jsem místo systémového programátora. Byl to velký sálový počítač, kterému 

nikdo nerozuměl. Když se rozbil, museli přijet lidé až z Rumunska, aby jej opravili, jelikož byl 

rumunský. Pro mne to bylo ideální místo. Četl jsem si tam Freuda, anebo sám psal. Snažil jsem se 

kontaktovat s psychiatry, orientovanými na psychoterapii.  

MS: Možná jste se setkal s docentem Oldřichem Vinařem …  

MV: V bližším kontaktu jsem byl s doktorem Pfeifferem. Musím říci, že psychiatři nebyli úplnými 

odpůrci tehdejšího režimu, i když s ním většinou nespolupracovali. Je to asi tím, že oni z povahy 

svého povolání nemají ucelený a jednoznačný postoj. Vidí jednotlivost, subjektivitu lidských osudů. Z 

mého pohledu jsou velmi relativističtí. To znamená, že vám zrelativizují i revolucionáře, který si tím 

řeší vlastní Oidipův problém. Situaci vidí individuálně, a ne v historickém kontextu.  

MS: Kdybychom náš dialog vyhrotili, můžeme říci: „Tím, že disidenti napravovali společnost, řešili si 

své vlastní komplexy.“  

MV: Nerad bych to tak interpretoval. Skutečností ale je, že přestože hlubinná psychologie nebyla za 

minulého režimu na výsluní, zároveň tam nekvetl žádný disent a protistátní činnost, protože 

psychologové a psychiatři se věnovali lidské duši.  
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MS: Měl jsem možnost hovořit s psychiatrem Petrem Zvolským, jenž byl po revoluci přednostou 

psychiatrické kliniky. Říkal mi, že lidé, kteří nevstoupili do strany, byli považováni za lidi druhé 

kategorie.  

MV: Tak to samozřejmě bylo. Navíc zelenou měli ti, které bychom mohli nazvat biologickými 

psychiatry. V tomto směru se psychiatrie příliš nezměnila. Mám obavu, že lidská duše na tom není 

nyní o mnoho lépe a neumíme ji o nic lépe pomáhat.  

MS: Jinými slovy trápení pokračuje.  

… Možnosti roku 1989 …  

MS: Navrhuji, abychom se po této krátké odbočce vrátili k roku 1989. Můžeme říci, že tento rok byl 

obdobím vysvobození. Režim, v němž jste musel strávit své mládí, padá … a člověku se otevírají šance.  

MV: Ano, takto jsem tu změnu jednoznačně vnímal. Na druhou stranu je dobré říci, že mně jako 

spisovateli vyšla kniha někdy před létem v roce 1989. Byla vnímána jako kritičtější než knihy, které v 

té době vycházely. Měl jsem tím pádem velice vděčné publikum. Kdybych to tedy bral čistě sobecky, 

přelom v roce 1989 pro mě jako spisovatele pozitivní nebyl, jelikož se začaly vydávat spousty knih 

disidentů a emigrantů, které předtím vycházet nemohly. Na mladého autora, nesvázaného svými 

tématy nebo svým životem přímo s politikou v první polovině devadesátých let, nikdo nečekal. A 

potom jsem už nebyl mladým autorem, kterého by kritici mohli objevit.  

MS: Věnoval jste se knihám a zůstal jste u nich do současnosti.  

MV: Že jsem se stal nakladatelem, je stejná náhoda, jako když Kolumbus objevil Ameriku na cestě do 

Indie. Mezi psychiatry a psychology vzniklo dodnes existující sdružení FOCUS, které mělo v té době 

mnoho naivních idejí. Jedna z nich byla, že bude mít družstvo, které bude vydělávat na jeho chod. 

Součástí družstva mělo být i nakladatelství. Byl jsem vyzván, abych řídil nakladatelství ve FOCUSu.  

MS: K této problematice se můžeme vrátit později. Soudíte, že rok 1989 musel přijít. Bylo to ve 

vzduchu. Uvolnění z Východu bylo patrné, ale bohužel někteří lidé, kteří vládli, reprezentovali stát, 

tuto skutečnost nepochopili.  

MV: Myslím si, že jsme pociťovali slábnoucí režim. Z tohoto hlediska systém přestal být 

neporazitelný. Ještě v roce 1985 to bylo naprosto nepředstavitelné, že by režim mohl někdy padnout. 

Nepřeceňoval bych nějakou objektivitu působící v dějinách. Myslím si, že se jednalo o řetěz šťastných 

náhod, událostí …  

MS: Byli jsme poslední kostkou ve střední Evropě.  

MV: Ano. Poslední se udržet nemohla.  

MS: Z toho pohledu byl vývoj logický. Můžeme říci, že mírnost přechodu byla pozitivní. Jsou 

skutečnosti, které jsou hodny obdivu …  
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MV: V sobě jsem pociťoval radikálnější nálady. Je dobré, že nedošlo v ulicích na běsy. Ty většinou 

nejsou spravedlivé a odnese to jiný, než komu to patří. Jenomže takové ne dost důsledné vypořádání, 

si neseme pořád.  

MS: Mohli bychom krátce říci, že za samet se platí.  

MV: Skutečnost, že se alespoň nezkonfiskoval majetek komunistickým funkcionářům, považuji za 

velkou chybu.  

MS: Člověk se může setkat s postojem evangelického duchovního, profesora Jakuba S. Trojana, že 

pokud by došlo k nějakým velkým potyčkám, nakonec na tom společnost bude hůře, a proto je lepší, 

že události předání moci prošly tak mírově.  

MV: Měl jsem na mysli následné procesy, legislativu.  

MS: Znamená to, že lidé, kteří zde byli u moci, nebyli dostatečně odříznuti … Zkrátka za vše se platí.  

… Komunismus …  

MS: Navrhoval bych, abychom se v rámci zkoumání podívali před rok 1989. Jak vnímáte 

komunistickou ideologii a bývalý režim? Jak se podle vás vzájemně ovlivňovaly?  

MV: Spíše jsem to vnímal jako do nebe volající stupiditu, vyprázdněnou tezi, plnou frází. To však 

nebyla ideologie, ale jednalo se o šaškárnu. Když jste byl dospělý, nemusel jste v ní hrát. Když jste 

chodil do školy, musel jste, neboť jste byl zkoušen z myšlení, hesel …  

MS: Mnozí lidé tomu nevěřili, nebo se to tak zdiskreditovalo.  

MV: Nevím, zdali to tak lidé oddělovali. Komunistická ideologie byla součást života. Toto jsou 

skutečnosti, které Václav Havel popisuje v Moci bezmocných, a bylo by zbytečné je znovu rozvádět.  

MS: Soudíte, že člověk, jenž je součástí veřejného prostoru, potřebuje ideologii jako kompas, nebo 

ideologie dnes patří minulosti? Tato skutečnost platí i o komunistické ideologii?  

MV: Jestliže do ideologie zahrnujete jakýkoliv druh víry, poté jsme samozřejmě svědky toho, že náš 

postmoderní svět uvádí lidi do zmatku. Bez ideologie je veřejný prostor vyprazdňován.  

MS: Můžeme říci, že ideologie je tím, co sociální realitu strukturuje.  

MV: Dává jí nějaký smysluplný směr.  

… Spravedlivý svět …  

MS: Pokud se dotkneme komunistické ideologie, soudíte, že jejím cílem bylo utváření „spravedlivého 

světa“ nebo se na ni můžeme dívat jako na vzpouru lidí, kteří chtěli ovládat? Teze o uskutečnění „ráje 

na zemi“ byla prázdným heslem, pod nímž se nic neskrývalo.  
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MV: V době, kdy jsem se setkal s komunistickou ideologií, se pod ní žádný obsah neskrýval. 

Stoupencům této ideologie nešlo o lepší svět. Spíše prosazovali sebepotvrzení moci, jak zde byla. V 

počátku dělnického hnutí to bylo něco jiného. Myslím si, že si nedovedeme ani představit, v jakých 

podmínkách se tehdy žilo. Je zcela přirozené, že lidé hledali východiska a měli zájem skoncovat s 

chudobou. Tam je skutečně těžké soudit. Člověk by musel znát každý jednotlivý osud, aby věděl, kdo 

z jakých důvodů za tím šel.  

MS: Pokud člověk vyrůstal v dělnickém prostředí, mohl vidět počátky komunistického režimu jako znak 

možného vzestupu.  

MV: Zároveň by člověk měl v sobě mít povědomí, že se nemá ubližovat druhým, navíc bezdůvodně 

nebo jen kvůli ideologii, ale pouze kvůli zločinům, kterých by někdo se dopustil. Tato citlivost by měla 

každého odradit již na základě toho, co se dělo v Sovětském svazu nebo v roce 1948 u nás.  

MS: Někteří představitelé levicové intelektuální třídy byli orientováni na Sovětský svaz. Když však 

zjistili, jaká svinstva se dějí, co za tím stojí, se stranou se rozloučili.  

MV: Myslím si, že se to dalo zjistit. Postoje Karla Čapka a Tomáše G. Masaryka jsou toho jasným 

důkazem. Naopak někteří západní intelektuálové se ještě dlouhá léta vymlouvali, že nemohli vědět, 

co strašného se děje. Jak je vidět, možné to bylo.  

MS: Spisovatel Jiří Weil si též díky kritice napsané v románu Moskva - hranice užil své.  

MV: Můj dědeček židovského původu přežil válku v Londýně, kde vstoupil do komunistické strany. 

Později dostal dokonce řád Vítězného února. Byl věřícím komunistou. Pochopitelně se podílel na 

nedemokratickém převzetí moci.  

MS: Ve vašem dialogu s Jiřím Peňásem je zmiňována víra v reformovatelný socialismus, socialismus s 

lidskou tváří.  

MV: Ano, dědeček v něj věřil až do poslední chvíle. Nedávno jsem v archivu zjistil, že z Londýna se 

nevrátil hned po válce do Československa z příkazu strany. Příkaz strany byl bohužel na prvním místě, 

teprve na druhém vlastní úsudek.  

MS: Když se zpětně díváte, soudíte, že režim, který zde vládl, byl nereformovatelný? Jistý závdavek 

tomu dala šedesátá léta. Pokud došlo na lámání chleba, víme, že naše země byla obsazena 

sovětskými vojsky.  

MV: Myslím si, že reformovatelný nebyl. Také proto, že jakákoliv kontinuita režimu znamenala i 

kontinuitu zločinů, kterých se dopustil. Z principu se na tom nic dobrého vybudovat nedalo.  

… Pozitiva? …  

MS: Dobrá, proti režimu jste kritický, přesto vnímáte nějaká pozitiva? Někteří uvádějí kulturu. 

Například profesor Jiří Svoboda, Václav Riedlbauch, ale i kriticky smýšlející Vladimír Vodička, jenž 

zakládal Divadlo Na zábradlí.  
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MV: Tento pocit nemám. Rozumím tomu postoji, jelikož kultura byla v minulých letech potlačena, ba 

znásilněna ekonomickými parametry. Toto může vzbuzovat ten dojem. V globalizovaném světě 

kultura prohrává nejen u nás.  

MS: Jinými slovy vše se převádí na jeden jmenovatel, svět je plošší. Charaktery národní kultury se 

smývají.  

MV: Režim spíše vytvořil prostředí, ve kterém vznikala významná kulturní díla - a to z toho důvodu, že 

lidé, kteří je tvořili, byli odříznuti od jakýchkoliv jiných možností. Což pro intelektuála může být velice 

cenné. Musíme si přiznat, že nás svoboda tříští. Máme spousty možností. Abych trpělivě psal, 

potřebuji mnohem silnější vůli. Kterou já osobně naštěstí mám. Ale kdyby mi dnes zakázali podnikání, 

budu mít na psaní ještě víc času a pro mne by to bylo jenom dobře. I když to, že se starám sám o 

sebe, živím se sám, je opět jeden z projevů svobody.  

MS: Svoboda v minulém režimu plně nebyla. Pokud člověk usiloval o vnitřní svobodu, mohl ji mít. 

Samozřejmě vnější svoboda, ekonomická svoboda, zde nebyla stejně, jako politická.  

MV: Živit se sám jako podnikatel znamená zakusit jeden z nejsvobodnějších způsobů bytí. V minulém 

režimu toto bylo zcela vyloučené. Svobodu jsme si představovali jako svobodu projevu a jako prostor 

neomezených možností. Ještě jsme nevěděli, že se za to platí určitou odpovědností.  

MS: Ještě byste zmínil nějaké pozitivum minulosti? Vím, že mladý člověk může být vůči režimu 

vyhraněn, a proto nemusí nacházet jiná pozitiva. Proč toto říkám? Pokud by byl režim a priori špatný, 

nedalo by se v něm žít.  

MV: Režim, o jakém teď hovoříte, by byl srovnatelný s dnešním režimem v Severní Koreji. Takto 

daleko jsme nebyli. Přesto je třeba říct, že cokoliv jsme pozitivního tvořili nebo prožívali, činili jsme 

navzdory tomu režimu, a nikoliv díky němu. Pozitiva nejsem ochoten minulému režimu přiznat.  

MS: Lidé, kteří se proti režimu postavili, nechtěli sdílet lež, kterou hlásal, stáli v opozici vůči němu. 

Stali se disidenty. Jak vnímáte tuto skupinu lidí? Lidé si pod slovem disident vybaví chartisty, ale pouze 

lidé spojení s Chartou 77 jej však neutvářeli.  

MV: Byla to malá, z hlediska populačního zanedbatelná, izolovaná skupina. Měla však obrovský 

symbolický význam. Tak jsem ji vnímal. Byl zde někdo, kdo režimu vzdoroval. I kdyby to byl jediný 

člověk, mělo to smysl. Na druhou stranu vím, že do dnešních dnů jsou tím životy disidentů 

poznamenány, jelikož oni byli v izolaci a neprožili si jiné běžné radosti, jako třeba zahrát si normálně 

fotbal - tedy to, co k životu patří. Kvůli režimu byl jejich život vlastně nepřirozeným stavem bytí.  

MS: Mladí lidé se sdružovali kolem Revolver revue. Mohu jmenovat Jáchyma Topola, Petra Placáka, 

ale i osoby sympatizující s chartisty, jako Viktor Stoilov.  

MV: Můj otec nebyl z humanistické větve, byl matematik. Držel se na pomezí. Stýkali jsme se s 

rodinou Bendů a pak s dalšími přes Matematicko – fyzikální fakultu UK, kam na své semináře bral 

různé myslitele. Účastnil se jich Ivan Havel, Radim Palouš, …  
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MS: … Zdeněk Neubauer.  

MV: Pro mne v té době, upřímně řečeno, byly neméně důležité vztahy s děvčaty, sport, studium. 

Zákonitě bych k disentu dospěl během dalších pěti let, avšak režim již padnul.  

… Exil …  

MS: Jak se díváte na lidi v exilu? Viděli daleko větší uplatnění se ve svobodném světě, než být v zemi, 

nad níž je krunýř komunistické ideologie.  

MV: Tito lidé byli předvídavější než ti, co zůstali. Kdyby dnes hrozilo cosi podobného jako únor 1948, 

tak možná i z titulu toho, že mám židovské geny, budu se určitě snažit dostat sebe a svou rodinu 

někam do zahraničí.  

MS: Snad na tom nejsme tak špatně.  

MV: Ne, ale říkám to jako příklad. Na druhé straně - Žid musí mít vždy sbaleno. Musí mít připraveno 

vše opustit. Myslím si, že je to geneticky dané.  

MS: Jinými slovy nikdy člověk neví, kdy pogrom přichází, v jaké bude podobě.  

MV: Ti, kdo toto věděli, přežili a mají potomky. My jsme geneticky „vyselektovaní“, a proto 

obezřetnější geny v nás vítězí. Navíc mne někdy stav zdejší společnosti naplňuje frustrací a říkám si: 

„Musel jsem se narodit zrovna tady?“  

MS: Přece člověk má zde nějakou funkci. Musí s tím, co mu bylo svěřeno, patřičně nakládat.  

MV: Nejsem pasivní. Nikdo mě nemůže obvinit z pasivity, ale z druhé strany si troufám říct, že 

spisovateli se dnes skoro nemůže stát nic horšího než se narodit v Čechách.  

MS: Pozor, ale máte zde spisovatele, kteří ovlivnili myšlení, způsob psaní. Žil zde Franz Kafka …  

MV: Spíše jsem myslel na dnešní dobu. V tomto dnešním světě jsme zanedbatelní. Navíc náš stát 

nedělá nic pro českou kulturu, a proto se staneme naprosto neviditelnými.  

… Stav společnosti …  

MS: Nyní bych se zeptal, z jakého stavu jsme vycházeli? V jakém stavu byla společnost před utvářením 

nového společenského a hospodářského řádu?  

MV: Byli jsme na tom mnohem hůře, než jsme si dokázali představit a přiznat, což se ukazuje až teď.  

MS: Tato země trpěla politicky, hospodářsky, ekologicky, duchovně.  

MV: Řekl bych, že nejvíce jsme utrpěli těmi našimi omezenými obzory. I ti, kteří poslouchali například 

Hlas Ameriky, měli mylné představy o světě, o životě a demokracii. Byly to často naivní představy. 

Vzpomínám si, když jsem začínal jako nakladatel v roce 1990, že jsem ani neměl představu, že voda a 
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elektřina je cosi, za co se podle spotřeby platí. A přišlo mi nemorální, že si na knize přirážím deset 

korun jako svůj zisk. Styděl jsem se za to před lidmi.  

MS: Společnost měla velice mlhavé představy, kam kráčí. Slova, která se objevovala: „Chceme 

svobodu, chceme demokracii“, byly pro mnohé až prázdnými skořápkami, jejichž obsah se obtížně 

hledal?  

MV: To se opravdu ukázalo. V roce 1989 jsme nevěděli, z čeho se to vlastně radujeme.  

… Demokracie …  

MS: Mohli bychom to nazvat naivitou. Co pro vás je samotné demokratické zřízení?  

MV: Pro většinu lidí se za slovem „svoboda“ skrývala především představa, že se budou mít jako na 

Západě. Měli zájem dosáhnout tamního životního standardu. V tom bylo možné spatřit hlavní lákadlo 

demokracie pro masy. Nás, kteří jsme v tom viděli vítězství nad totalitním režimem, bylo jen pár. Ani 

my jsme však nevěděli, jak by měl další režim fungovat.  

MS: Ano, ale sluší se říci, že sama demokracie může být totalitou většiny. Ne v takové podobě jako 

lidově demokratická. Ostatně za komunismu došlo k vyprázdnění spojení „lidová demokracie“. Vývoj 

vedl k tomu, že z demokracie se stala totalita.  

MV: Jedním z úskalí demokracie samozřejmě je, že lidé si mohou svobodně zvolit i horší cestu, tedy i 

cestu zpět k totalitě.  

MS: Sluší se říci, že podle Platóna je demokratické zřízení předstupněm diktatury, tyranie.  

MV: Nic lepšího ale na světě nevymyslíme…  

MS: Myslíte si, že během dvaceti let se nám Čechům definice demokracie v dennodenním životě 

vyjasňuje?  

MV: V tomto bych dal za pravdu Václavu Havlovi. Demokracie se nejvíce uplatňuje v dobrovolných 

sdruženích, v činnosti aktivistů, kteří o něco usilují, v charitě. Jinými slovy v občanské společnosti. Na 

druhou stranu bych Václavu Klausovi přiznal to, že nás zbavil většiny socializujících iluzí. Naučil 

spoustu lidí rozumět tomu, co je kapitalismus a že návrat od socialismu ke kapitalismu je možný.  

MS: Jak vnímáte spojení demokracie po roce 1989 a první republika? Dvacetiletí zdánlivé prosperity. 

Mnohými je považováno za nejlepší období naší historie.  

MV: Ano, vnímám jej jako mýtus. Nejsem historik, abych jej mohl demytizovat. Jistou hrdost na 

skutečnost, že zde první republika vznikla, pociťuji.  
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… Potřeby demokracie …  

MS: Co podle vás potřebuje demokracie? Zmínili jsme aktivního člověka, jenž je vzdělaný, kultivovaný, 

vědomý své odpovědnosti, ale i svých možností. Co například význam dialogu?  

MV: Musím říci, že toto jsou pro mne trochu prázdné pojmy. Více vnímám potřebu jednotlivce, aby 

zde bylo něco věčného, vyššího, něco duchovního. V tom pociťuji největší nedostatečnost 

demokracie. Pak je to pouhý mechanismus. Co když jej nemáte čím smysluplným naplnit?  

MS: My „stroj“ máme, ale občas vydává nevábné zvuky. Jednoduše - skřípe. Měli bychom říci, že bez 

dialogu by řádně neexistoval disent. Někteří lidé, jež vyšli z disentu, se domnívali, že tak, jak se jednalo 

v rámci něj, bude přeneseno do celé společnosti. Díky dialogu člověk dokáže proniknout k druhému. Je 

to projev úcty, díky myšlenkám, jež se v dialogu nacházejí, se rozhýbávají společenské procesy.  

MV: Závisí to na tom, jaké úrovně dialogu je naše politická reprezentace schopna. Soudím, že to, co 

myslíte dialogem, nahrazují svobodná média. Oni nastavují určitá zrcadla, komentují situaci a 

podobně.  

MS: Když se podíváme na politickou rovinu, tam velkého dialogu není. Uvedu příklad. Jiný byl v 

počátcích devadesátých let a nyní je jiný. V počátku reforem si lidé byli schopni naslouchat, táhnout za 

jeden provaz.  

MV: Pokud táhnou za jeden provaz, již nepotřebují dialog. Z toho vzniká monolog.  

MS: Přesto se jednalo o ochotu vážit argumenty, dělání konkrétních závěrů.  

MV: Řekl bych, že zde jde o celkovou úroveň lidské společnosti. Neřekl bych, že je to příznakem 

demokracie. Dnes nejsme ve starověkých Aténách a lidstvo na té úrovni už nikdy nebude.  

MS: Snad nebude ... Neměli bychom zapomínat, že v Aténách byli i otroci.  

MV: Jistě. I náš pohled na tehdejší společnost může být ovlivněn vytvořeným mýtem o té době.  

MS: V demokracii má každý člověk právo říci svůj názor.  

MV: Neměl by ale toho práva využívat, když říct nemá co. Možná právě v tom na nás nejvíce doléhá 

přerušení demokratické tradice. Zcela chybí sebereflexe mnohých, že lépe by udělali, kdyby mlčeli. 

Člověk přece nemůže říkat cokoliv. Tradice utvářela smysluplnou hierarchii. Lidé s větší pokorou 

vnímali svou roli ve společnosti, a proto dialog ve společnosti vedli lidé povolaní.  

MS: Někdo může říci: „Hodně dialogu vede ke ´žvanění´. Příliš žvástu nevede ke společenskému 

vzestupu.“  

MV: V českých hospodách dialog vede ke žvanění. Zkrátka, ve žvanění tradici máme. A ta se ničím 

nepřerušila. Jestliže někdo namítne, že se příliš hovoří, že společnost stagnuje, lidé začnou hledat 
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vůdce. Vytvoří se cesta k jednodušší formě vlády, kdy rozhoduje ten, kdo je schopen jasně formulovat 

myšlenky. Ty následně vedou k destrukci demokracie.  

… Kapitalismus …  

MS: Postupme dále ke kapitalismu. Jak vnímáte tento řád? Když se opět podíváme do minulosti, do 

doby první republiky, patřili jsme k vyspělejší části světa. Řád, který jsme měli, byl funkčním. Byli jsme 

(ještě předtím) vyspělou částí Rakouska – Uherska. Lidé mohou uvažovat v této lince: nefunkční 

systém hospodářství bude nahrazen funkčním, který pro naši zemi znamenal prosperitu.  

MV: Vzpomínám si na rozhovor s jedním spolužákem z gymnázia. Odehrával se za totality. Spolužák 

byl inteligentní člověk, jenž nesouhlasil s komunismem. Říkal mi: „Snad si nemyslíš, že by zde měl 

vzniknout kapitalismus?“ Odpověděl jsem mu: „Ano, ani já si neumím představit opětné rozdání 

továren.“ Takto jsme problém vnímali tenkrát. Myslím si ale, že v současnosti kapitalismus naráží 

především na omezené možnosti naší planety. Jinak (kdyby byly přírodní zdroje neomezené) by se 

jednalo o krásný systém, který umožňuje mnoho svobody a tvořivosti. Je v něm uplatněna přirozená 

lidská snaha mít se lépe.  

MS: Odvrácená tvář kapitalismu je v odcizení, člověk místo toho, aby se věnoval svému rozvoji, to 

znamená, aby našel to, co v něm skutečně je, musí být zapřažen do soukolí výrobních prostředků.  

MV: Musí a nemusí. Je zde problém, že současný kapitalismus, který je charakteristický svou globální 

podobou, má znaky socialistické diktatury. Je to způsobeno tím, že ekonomický diktát je tak silný, že 

vytváří nesvobodu, závislost. Momentálně systém nepřináší to, co měl přinášet původně. Tím myslím 

svobodu a hodnotnější život. Musím říci, že žádné řešení nevidím.  

MS: Jinými slovy, jsme k němu odkázáni.  

MV: Nebo jsme odkázáni k tomu, že systém zkrachuje a my s ním.  

… Přirozenost kapitalismu a mód mít …  

MS: Sluší se říci, že lidé od počátku obchodovali, směňovali. Směna fungovala tu hůře tu lépe.  

MV: V tom právě je možné vidět naši přirozenost.  

MS: Nemyslíte si, že pokud je kapitalismus globální, může podrývat lokální demokracii?  

MV: Ano, může, jelikož struktura nadnárodního kapitálu rozhodně supluje státy. Do určité míry je činí 

na sobě závislými, a proto v tom vidím velké ohrožení.  

MS: Co akumulace bohatství? Je zde představa, že budeme mít více a více. Jinými slovy je zde 

zdůrazněn mód „mít“ před „být“.  

MV: Akumulace bohatství není totožná s konzumismem. Ten je jistě špatnou věcí, protože se jedná o 

důraz na nesmyslnou spotřebu.  
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MS: Snaha proměnit potřebu během okamžiku.  

MV: Samotná akumulace bohatství může být vedena smysluplným směrem a dobrým záměrem.  

MS: Jedná se o cestu, která umožní člověku rozvinout jeho potenciál. Nádherný příkladem je bohaté 

Švýcarsko.  

MV: Pokud by byl Bill Gates osvícený, koupil by deštný prales v Brazílii a zachránit jej pro celý svět. Asi 

to neudělá, ale ta možnost zde je. Myslím si, že mezi lidmi, kteří jsou pro tento svět zabezpečení, jsou 

i altruisté.  

MS: To jsou miliardáři, kteří vědí, že více peněz jim štěstí nepřinese. Neutrpěl náhodou kapitalismus u 

nás také aférami, které jeho zavedení doprovázely? Jen si vzpomeňme na procesy kolem privatizace.  

MV: Jak se ukázalo, někteří lidé byli na přechod připraveni lépe než většina. Uměli využít skulin a 

mezer. Myslím si, že se tomu nedalo zabránit. Nemyslím si však, že toto konkrétně by zdiskreditovalo 

kapitalismus jako takový.  

MS: Někdo řekne: „Ano, kapitalismus se rovná privatizace. Privatizace se rovná krádež.“  

MV: Vychází to z našich lokálních podmínek. Kdyby zde byla tradice, zaplať Bůh za každou rodinnou 

firmu, která má tradici, jelikož ta kultivuje společnost. Skutečnost, že došlo k přetržení posloupnosti a 

k majetku se dostali lidé nezaslouženě, s podvody, aniž na něm pracovali, je velice špatné. Bude trvat 

desítky let, než i tyto rodiny založí jistou smysluplnou tradici díky svým potomkům. Zde je vidět, že 

socialismus dosáhl větší devastace než například nacismus. Nacismus byl čirým zlem vůči jedinci, ale 

nedosáhl takového vykořenění.  

… Hodnoty …  

MS: Nyní bych se přesunul k otázce hodnot. Jaké hodnoty jsou podle vás důležité pro společenský a 

hospodářský řád? Zmínili jsme svobodu. Člověk bez svobody je pouhým otrokem.  

MV: Dospěl jsem k tomu, že nejvyšší hodnotou lidskou a společenskou je soucit, tedy schopnost 

porozumění. Jedná se o nejpotřebnější věc. Kdyby této hodnoty byl dostatek, všechny společenské 

mechanismy by fungovaly úplně jinak, jelikož poté by soucitný kapitalismus nemohl být 

vykořisťováním a ani demokracie by nemohla přinášet zákony, které jsou nesmyslné a přinášejí 

utrpení.  

MS: Nepřímo říkáte: je chybné, když člověka máme jako prostředek, ale je nutné, jej mít jako cíl.  

MV: Ano, jedná se o pochopení pro druhého člověka. Jsem přesvědčen, že se tomu málo učíme od 

dětství.  

MS: Individualismus, který zde byl, aby se člověk prosadil.  
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MV: Bohužel tomu propadají i vzdělaní rodiče. Mají pocit, že aby jejich dítě obstálo, musí je naučit 

mít lokty, proto je vedou spíš individualistickou cestou než cestou pochopení druhých. Bojí se, že ve 

společnosti neobstojí a budou trpět.  

MS: Jak se díváte na tezi Václava Havla, která dala étos a patos revoluce.  

MV: Myslíte „Pravdu a lásku?“  

MS: Usmíváte se …  

MV: Pochopitelně, ten pojem byl a je nadužívaný. V tu chvíli jej svět přijal jako originální, jelikož v té 

době něco takového žádného politika nenapadlo.  

MS: Zřejmě se rodila v rámci vzdoru.  

MV: Možná se jednalo o okamžitý záblesk.  

MS: Profesor Přibáň řekl, že Havlovo spojení je redukcí komplexity.  

MV: Rozhodně to není objevný filozofický postoj, ale když taková teze zazní od politického vůdce, má 

úplně jiný obsah a od něho je pak cenná.  

MS: Mnozí lidé jeho slova považují za morální kýč.  

MV: Musíme říci, že kýč se dá udělat z čehokoliv a je logické, že se z toho výroku stal kýč, díky 

Havlovým následovníkům a nohsledům.  

MS: Problém vidíte v tom, že obsah slov nebyl řádně naplňován, …  

MV: … nebo se k této tezi hlásí kde kdo, aniž ji žije.  

… Člověk …  

MS: Ze slov se stává prázdná skořápka. Jak vnímáte význam člověka během transformace? Systém je 

zde pro člověka, a ne člověk pro systém. Myslíte si, že člověk se během let změnil, nebo je stejný před 

a po roce 1989, kdy funguje v jiném systému.  

MV: Začal bych tím, že člověk je jedna sedmimiliardtina lidstva. To znamená, že je postaven před 

vlastní bezvýznamnost. Kdyby zde bylo desetkrát méně lidí, dala by se nalézt hodnota jednoho 

člověka a lidského života. Takto se hledá těžko. Tato skutečnost může vést k silné frustraci z té vlastní 

bezvýznamnosti. Tím, jak jsme zde byli uzavřeni do roku 1989, tato měřítka jsme tolik nevnímali, 

neboť svět pro nás končil železnou oponou, a proto nám náš život připadal významný. I naše česká 

kultura nám připadala světodějná, významná, jelikož jsme neměli srovnání. Najednou se před námi 

otevřel celý svět a díky tomu čelíme nicotnosti.  
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MS: Lidé, kteří odešli, se v zahraničí dokázali prosadit. Jedná se o Milana Kunderu, Bohumila Hrabala, 

byť ten ani nemusel emigrovat. Dále dirigent Rafael Kubelík, klavírista Rudolf Firkušný. Je možné, že 

tito zmínění pocitem bezvýznamnosti netrpěli.  

MV: Netvrdím, že to pár lidí nedokáže. A musím upřímně říct, že ani já osobně se srovnání se světem 

nebojím. Vždy jsem měl pocit, že mám být světovým spisovatelem a vůbec se nestydím přihlásit k 

tomuto postoji. Nyní jsem však hovořil o většinové společnosti.  

MS: Lze souhlasit s Janem Kaplickým. Když sem přijel, tvrdil, že lidé mají nad sebou pivní pěnu, která 

jim brání ve výhledu. Když zjistil, co se dělo s jeho národní knihovnou, konstatoval, že se nejedná o 

pivní pěnu, ale dva půllitry. Když se vrátím k vašim slovům, myslím si, že byste přeceňoval českého 

občana.  

MV: Nadvláda průměrnosti v umění a myšlení je tu opravdu drtivá.  

MS: Není zde Descartesovo „myslím, tedy jsem,“ ale „spotřebovávám, tedy jsem.“ Spotřeba není 

záležitostí generací. Bohužel spotřebováváme jako pan Brouček z románu Svatopluka Čecha. Ten se 

„pouze“ opije, lehne si do sudu a objeví se v době husitských válek, nebo na Měsíci. Můžeme se nad 

tím pouze zasmát. Člověk, který má širší rozhled, perspektivu a domnívá se, že spravuje drobnou část, 

vede si jinak, než že si hraje na velkého pána.  

MV: Převažuje pocit bezmoci všeho druhu. Občané mají pocit, že nemají odpovídající vliv na věci 

veřejné. A to jsme teprve v našem malém prostoru. Kdo dnes v Čechách má pocit, že má vliv na 

světové dění? Zkrátka pocit bezmoci je velice silný.  

MS: Ano, jsou ale lidé, kteří svůj vliv budou zvyšovat obskurnějšími názory, například na Evropskou 

unii, integraci aj.  

MV: Můžeme v tom vidět snahu o zviditelnění za každou cenu.  

MS: Snahu o vyvolání povyku. Nevidíme v tom vyvolání konstruktivní cesty.  

MV: Také si musíme uvědomit, že naše hranice nekončí tam, kde končily dříve. Naše hranice jsou na 

hranicích Evropské unie. Naším zájmem by měla být prosperující Evropa, pokud jsme se tohoto 

tématu dotknuli.  

MS: Zkrátka - měli bychom se dívat na celek. Význam člověka jsem zmínil proto, že lidé, kteří 

prováděli transformaci, zdůrazňovali: „Měníme systém, neměníme lidi.“ Jednalo se jim o nastavení 

hracího pole, ale byli proti výchově občanů.  

MV: „Převychovávat“ lidi, to by znělo dost nebezpečně. Takovou cestou šel třeba… kdo? A víme, jak 

to dopadlo.  

MS: Sám Tomáš Baťa chtěl lidi kultivovat.  

MV: Postavit se do role učitele národů nebo národa, je nebezpečná a zrádná hra.  
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MS: Vnímáte tam přítomnost nebezpečí sociálního inženýrství.  

MV: Myslím si, že pro občanskou společnost jsou lepší malé lokální iniciativy. Osobně bych byl pro 

daňové asignace, protože si myslím, že by kultivovaly vztah člověka ke svému okolí, když by mohl 

malou částkou přispět, vážil by si toho. Pociťoval by větší hrdost, jelikož by se mohl na některých 

aktivitách podílet nebo je dokonce umožňovat …  

… Politika …  

MS: Jak vnímáte proměnu politiky? Dotknuli jsme se toho částečně i v demokracii. Vnímáte politiku 

jako službu občanům, jako realizování občanského dobra, nebo v ní vidíte prosazování osobních 

zájmů?  

MV: Současný pohled na naši politiku je opravdu tristní. Stav politiky považuji za její nedospělost. Je 

chybné, že ji lidé považují obecně za negativní a jdou do ní pak jen ti, kteří se neuplatní jinde. Spíše 

mají ambice mít moc nebo peníze.  

MS: Když se podíváme do vrcholové politiky, někteří lidé opravdu nedělali nic jiného než politiku.  

MV: Možná bychom měli mít školy i pro politiku. Svým způsobem se jedná o profesi.  

MS: Ano, cosi podobného existovalo. Nepěkně se to nazývalo „Vokovická Sorbona“. Lidé, kteří 

vcházejí do politiky, jsou na Západě lidmi vzdělanými, lidmi, za nimiž je nějaká práce. To znamená, že 

se jedná o bohaté lidi.  

MV: Zároveň mám pocit, že tamní politické strany si vychovávají mládež, že je vysílají na další vysoké 

školy. Dovedu si představit politika, který bude celý život v politice a bude na tuto profesi dobře 

připraven. Proč ne? Problém je, že politické strany mají nastavený systém, ve kterém se prosadí ti 

„mocichtiví“ a bezpáteřní. Sám jsem na Praze 6 vstoupil do strany TOP 09. Po půl roce jsem vystoupil, 

jelikož mě to naprosto znechutilo.  

MS: Jste člověk spontaneity. To odpovídá i vašemu důrazu na občanskou společnost. Jinými slovy je 

zde spontaneita versus struktury společnosti. Aby se politika mohla realizovat, musí mít struktury.  

MV: TOP 09 v Praze 6 byla ovládána shora několika lidmi, kteří již s mechanismem moci měli své 

zkušenosti z předchozích politických angažmá. Neumožnili, aby proběhl demokratický proces, 

abychom si zvolili vůdce, jelikož tam dosadili své lidi. Vytvořili své nohsledy, kteří, protože se do 

funkcí nedostali demokraticky, byli závislí na těch mocných. Nakonec celá organizace v Praze 6 byla 

zrušena.  

MS: Hledají se tedy lidé, jejichž zájem překračuje osobní zájem.  

MV: Soudím, že na malých obcích bude situace jiná, …  

MS: … jelikož tam se lidé znají.  



 

63 
 

… Program a politika …  

MS: Dobrá, jak se díváte na význam politických programů? Nestávají se programy prázdným 

slohovým cvičením?  

MV: Dnes demokratická politika funguje tak, že je nutné zaujmout voliče. Program je marketingový 

tahák, je reklamou.  

MS: Nemyslíte si, že došlo k velké proměně politiky? Nyní je politika více utilitární.  

MV: Na začátku devadesátých let byli v politice mnohem zajímavější lidé. Dnes je stav zoufalý a 

nedostatek osobností je na první pohled patrný.  

MS: Sám ale politiku považujete za důležitou činnost.  

MV: Nezlhostejnil jsem a neustále do ní vstupuji znovu a znovu.  

… Intelektuál a společnost …  

MS: Naznačil jste, že schází osobnosti. Co intelektuál a společnost? Václav Havel byl osobností, též 

můžeme uvést Václava Bělohradského, Jana Kellera, Karla Kosíka. Jaká je role intelektuála ve 

svobodné společnosti?  

MV: Kéž by byla taková jako v období první republiky, kterou jsme zde zmínili.  

MS: Byla to též republika elit.  

MV: Tomu však dnes není. Myslím si, že to ve společnosti chybí. Je potřeba se k tomuto vracet, 

protože názory elit jsou pro společnost důležité. Pokud se elity nedostanou ke slovu, bude to špatné. 

Pak bude vládnout hlas ulice, anebo hlas politiků o hlas ulice usilujících.  

MS: To znamená, že slova lidí, kteří mohou společnosti nabídnout kritické vidění skutečnosti, nemají 

silnou váhu a pouze dotvářejí kaleidoskop idejí veřejného prostoru.  

MV: Ukázkou stavu veřejného prostoru je veřejnoprávní televize. Jakákoliv hlubší myšlenka je 

předem redaktory zapovězena. Rychle se směřuje dál, hledají se jednoduché závěry. Na druhou 

stranu je ale pravda, že formát kulturní debaty se na obrazovkách zoufale neosvědčuje, ...  

MS: … což následně vede k banalizaci veřejného prostoru. Intelektuál se ne vždy vyjadřuje jednoduše. 

Pokud tomu tak bude, sníží nám sledovanost.  

MV: Někdy je to ale omyl redakce. Ve skutečnosti by zájem o hlubší druh sdělení byl.  

MS: Komunisté eliminovali ty, kteří měli kritický pohled na režim. Současná veřejnoprávní média jsou 

řízena „poslechovostí“.  



 

64 
 

MV: Jsem přesvědčen, že u mluveného slova lidé unesou hodinovou debatu, ale u televize si zvykli na 

akci. To znamená, že hodinová disputace v televizi je strašnou nudou. Sám se tážu, jestli je to špatnou 

prací redaktorů? V tomto ohledu je velmi ošemetné na cokoliv si stěžovat, jelikož jsme svobodní. 

Skutečnost, že nás lidé třeba nechtějí poslouchat, je také náš problém.  

MS: Výsledkem je banalizace věcí a v konečném důsledku i nekvalifikované rozhodování.  

MV: Musíme se snažit ovlivnit lidi podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Je to věčný boj prosadit 

své, třeba i nekonformní názory, prodat svou knihu, být úspěšný se svou vizí. K tomu patři i prohry. 

Nemůžeme nikomu vyčítat, když se knihy prodá málo, nebo když nás nikdo neposlouchá.  

… Kniha a její proměny …  

MS: Spontánně jsme přešli k vašemu údělu v demokratické době. Stal jste se vydavatelem knih. 

Zároveň jste spisovatelem. Začal bych otázkou, která s touto profesí souvisí. Je jí důležitost slova. 

Někteří z autorů byli postihováni. Lidé, kteří se snažili popsat věci, byli eliminováni. To znamená, že 

jejich slovo mělo velkou sílu. Dnes má člověk možnost hovořit o čemkoliv, ale síla slova se v určitém 

ohledu snížila. Souhlasíte?  

MV: Myslím si, že ne. Síla slova při vlastním tvoření je pořád stejná. Psané slovo je roznětkou 

imaginace. Na rozdíl od hraných filmů literatura nechává možnost k dotvoření skutečnosti v hlavě 

čtenáře. Neustále to považuji za nádhernou profesi. Síla slova se neztratila. Možná jeho váha ve 

společnosti.  

MS: Pro vás psaní a formulace světa skrze slova je cestou k osvobození.  

MV: Psaní je pro mne vrcholným okamžikem bytí; ty okamžiky, kdy se něčeho podstatného dotknu a 

dokážu to zachytit.  

… Před rokem 1989 …  

MS: Dobrá, pokročme dále ke knize. Jak význam měla před rokem 1989? Překládalo se, vycházely 

slušné knihy ve velkých nákladech.  

MV: Trh knih byl zcela deformován. Díky omezenosti toho, co sem přišlo, jsme měli pocit, že existuje 

něco jako knižní klasika. Že knižní trh je přehledný. Určitě byl tehdy přehlednější než dnes, ale ne tak 

přehledný, jak se nám to jevilo. V současnosti na světě vychází tolik knižních titulů, že se pojem knižní 

klasika zcela vytratil. Je velice obtížné se zorientovat v těch statisících vydaných knih. Možná je to 

fáma, ale prý z amerických knihoven vyřadili Hemingwaye, protože si jej nikdo mnoho let nevypůjčil. 

Je pravděpodobné, že jsme v době, kdy lidé žijí každý rok jinou senzační knihou.  

MS: Čím si to vysvětlujete? Čte-li člověk Sofokla, Dostojevského, vzdělává se, roste. Má ponětí o 

kulturním, hodnotovém kontinuu.  

MV: Možná současnou klasiku uvidí až za dalších sto let – pak se teprve pozná, co jí opravdu bylo. 

Možná existuje, ale nevíme o ní.  



 

65 
 

MS: Minulý režim si klasiky cenil.  

MV: Nevidím to jako plus tehdejšího režimu. Byl to nepřímý důsledek … Dnes máte možnost velkého 

výběru.  

MS: Myslíte si, že před rokem 1989 člověk byl formován? Něco mu bylo sděleno ve škole. Zkrátka byl 

člověk „směrován“. Lze soudit, že v mnohosti může zaniknout i dobré.  

MV: Bohužel dnes nemáme literární arbitry, revue, které by byly směrodatné pro větší skupinu lidí. 

Chybí zde jisté vodítko.  

MS: Zřejmě to souvisí s úctou k autoritám.  

MV: Ano …  

MS: Proto si s lidmi spojíme určité literární autority, jakým byl Čapek. Tito lidé měli reputaci.  

MV: Navíc specifikum minulého režimu bylo, že kniha byla pro nás vzácností. Mělo smysl ji vlastnit.  

MS: Lidé na ně každý čtvrtek stáli fronty.  

MV: Když jsme knihu sehnali, přechovávali jsme ji jako cosi, co nebudeme schopni nahradit. Kniha 

byla nenahraditelná. Já jsem třeba jako největší poklad schraňoval Rychlé šípy.  

MS: Možná to bylo způsobeno tím, že knihy nesly alternativní vzdor.  

MV: Když je člověku hůř, cítí se nejistý, hledá východisko v literatuře, vědění.  

MS: Soudíte, že dnešní doba tomu nepřeje?  

MV: Jsem přesvědčen, že v naší společnosti je mnoho hledajících. Jenom o sobě navzájem většinou 

ani nevědí.  

MS: Problém je, že neexistuje společný jmenovatel ...  

MV: Ta touha něco duchovního najít, je velice silná. Ale bohužel lidé často hledají naprosto scestně. 

Mohu to potvrdit i jako nakladatel: stalo se mi, že jsem vydal esoterickou knihu, kterou jsem 

považoval za naprosto šílenou, jenomže byla velmi úspěšná.  

… Budování nakladatelství Práh …  

MS: Inu, loterie. Zmínil-li jste sebe, jaký byl hlavní impuls pro budování vlastního nakladatelství?  

MV: Vlastně to byla náhoda; omyl. Z Výzkumného ústavu psychiatrického, kde jsem na konci 

osmdesátých let pracoval, jsem znal řadu psychoterapeutů. A ti po revoluci založili sdružení Fokus na 

pomoc duševně nemocným. Chtěli mít v rámci sdružení i nakladatelství a to jsem měl řídit já. Mnoho 

jejich záměrů se však ukázalo naivních a ani nakladatelská činnost se s činností terapeutickou 
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nakonec neshodovala. Já už jsem ale u vydávání zůstal a začal vydávat knihy sám. Tehdy jsem si 

myslel, že se za čtyři roky zabezpečím a budu už jenom psát, ...  

MS: … cestovat, což se vám podařilo.  

MV: Nakladatelská činnost byla a je mojí cestou k hmotnému zabezpečení se. Umožňuje mi žít podle 

svých představ.  

MS: Nevidíte tam silný utilitaristický pohled, nebo jste myslel, že vaše podnikání bude mít takový zisk? 

Náklady knih před rokem 1989 byly v desetitisících, dnes se počítají kolem tisíce i pod tuto hodnotu.  

MV: Nezbohatl jsem pohádkově, ale celou dobu prosperuji. Pouze jsem se přepočítal v času, který 

budu potřebovat na úplné zabezpečení, o jeden řád. Ale směřuje to tím směrem. Opravdu jsem se 

dostal do fáze, kdy na psaní mám více času a hlavně klidu.  

MS: Zřejmě asi souhlasíte s panem Janečkem, že peníze člověku poskytují svobodu.  

MV: Ano. Zvolil jsem si tuto cestu. Absolutní skromnost svobodu poskytuje též. Já si ale chtěl užít 

života. To znamená mít rodinu, dobře ji zabezpečit, přitom dál cestovat, sportovat … Na 

poustevničení se nehodím, i když ty vyšší nároky na životní standard někdy opravdu znesvobodňují. 

Možná k poustevničení dojdu na stará kolena, kdy budu čím dál skromnější.  

MS: Budete i v odvážnější ve vydávání knih s otazníkem.  

MV: Tímto směrem bych své prostředky nenapínal. Byl bych šťastný, kdybych mohl svou profesi dělat 

jako hobby a ne jako zdroj své obživy, to ano. Určitě bych pak vydal více knih pro radost, a ne pro 

zisk. I tak jich pár každý rok vydám, ale nemohou převažovat. Nejhorší na podnikání je existenční 

stres; nikdy nevíte, co z toho bude, zdali přežijete, zdali zvolíte správné tituly, jestli nepropadnou a 

neprodělají.  

MS: Ještě bych nechal pozornost u vašeho nakladatelství. Říkal jste, že lidé dostatečně nevnímají 

klasiku. Sám jste šel proti tomuto proudu. Vydal jste Babičku Boženy Němcové.  

MV: Toto je však uznaná klasika. Zdejší trh je konzervativní, a proto toto funguje. Udělat klasiku ze 

současného autora je téměř nemožné.  

… Nakladatelská služba …  

MS: Nepovažujete své působení na nakladatelském trhu jako službu jazyku, slovu, myslitelům, které 

vydáváte? Vydal jste spisy vašeho otce.  

MV: Na prvém místě konám službu svým psaním, a proto nakladatelství jako službu nevnímám. 

Jelikož jisté kulturní zázemí a cítění mám, ve chvíli, kdy se mi do rukou dostane smysluplný projekt, 

určitě pro něj udělám maximum a v té chvíli tedy opravdu konám službu kultuře. Cílem mého 

nakladatelského podnikání přesto je přinášet zisk.  
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… Svaz knihkupců a nakladatelů …  

MV: Mezi nakladateli jsou lidé, kteří vydávání chápou opravdu jako službu, jak jste zmínil. Já ale, tím, 

že hlavní činností péče o jazyk je pro mě psaní, to tak jako nakladatel nevnímám. Působení ve Svazu 

knihkupců a nakladatelů chápu jako veřejnou službu. Rád bych působil jako integrující síla, protože i 

na našem malém hřišti je spousta zbytečných řevnivostí. V mnoha otázkách bychom měli vystupovat 

jednotně a představovat náš obor veřejnosti v tom nejlepším světle. Je to ostatně čtenářská 

veřejnost, která nás drží při životě i v ekonomicky horších časech.  

MS: Dobrá, zmínil jste tuto instituci … Je účelem, aby se vytvořila „fronta“ těch, kteří se rozhodli 

vydávat knihy a působí společně ke vztahu ke státu.  

MV: Sdružují se i vinaři, potravináři … Jestli chceme něčeho dosáhnout, musíme být vidět a slyšet. 

Jsem rád, že to sjednocování se mi daří. Do svazu vstupují významní nakladatelé jako Albatros, Jota 

apod. Já jsem tam rozhodně nevstupoval se záměrem, že budu jeho předsedou. Na druhou stranu, 

když zde vznikla poptávka, abych jím byl, myslím si, že této instituci mohu něco dát. Přece jen jsem 

člověk s patřičným přehledem, nadhledem. Tím, že i píšu, vnímám i spisovatelskou stránku věci, tedy 

i další přiléhající obory. Myslím si, že umím rozumně vystupovat, jednat s veřejností i politiky, a proto 

náš obor mohu někam posunout.  

MS: Jaké je postavení této instituce ve vztahu k veřejnému prostoru? Pořádáte knižní veletrh Svět 

knihy a jiné podpůrné akce mající přivést ke knihám.  

MV: Jsem přesvědčen, že minulé předsednictvo s veřejností nedostatečně komunikovalo, a proto 

možnosti nebyly zcela využity. Mě samotného překvapilo, že téměř kdykoliv se chci z titulu své funkce 

s někým sejít, přijme mne. Jistá váha Svazu zde tedy je. Pouze je nutné s ní pracovat. Je velmi důležité 

s lidmi hovořit a pořád jim vysvětlovat specifika oboru. Naši volení zástupci se v Parlamentu často 

nerozhodují na základě znalostí, protože o daném oboru nic nevědí, a proto je nutné jim vysvětlit, že 

kniha není stejné zboží jako auto či jídlo.  

MS: Ne nadarmo se hovoří o duševní stravě. Měli bychom říci, že na knižním trhu je spousty braků.  

MV: Jistě. Shodou okolností takto argumentuje pan prezident Miloš Zeman. Ten je proti snížení DPH. 

Argument s brakem je ošemetný, protože je elitářský. Vezměte si horníka, traktoristu, jemuž se 

dostane do ruky příručka o vztazích, kterou by někdo možná považoval za příliš jednoduchou. Pro něj 

ale tato kniha může být prvním seznámením s tématem. Každý dle své úrovně, znalostí, vyspělosti 

může na knižním trhu nalézt, co potřebuje. Protože knižní trh je velice pestrý. Skutečného braku, tedy 

až škodlivých knih, o kterých bychom mohli říci, že vedou třeba k násilí nebo vymývání mozků, je jen 

nepatrný zlomek. Určitě méně než jedno procento.  

MS: Zkrátka - hlas vašeho svazu je slyšet, ale v boji jste též byli poraženi.  

MV: Stalo se to také proto, že jsme se ozvali příliš pozdě. Měli jsme téma otevřít o rok či dva dřív. Já 

jsem teď začal s politiky hovořit už na jaře, půl roku před volbami.  

MS: V Británii knihy daněny nejsou.  
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MV: Nejde pouze o Británii. Máme až na nepatrné výjimky nejvyšší zdanění knih na celém světě. 

Netýká se to pouze Evropy. Dánsko, které má DPH na knihy vyšší, dotuje knižní trh částkou, která 

převyšuje obrat celého našeho knižního trhu.  

MS: Myslíte si, že právě zásah státu v podobě redukce daně by pomohlo knižnímu trhu?  

MV: Jsem přesvědčen, že ano. Dnes cítíme obrovský tlak. Dělat knihy pro radost je čím dál těžší. Je 

nutné mít rezervu. Speciálně u dětských knih je cena opravdu rozhodující. Právě snížení DPH bych 

využil pro snížení cen dětských knih. DPH je spravedlivé v tom ohledu, že se dostane dle velikosti 

obratu úměrně ke každému. Stát, když nevybere tuto daň, o mnoho nepřijde. Jedná se o pár set 

milionů. Rád bych ale uvedl ještě jeden argument, proč právě knihy si nižší sazbu DPH zaslouží. Vedle 

vzdělanostních argumentů bychom si měli uvědomit, že se s knihou zachází jako s kulturním statkem 

a zdarma se půjčuje ve veřejných knihovnách, kterých je u nás přes pět tisíc. Nechci být proti 

veřejným knihovnám, jelikož jsou pro čtenářství potřebné. Loni zde bylo kolem šedesátišesti milionů 

výpůjček. To je dvojnásobek prodaných knih. Je to zásadní skutečnost. Stát se ohání tržní 

ekonomikou, ale půjčuje zdarma knihy.  

… Politika na knižním trhu …  

MS: Soudíte, že vydavatel musí přijmout politiku: „Chceš-li vydat dobrou knihu, musíš vydat brak?“  

MV: Přístupy se různí. Mohou být nakladatelé, kteří budou vydávat pouze brak a ani je nenapadne 

podpořit ze svého zisku vydání dobré knihy. Mám ale zkušenost, že práce s knihami kultivuje a 

nakladatelé mají elitní řady, jelikož mají zájem se ukázat, že udělají něco dobrého.  

MS: Mluvíme i o poezii ...  

MV: To je smutný pomníček naší civilizace. Též si myslím, že ji lidé potřebují. V dnešní době není 

způsob, jak ji k lidem dostat.  

MS: Opět se dostáváme k nedostatku společného jmenovatele. Šedesátá léta byla prosycená kulturní 

aktivitou, angažovaností, ale obdobná situace se asi nebude opakovat.  

MV: Lidé mají rádi hudbu, a stejně mívali rádi poezii. Jenomže když došlo k přechodu od klasického 

rýmu, ztratila většinu čtenářů tím, že přestala být chápána.  

MS: Tento přístup vede ke zploštění světa. Pokud má člověk jednoduché myšlení, slyší na jednoduché 

slogany a postoje intelektuálů jsou mu cizí.  

MV: Sám poezii též píšu. Vždy vyberu jednu báseň a rozdávám ji na Vánoce v malém vydání v nákladu 

dvě stě až tři sta kusů.  

MS: O výdělku není ani úvahy. Možná lidé jako Jaroslav Seifert, S. K. Neuman …  

MV: … by se museli živit něčím jiným a psát si do šuplíku.  
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MS: V tomto ohledu člověk nachází slovo škoda …  

MV: Neustále říkám, že lidé poezii potřebují a je otázka jak nalézt, kterou potřebují. Zde narážíme na 

společný jmenovatel, který chybí.  

MS: Co jsme chtěli? Chtěli jsme svobodu? Svobodu máme. Na druhou stranu bychom měli usilovat o 

soudržnost, což je otázka společného jmenovatele.  

MV: Musíme si položit otázku, jestli před třemi, čtyřmisty roky nebyla hodnotná slovesná díla jen pro 

omezenou skupinu lidí. Většina lidí o nich neměla ani ponětí.  

MS: Nevyvíjela se snaha, aby literaturu četl každý.  

MV: Básně se budou předávat jiným způsobem.  

MS: Poezie bude na sociálních sítích.  

MV: I to je možné.  

MS: Pokud jsou lidé on – line, ale zřejmě dojde k jiné kvalitě četby děl.  

… Pomoc knihám …  

MS: Jak pomáhat knihám a čtení? Možná by zde fungovala i podpora autorů. Na Západě se pořádají 

autorská čtení.  

MV: Byl bych rád, kdyby se stalo více součástí živé kultury, aby knihovny měly fondy, aby mohly zvát 

soudobé autory. Sám na besedy jezdím. Mohu jezdit díky tomu, že si tím nemusím vydělávat. 

Knihovny mi uhradí nanejvýše cestovní náklady, ale dělám to rád.  

MS: Vnímáte to jako občanskou povinnost.  

MV: Účastním se hlavně besed pro děti a mládež. Pro mne samotného je to zajímavé.  

… Knihovny a veřejnoprávní média …  

MS: Vraťme se ještě ke knihovnám. Jakou pozici podle vás mají?  

MV: Zejména pro mladé čtenáře jsou klíčové. Na řadě míst knihovny fungují jako centra kulturního 

života v obci, pokud si obec váží knihovny. Knihovnice tuto svou činnost dělají za směšné peníze. Mezi 

nakladateli je dost silný názor, že knihovny jsou jejich nekalou konkurencí. Věřím však, že je více těch, 

kteří si uvědomují, že to bez knihoven nejde, jelikož nám vychovávají budoucí čtenáře. Je jasné, že ve 

velkém množství, které na trhu je, si čtenáři nemohou všechny knihy koupit.  

MS: Kolik knih se vydá v naší republice?  

MV: Jedná se asi o šestnáct tisíc titulů. Chvíli to bylo i osmnáct tisíc, ale trh zaznamenal pokles.  
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MS: Světový trh je o několik řádů výše. Co například veřejnoprávní média? Pomáhají četbě?  

MV: Veřejnoprávní rozhlas dělá dost. Horší je to s televizí. Teď sice mohou říci: „Ano, zřídili jsme 

kulturní kanál,“ ale domnívám se, že pro kulturu by bylo lepší, kdyby se vkládala mezi ostatní 

programy. Neustálé informování o kultuře na jednom programu je nesmyslem. Tím pádem tam 

nebudou diváci a kultura jako taková „vypadne“ z běžného vysílání.  

MS: Snad si tento poznatek též uvědomí. Stejné je postupováno v Českém rozhlase. Celokulturní 

stanice Vltava, ale též můžete naladit stanici speciálně zaměřenou na Jazz, klasickou hudbu.  

… Omyly a budoucnost …  

MS: Nyní bych navrhoval, abychom vyšli z kulturní – nakladatelské části a podívali jsme se na celek. 

Co považujete za omyl transformačního procesu?  

MV: Jsem přesvědčen, že věci musely jít zhruba tak, jak šly. Největší chybou podle mého názoru bylo, 

že se lidé spojení s StB, KGB, mohli dostat k velkému majetku.  

MS: Jinými slovy lidé, kteří škodili, mohli škodit dále. Co budoucnost této země? Jsme geografické 

centrum Evropy, v roce 2004 jsme se stali součástí Evropské unie.  

MV: Zatím spějeme ke světové bezvýznamnosti. Jak jeden, tak druhý prezident umí na sebe navázat 

pozornost jen svými absurdními postoji. Ten bývalý svým protievropanstvím, ten současný zase 

podporou cigaret. Zatím jsme takový nudný a pitoreskní stát. Tváříme se, že jsme důležití, že si 

můžeme dovolit dělat potíže, místo abychom spíše navazovali na evropské tradice. Soudím, že by 

bylo lepší být trochu pokorní, když jsme se do Evropy teprve nedávno vrátili. Nedomnívám se, že 

bychom měli dělat tato velkohubá gesta. Když jedete na zahraniční knižní veletrh například do 

Frankfurtu, vidíte, že náš stánek je nicotný, že těžko něčím zaujmeme. Stát by musel vynakládat 

řádově více na podporu české kultury směrem do zahraničí a musel by mít dlouhodobou koncepci. 

MS: V tomto ohledu by stát měl hrát důležitou roli.  

MV: Ano. Na tom, že je nutné kvalitní vzdělání, se shodneme. Jestliže spousta lidí odejde za 

vzděláním, je dobře, pokud se vrátí. Oni se vrátí, pokud budou cítit sounáležitost s kulturou. Kultura, 

to je vlastně jediné pouto s vlastí.  

MS: Měli bychom se zeptat, co tvoří národní kulturu? Je to Dvořák a Novosvětská, Má vlast?  

MV: V první řadě je to samotný jazyk, v němž se během staletí formulovaly významné myšlenky  

P.S.:  

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

MV: Za celých více než dvacet let jsem nikdy nezažádal o žádný sociální příspěvek, rodičovský 

přídavek… Postavil jsem se na vlastní nohy, spoustě lidem zadal a zaplatil spoustu práce. Tedy začal 
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jsem se chovat nezávisle a svobodně. Vedle toho se trvale účastním společenských debat formou 

novinových článků. A napsal jsem v českém jazyce asi patnáct knih. To je myslím docela dost.  

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

MV: Ano, účastnil. A velmi mne bavila. Dodnes mám asi sto akcií ČEZ.  

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

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také k opětovnému setkání obou zemí v Evropské unii?  

MV: V té době jsem rozdělení vnímal jako nutnost, protože jsem měl dojem, že slovenská společnost 

nechce směřovat tam, co česká, tedy k západní Evropě. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo. Je 

dobře, že k rozdělení došlo. Jinak by tady ta otázka pořád byla přítomna.  

 

 

Dialog o transformaci s Petrem Zvolským8,9: 

MS: Po delší době se setkáváme avšak ne nad otázkami vašeho oboru, ale nad otázkou transformace, 

která začala v roce 1991, nicméně přípravné práce, byly vytvářeny v období 1989 – 1990. Spouštěcím 

bodem byla sametová revoluce, která vytvořila prostor pro reformy. Je možné o nich uvažovat jako 

těch, které nás posunuly zpět to Evropy. V době realizace jste byl přednostou kliniky.  Co jste si myslel 

o převratu a následných letech, neboť to byla doba, která byla pro lidi velkou výzvou.  

PZ: Po sametové revoluci se mi hodně změnil život, byť jsem na klinice měl i předtím dobré postavení 

a hodně velkou volnost. To vše díky mimořádným okolnostem, profesor Vondráček byl nestraník, byl 

však „vyvažován“ profesorem Dobiášem, sice předválečným straníkem, ale neobyčejně tolerantním a 

moudrým člověkem. My jsme se tedy pohybovali na klinice v plně atypickém a chráněném prostředí. 

MS: Sem komunistická ideologie …  

PZ: … sice zasáhla, ale nás, pracovníků, se příliš nedotýkala. Vždyť nás nechal Dobiáš jezdit do 

zahraničí, spolupracovat s emigranty v oboru psychiatrie. Věděl o tom, ovšem kryl to.  

MS: Když venku vládla šeď, mohl jste se podílet na výzkumu a pracovat i ve světové psychiatrii, což asi 

bylo … 

PZ: … mimořádné. Pamatuji si, že Dobiáš o oslavách narozenin zdůrazňoval, že jsme malý kolektiv, že 

si musíme představit, že jsme vesnice v džungli obklopená divochy, nepřáteli a měli bychom držet na 

izolovaném ostrůvku při sobě. Opravdu to bylo zcela mimořádné. Jistě to mělo svá omezení. Když 

                                                           
8
 Petr Zvolský, *1933, přední český psychiatr, vysokoškolský pedagog, celoživotně se zabýval genetikou 

duševních nemocí, od roku 1963 pracuje na Psychiatrické klinice Praha VFN 1. Lékařské fakultě UK, během let 
1990 – 1999 tam působil jako její přednosta. V roce 2005 mu prezident Václav Klaus udělil Medaili za zásluhy.    
9
 Dialog byl veden ve středu 15. září 2010 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 

klinice Ke Karlovu 11, Praha 2.   
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jsem nevstoupil na pozvání profesora Dobiáše do komunistické strany, tak jasně řekl, že je mi 

uzavřená vyšší akademická kariéra počínajíc docentem, kandidaturu mi ještě dali. Na druhou stranu - 

mě vůbec neomezoval … Schválil mi, a to byla plně spiklenecká práce, když jsem za Husákova 

normalizačního režimu vyjel dvakrát do Kanady za Pavlem Grofem, jenž byl také žákem profesora 

Dobiáše, avšak emigroval do Kanady. Přesto jsem mohl u něho dvakrát po sobě pracovat. To bylo vše 

kryto Dobiášem, aniž bych se byl musel angažovat ve spolupráci s StB.  

MS: To jste mohl zažít velmi kolegiální pracovní vztahy.  

PZ: Ano, to bylo mimořádné. My všichni, kdo jsme to zažili, si vzpomínáme a uvědomujeme si, že 

jsme nemohli mít lepší život v kontextu toho, co zde existovalo.  

MS: To popisujete období během vašeho působení, když jste nebyl habilitován. Slova vašeho kolegy se 

nenaplnila, neboť po převratu jste se stal přednostou kliniky …  

PZ: Víte, vše jsem dělal až po převratu kromě kandidatury věd. To mi nechali udělat, ale doktorát věd, 

docenturu, habilitaci jsem dělal po roce 1989. Šlo to rychle za sebou, a tak jsem zvládnul habilitaci, 

doktorát a pak profesoru. Bylo to vlastně v době, kdy jsem se chystal do penze, a najednou jsem 

dostal příležitost dodělat svou profesní kariéru a být poté přednostou kliniky. Pochopitelně to bylo 

krátké. Jeden můj přítel, jenž není lékařem, s nímž jsem však studoval gymnázium, to vždy vystihoval: 

naše generace je asi v té pozici, jako když si lyžař koupí novou výbavu na lyže. Má perfektní lyže, nové 

boty. Na horách ale 14 dní prší a poslední tři dny si může tuto výzbroj navléknout a zalyžovat si. To 

byla naše situace a má též. Vše bylo omezeno věkem. Mohl jsem sedm let být přednostou kliniky. Po 

revoluci nastala prudká reakce proti dlouhodobým profesurám, které nebyly za komunismu 

omezeny. Žádalo se, aby přednostové procházeli výběrovým řízením – konkurzem. Účastnil jsem se 

konkurzu a tehdy děkan Jiří Tichý, neurolog a jeho kolegium omezilo první konkurzy jen na dva roky, 

normálně se to dělalo na pět let. První dvouletý konkurz byl zkušební, zdali se osvědčíme. Poté jsme 

museli opět na další konkurz pro období pěti let. Pak mi bylo již přes 65 let a měl jsem zde nástupce … 

MS: … profesora Jiřího Rabocha … 

PZ: Ano, a proto tehdy nepřicházelo prodloužení mého termínu v úvahu. Je zajímavé, pokud to sleduji 

se svými vrstevníky, jak se tento požadavek přísného konkursového výběru rozplynul. Dnes se to 

velmi často obchází a prodlužuje se setrvání v „křesle“ různými způsoby, třeba v případě naší kliniky 

dohodou mezi ministry.  

MS: Obraťme list, byť se k oblasti psychiatrie vrátíme. Než přejdeme k otázce transformace a 

současnosti, jak vnímáte minulý režim a realizovatelnost ideologie komunismu? 

PZ: Můj postoj k režimu a komunismu vůbec byl věrnou kopií (snad až příliš) názorů rodiny, pro niž 

většinou i sociálně demokratická politika byla těžko přijatelná. Otec mohl být pokládán za 

„osvíceného“ kapitalistu, který si je vědom nutností podstatně přispívat k vylepšení životního 

standardu chudších vrstev. Ideologie komunismu byla nepřijatelná, ale víra v sociální pokrok byla 

přítomná.   

MS: Je možné považovat procesy kolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a vítězství 

liberální demokracie? 
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PZ: Pád komunismu byl pádem komunismu, ve který, myslím, většina z nás věřila, ale viděla ho až 

v daleké mlžné budoucnosti za hranicí vlastního životního cyklu. Na začátku po sametové revoluci tu 

snaha po rozvoji liberální demokracie skutečně byla přítomna, ale po dvaceti letech je ten rozvoj 

značně pochybný. 

MS: Co dle vás znamenalo budování demokracie v kontextu čtyřicetileté zátěže totality? 

PZ: Muselo být nutně ovlivněno stavem globálního kapitalismu, který asi nakonec musel převážit 

„chybné“ koncepce a návyky z komunistické minulosti. Myslím, že je těžké to rozdělit a přičíst 

k jednomu, nebo druhému. 

MS: Jak vnímáte pozitivní rozpomínání na minulost? Není to výraz ztráty paměti vůči hrůzám režimu, 

který páchal? Není to také výraz toho, že mnozí z nás nemají zájem žít ve svobodě a potřebují jen péči 

a jistoty? 

PZ: Vzpomínky se jistě velmi různí podle sociálního zařazení jedince a jsou ovlivněny tím, co bych 

nazval „třídním rasismem komunismu“. Zdá se mi, že tato idea komunismu nebyla nikdy dostatečně 

„ideologicky“ využita.  

… Otázka demokracie …  

MS: Pokročme dále. Pokud přemýšlíte o přerodu z totality na demokracii a komunismu na 

kapitalismus. Soudíte, že to byla jediná cesta? Vycházím z toho, že jste měl možnost komunikovat se 

zahraničím, navštěvoval jste země, kde volný trh a demokracie byly konstitutivními prvky společnosti. 

A s tímto uspořádáním bylo také spojeno i patřičné bohatství. 

PZ: Zřejmě to byla jediná cesta. Nic jiného ani být nemohlo. Třetí cesta možná … 

MS: … vede do třetích zemí, …  

PZ:  … a není tedy možná. Co je chyba a s čím se nedá příliš dělat, je skutečnost, že byl příliš 

akceptován „divoký kapitalismus“ amerického typu. Zde bych se odvolal na Josepha Stiglitze a ještě 

více na Tony Judta a jeho knihu „Fair life“. Jedná se o jeho odkaz, a to dílo považuji za výtečné. Kniha 

pojednává o společenských tématech, tedy o tom, co se dotýká i nás a toho, s čím jsme se byli 

konfrontováni. Upozorňuje na skutečnost, že se v posledních třiceti letech vytratily všechny přednosti 

bývalého kapitalismu. Ten se změnil v tvrdý viktoriánský, bezohledný boj, kde se obrovským 

způsobem rozvírají nůžky mezi chudými a bohatými. Jde o směřování jak v malých, tak velkých 

státech. Soudí, že thatcherovské a reaganovské zaměření, je velmi špatné. Právě výše uvedení 

zdůraznili: „Greed is fine … Money …“  

MS: Peníze jsou … 

PZ: … důležité. Soudí - a já s ním - že naprosto upadla morálka, limity …  

MS: S tím by přemýšlivý člověk mohl souhlasit.  

PZ: Lidé zkrátka upadají do propasti.  

MS: I to „nabízí“ dnešní kapitalismus. Dnes máte možnost na jedné straně vidět úžasnou architekturu, 

ale hned vedle otřesné slumy. Bohatství a neskutečnou bídu. To jsou paradoxy moderní kapitalistické 
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společnosti. Tento stav bohudík nenastal a zatím se u nás nevyskytuje, tak daleko jsme nedošli. Cílem 

hospodářské a společenské proměny bylo to, aby byl člověk dostatečně motivován, aby se o sebe 

postaral. To je jedna rovina. Druhá je, aby jedinec, pokud nemůže z důvodu handicapu, nemoci či 

smůly, měl by mu stát v dobrém vypomoci. Skandinávie může být vzorem. Zmínil jste Reagana. Ten 

říkal milou větu a můžeme ji považovat za bonmot. Týká se to právě kapitalismu: „Když se to hýbe, 

zdaňme to. Když se to dále hýbe, regulujme to. Když se to nehýbe, tak to dotujme.“ Mnozí lidé se 

domnívali, že stát bude podporovat tuto politiku nadále. Lze se domnívat, že přílišná pomoc následně 

člověka odradí, nemotivuje, aby se sám namáhal, aby obětoval a zasvětil svůj život práci. Jsou však 

kultury, kde občané na architektuře sociálního státu parazitují. Lze souhlasit, že propast je velká a 

globalizace může nůžky mezi chudými a bohatými více rozevřít. Na jedné straně máte miliardáře, na 

druhé lidi, kteří nemají ani dolar na den. Lidé jako Gates, Buffett mají dostatečné srdce, aby se podělili 

o své zisky. Obdobný příklad zatím v České republice nenajdeme. Lze říci, že si na ty své mecenáše 

musíme počkat. To, co v Americe trvalo generace, jednoduše nelze zvládnout během generace. Ale 

vraťme se k počátkům proměny. Prožíval jste něco jako velký údiv? Nefunkční se bortí - a bral jste to 

jako normální proces. Lze hovořit o falsifikaci, vyvrácení komunismu a centrálního plánování a 

příchodu nového společenského pořádku?  

PZ:  Měl jsem z toho dojem, že se „věci“ rozbijí a adekvátně se nenahradí.  

… Psychiatrie …  

MS: Potočme se opětovně k psychiatrii. V jakém stavu byla česká psychiatrie?  

PZ: Odpověď není možné vtěsnat do pár vět. Jistě se některých aspektů proměny psychiatrie v našem 

dialogu dotkneme.  

MS: Pokud se poohlédneme k vám, tak jste byl připraven na dokončení vědecké kariéry, jelikož jste 

sledoval vývoj psychiatrie jako celku i tím, že jste udržoval kontakty se zahraničím.    

PZ: To mohl být můj přínos k transformaci, když jsem se stal přednostou kliniky. Jednak jsem ne zcela 

souhlasil s tím rychlým přechodem a rušením psychiatrických léčeben a s rychlým přechodem ke 

komunitní psychiatrii, třebaže je to ideál psychiatrie, když je omezována ústavní léčba na akutní 

případy.  Podle mého názoru - a ukazuje to vývoj ve světě, že tam, kde se udělala rychle a překotně 

deinstitucionalizace, mělo to velmi špatné důsledky pro psychiatrické pacienty. Často zůstali bez 

péče, odkázáni na sebe, jsou v mnohem horším stavu, než kdyby byli pod kontrolou ambulance či 

přijati na přeléčení. Vede to i k bezdomovectví a podobně.  

MS: Bezdomovcem se člověk může stát, aniž by měl razítko od psychiatra.  

PZ: Ano. Zvyšuje se ale riziko a dalo se to vidět v Spojených státech, i když to Američané neradi 

připouští. V některých státech – městech se vytvoření komunitní péče zdařilo, ale v některých 

selhalo. Velké instituce - to je případ našich Bohnic, jsou areály cenných parcel. Oddělení se zavřela a 

areál byl rozprodán. Není návratu. Peníze se měly dát do komunitní psychiatrie. Někde se to podařilo, 

ale často se člověk setkal s neúspěchem.  

MS: Přednostou kliniky jste byl zvolen v roce 1990. Jak jste vnímal psychiatrickou péči 

v Československu, respektive v České republice? Jde mi o to, že z vašich slov cítím úctu k rozsáhlým 

komplexům, jako jsou právě Bohnice.  
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PZ: Není to úcta, ale je to spíše uznání nutnosti velkých komplexů. Neprosazoval bych jejich zrušení. 

Nenastal k tomu ještě čas. Dokud neznáme dokonale etiologii psychických nemocí, které pořád jen 

regulujeme, i když úspěšněji než v minulosti - a máme k tomu více prostředků, ovšem valnou většinu 

neléčíme. Většinou jde o chronické nemoci, které občas potřebovaly pomoc instituce. Možná jsem 

měl výhodu, že jsem měl přehled z mých zahraničních styků a cest, že komunitní psychiatrie … Zde 

stoupenci otevřené psychiatrie falešně argumentovali, že je levnější. Není levnější. Je mnohem dražší. 

Prezidentka světové psychiatrické organizace, která byla čínského původu, říkala, že pokud má být 

komunitní psychiatrie dobrá, je dražší, než péče v léčebnách.  

MS: Vidíte, došli jsme k termínu pacient. Pacient jako Česká republika a jako člověk. Ten člověk by se 

měl sám o sebe postarat. Musí dojít k lékaři, musí se starat, jakou míru péče bude spotřebovávat. Lze 

se domnívat, že člověk, pokud má být svobodný, musí na sebe vzít tíhu odpovědnosti, nicméně 

můžeme souhlasit s tím, že člověk, jenž není v dostatečně dobré psychické kondici, může způsobit 

zranění, která se zacelují velmi obtížně. 

PZ: Řekl bych, že dobrým příkladem a viděli jsme to na způsobu práce norských kolegů, kde je 

komunitní organizace psychiatrů z tohoto hlediska modelově zařízená. Právě tam mají komunitní 

střediska vybavená psychiatry a psychiatrickými sestrami, sociálními pracovníky, psychology. Jsou 

mobilní, mají k dispozici auta a mají případový management. Rodina, u které chronický pacient bydlí, 

má seznam příznaků, které jsou varovné. Když se pacient začne zhoršovat, zavolají, povolaní přijedou, 

pohovoří s pacientem, upraví medikaci. To je ideální stav. To si může dovolit bohatý stát.  

MS: Správná připomínka.  

PZ: Norsko si to se svým bohatství ropy a zemního plynu dovolit může. 

MS: Jsme však v České republice a psychiatrie nebyl podporovaný obor.  

PZ: Tato skutečnost přetrvává. Bývalý ředitel Bohnic Zdeněk Bašný zdůrazňuje, že doposud není 

dostatečná vůle podporovat komunitní psychiatrii, což je též způsobeno tím, že psychiatrická péče 

v léčebnách je u nás nakonec nejlevnější.  

MS: Každá liška si hladí svůj ocas.  

PZ: On byl velký propagátor komunitní péče, i když byl ředitelem léčebny. Řekl bych, že je nesprávné, 

když se finanční prostředky nedostávají. Psychiatrie u nás ve srovnání s ostatními obory stále dostává 

málo.  

… Pokrok v psychiatrii …  

MS: Co je pozorovatelné, že takové areály, jako je Bohnická léčebna, se postupně mohly během 

dvaceti let otevřít světu. Na druhou stranu, i dnes mnozí lidé považují jakýkoliv styk s psychiatrií za 

stigma, byť o pozadí nic neví. Také ignorance oboru mohla způsobit - i to, že jednotliví lidé místo 

čerpání komunitní péči a užívali péči ústavní. Toto se však postupně mění. Ano, po roce 1989 začala 

destigmatizace oboru. V době odstartování transformace zde mnoho komunitních center nebylo.  

PZ: Ano, to jistě ne. Řekl bych, že tehdy to výbor psychiatrické společnosti podporoval. Byl jsem 

předsedou výboru a tvorba komunitní péče byla podpořena. Vzniká Ondřejov, Eset, Fokus. Jistě se síť 

rozšiřuje a řekl bych, že se též zkvalitňuje. Člověk to vidí v praxi. Dochází ke korekci počátečního 
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odporu některých psychoterapeuticky zaměřených zařízení vůči farmakologii. Problém byl, že tam byl 

poslán pacient, jenž dle našeho názoru potřeboval farmakologickou léčbu, a oni mu ji vysadili. Za těch 

dvacet let se to změnilo. Současný vývoj lze hodnotit jako dobrý. Dávají léky, ale pokračují či zařazují 

pacienta do programu.  

MS: Zmínil jste léky. Jaké léky a lékařské postupy nabízela československá respektive česká 

psychiatrie?  

PZ: Léky v tom základním sortimentu měla vždycky a poměrně brzo. Také měla neobyčejně vyvinutou 

farmakologii a psychofarmakologii zásluhou docenta Protivy a celé naší farmakologické školy. 

MS: Máte na mysli například docenta Oldřicha Vinaře. 

PZ: Ano. Farmakologové tvořili jeden ústav. Tam objevili Protiaden, antidepresivum, které je 

používáno do dnešních dnů. Zásluhou toho jsme byli na slušné úrovni ve výzkumu a v léčbě, a proto 

zaostávání nenastalo.  

MS: To platilo i přes zkušenost, že Československo nepatřilo k bohatým zemím, jako bylo Německo, 

Amerika. Můžete porovnat zásadní rozdíly psychiatrie na Západě, kde jste působil a psychiatrie ve 

východním bloku? 

PZ: Zaostávali jsme, neboť jsme byli školeni klasickou německou psychiatrií, která měla 

psychopatologii nejvyvinutější. Diagnostika, která je dnes staromódní, ale myslím si, že je to chybný 

názor, zde existovala na dobré úrovni. Rozhodně předstihovala anglickou i americkou. Francouzskou 

neznám. Tam je to odlišné. Na to navazuje i užívání léků, i když to není tak specifické, jak jsme si 

tehdy představovali. Co bylo zanedbané, byla psychoterapie. Díky poměrně tolerantnímu 

psychiatrickému vedení byla však umožněna školení, jež byla víceméně tajná zejména v oblasti 

psychoanalýzy. Netýkalo se to kognitivně – behaviorálního směru. Posledně jmenované bylo blízko I. 

P. Pavlovi, a proto to mohlo mít příznivější hodnocení. V curriculu atestovaného psychiatra to ale 

zastoupeno nebylo. Ano, psychiatrie byla biologicky orientovaná. Časem se toto zlepšuje.  

MS: Můžeme říci, že jsme měli slušné, schopné lidi, kteří v české psychiatrii působili, a dokonce předčili 

západní vývoj. To je slušný výsledek. Sám jste upozornil, že proměna vašeho oboru byla ne vždy 

optimálně řešena. To člověk může říci ex post. Po bitvě je každý generálem. Člověk má usilovat, aby 

výsledek byl patřičně kvalitní, aby to, co vytvoří, sloužilo lidem, a ne aby lidé tím byli poškozeni. 

Existoval na poli psychiatrie jistý návod, podle které by se postupovalo? Lidé v Čechách byli léčeni 

v léčebnách a boom soukromých psychiatrů zde nastal až s novým režimem.  

PZ: Byla snaha formulovat koncepci. I dnes je vytýkáno výboru psychoterapeutických ambulancí, že 

nedostatečně pečuje, nevytváří koncepci, i když něco na papíru je. Vládne všeobecná nespokojenost 

mezi psychiatry s koncepcí …  

MS: Zmínil jste psychiatrickou společnost. Její historie jako profesní organizace sahá do první poloviny 

20. století, není tedy institucí, která by byla založena po roce 1990 …  

PZ: To je společnost, která zde působí od roku 1925.  

MS: Tedy má dlouhé kořeny.  
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PZ: Ještě předtím existovala ve spojení s neurologickou společností.  

MS: To znamená, že zde působili jako profesní instituce, ale měli napojení na komunistickou stranu.  

PZ: Byli součástí lékařského systému. Předseda spolku byl léta členem strany. U nás profesor Mečíř, 

můj předchůdce a následník profesora Dobiáše, jenž také l členem komunistické strany byl. Je nutné 

mu přičíst k dobru, že ač komunista, oficiálním dopisem se postavil proti tomu, když jsme byli 

ministerstvem donuceni vystoupit ze světové psychiatrické organizace v době, kdy anglosaská část 

začala obviňovat Sovětský svaz ze zneužívání psychiatrie. V té době donutilo ministerstvo 

zdravotnictví našeho zástupce, aby z ní vystoupil. Profesor Mečíř se tehdy proti tomu ostře ohradil, 

ale nepomohlo to.   

MS: Komunistický režim respektoval uskupení psychiatrů a nezasahoval do aktivity sdružení.  

PZ: V určitých hranicích to bylo nutné držet. To je zvláštní rozpor, že na zkoušky jsme se museli 

Pavlovovu doktrinu učit. Prakticky až na výjimky se to neužívalo v praktickém životě, či se užívalo 

pouze to, co se zdálo být prospěšné. Léčba spánkem. To bylo také Pavlovovské.   

… Zdravotnictví a odbory …  

MS: Jak se organizace psychiatrů změnila v rámci transformace zdravotnictví? Odborové organizace 

byly brány jako ty, které sdružují členy mající nejen lékařský zájem. Další uskupení jako lékařská 

komora.  

PZ: Ta vznikla až poté.   

MS: Jaké bylo v lékařské komoře postavení psychiatrů? Předpokládalo se, že každý psychiatr bude 

součástí lékařské komory?  

PZ: To jsme doposud. Řekl bych, že tam více dominuje Sdružení ambulantních psychiatrů. Je tam 

hodně zastoupeno. Působí tam též asociace velkých nemocnic. Akademická psychiatrie je tam 

zastoupena málo.  

MS: Domníváte se, že ony komory jsou součástí demokratického uspořádání, nebo jsou lobbistickým 

nástrojem některých pro prosazování jejich politických zájmů.  

PZ: Zde se to proměnilo za Davida Ratha.  

MS: To byl Lékařský odborový klub.  

PZ: To byla chyba. Jistě pan Kubek je jeho žák, byť je mírnější. Rozhodně neodborová instituce by zde 

existovat měla. Myslím, že ano.  

MS: Domníváte se, že lékařská komora je vhodnou institucí napomáhající lékařům hájit jejich zájmy a 

zlepšovat fungování zdravotního systému v České republice? Jistě je zajímavé, že čelní přestavitelé 

komory nacházejí uplatnění v politice. Shodou okolností jeden z čelných přestavitelů lékařské komory 

pan Svoboda kandidoval na primátora. 

PZ: Myslím si, že by mohla být přínosnou institucí. Záleží však, jak se v té které zemi daná instituce 

vyprofiluje a jaké získá postavení. Známá je British Royal College of Psychiatry, která má neobyčejně 
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silné postavení. Má pod sebou kontrolu vzdělávání, kontrolu atestací. Má velké příjmy od psychiatrů, 

a proto je neobyčejně vlivná a lecčeho dosáhla.  

MS: Toto uskupení ustanovuje standardy pro léčbu psychiatrických nemocí?  

PZ: Ano. Je to její povinností.  

… Standardy …  

MS: Pokud bychom se vrátili na českou půdu - vytvořily se standardy pro léčbu.  

PZ:  Standardy správné léčby nyní vychází opakovaně a pod egidou psychiatrické společnosti.      

MS: To mají na starosti oborové organizace?  

PZ: Soudím, že spolupráce je zajištěna. My musíme žádat v případě různých přednášek, seminářů, 

konferencí, aby byli účastníci odměněni edukativními body. To musí vždy schválit a určit Lékařská 

komora. 

 … Vzdělávání v psychiatrii a nejen v ní …  

MS: Zmínil jste otázku vzdělání. Aby se pacientův stav konsolidoval, zlepšil, aby se nemocný vyléčil, to 

není pouze otázka správné léčby vzdělaného lékaře, ale i odpovědného přístupu nemocného. Jak se 

během oněch let proměnil postoj lékařů ke vzdělávání lidí? Jde o to, aby člověk dokázal rozpoznat 

počínající obtíže a minimalizovat negativní dopady.  

PZ: Vysvětlování, informování se u nás vyvíjí a je v menší míře, než by mělo být.  

MS: Lze se domnívat, že člověk, pokud trpí neduhem, měl by se sám starat o to, aby s danou 

indispozicí dobře nakládal. Lékař v psychiatrii a nejen v ní, nemůže pacienta vodit jako malé dítě.  

PZ: To se týká spíše chirurgických oborů, ale i u nás je stejně nepříjemné informovat pacienta, rodiče, 

příbuzné, když má člen rodiny schizofrenii. Tak to člověk přeci jen obchází. Je těžké to neobcházet, 

když víte, že prognóza z původního onemocnění se velmi špatně odhaduje.  

MS: Člověk se může v průběhu nemoci proměňovat. Lékař by měl být dostatečně pozorný, aby první 

pohled na pacienta, který si udělal, byl schopen změnit, protože nemoc může ustoupit a člověk se 

vylepší do té míry, že se o něm dá říci, že je ve své podstatě zdráv. V čem by se mělo vzdělávání 

pacientů i rodinných příslušníků zlepšit? Člověk při návštěvách psychiatrických zařízení nalezne 

odpovídající knížečky, brožury … V čem podle vás by měla hlavně spočívat popularizace oboru, v němž 

působíte, a její demytizace ve vztahu k širší veřejnosti.  

PZ: Nyní je snaha pořádat u farmaceutických společností semináře pro praktiky. To proto, že deprese 

do určitého stupně mohou být léčeny praktickými lékaři. To si myslím, že je to správný a žádoucí 

směr. 

MS: Nejen ve vztahu k lidem, ale i k širší lékařské veřejnosti. Ostatně lékař by měl být nejen znalý 

svého oboru, avšak měl by mít ponětí o oborech příbuzných. Jak to vidíte v zahraničí, které nám může 

být dostatečným vzorem?   
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PZ: Dám příklad. Ve Švédsku si mi stěžovali profesoři v Lundu, že tam je snahou, aby praktici dělali 

psychiatrický záskok. Těch psychiatrů tam bylo tak málo, že skutečně psychoticky nemocní obtížně 

nacházeli přiměřenou péči. Praktici byli zoufalí, že měli na starosti pacienty, které nebyli schopni 

adekvátně léčit. To je druhý extrém.  

… Nedostatek lékařů …  

MS: Vy jste narazil na nedostatek lékařů. Není to též problém české psychiatrie? Je obor psychiatrie 

dostatečně přitažlivý, aby nedocházelo k takovým výpadkům jako ve Švédsku?  

PZ: Začíná být. Dnes máte pacienty, kteří onemocní a potřebují trvalou ambulantní péči, a mají i 

v Praze neobyčejné problémy se k některému psychiatrovi zařadit.   

MS: Je převis poptávky nad nabídkou.  

PZ: Soukromí psychiatři jsou obsazení. Počty mají dané. Pokud by docházelo k rozšiřování jejich 

počtu, tak budou pokutováni. S tím se setkávám, lidé hledají psychiatry, a nemohou je nalézt.  

MS: Zvláštní zjištění po více jak dvaceti letech po roce 1989. Byla též vyhrocená situace po přelomu?  

PZ: Nebyla. Tam fungoval obvodní systém. Částečně funguje i nyní. Musíme přijímat akutní pacienty 

z Prahy 2. Dříve, kdo bydlel tam a tam na Praze 5, patřil na psychiatrickou ambulanci v Kartouzské a 

psychiatr si jej tam musel zařadit - ať chtěl, či ne.  

MS: Dnes má člověk možnosti volby.  

PZ: To ano, ale naráží na to, že nenalezne volné místo.  

MS: Čím to, že během dvaceti let se vznikla taková poptávka po psychiatrické péči? Není to náhodou 

„ovoce“ systému, v němž žijeme? Lidé, kteří řádně nepečují o svou duši a věnují svůj čas pouze práci, 

ve snaze dosáhnout většího blahobytu podceňují význam duševní rovnováhy.  

PZ: Nejsem si tím jist. Těch pacientů tolik nepřibývá. Není to ale vyloučeno.  

MS: Na Západě je mnoho zařízení v soukromých rukou. Myslíte si, že je možné, aby česká psychiatrie 

byla zprivatizována? Nebylo by dobré, pokud by do zdravotnictví přišel soukromý kapitál, jenž by vedl 

k lepší alokaci zdrojů, efektivnosti? Lze se domnívat, že na někoho to může působit jako červený hadr 

na býka.  

PZ: Nevím, jelikož se u nás setkávám s tím, že námitky proti placení lékařské péče jsou silné. Sám 

mám soukromou ordinaci, většina lidí chce být léčena i v soukromé ordinaci v rámci zdravotního 

pojištění. Týká se to i bohatých lidí, tedy těch, kterým by to nemuselo vadit. Lidé nejsou ochotni do 

sebe investovat něco navíc, když mají možnost pojištění.  

MS: To je otázka motivací. Člověk se tak snaží využít možností, které mu jsou systémem nabízeny. Je 

vůbec možné, aby zdravotnictví přešlo od státu do privátní sféry? V Americe to přítomnost 

soukromého kapitálu dovoluje.  

PZ: Ano, tam to je, ale zrovna co se týče nemocnosti a úmrtnosti, tak je Amerika před Bosnou a 

Albánií, i když ve svých vrcholcích poskytuje špičkovou péči.  
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MS: Amerika spotřebovává nejvíce prostředků, … 

PZ: … a přesto má nejkratší dožití. V těchto indiciích je Finsko, Švédsko na prvním místě v tom 

dobrém slova smyslu. Amerika silně zaostává. 

… Nejsme na chvostě …  

MS: Co je dobré říci, že se parametry zdravotního systému během transformace zlepšily. Nejsme na 

chvostě. Na druhou stranu se zvětšil i objem finančních prostředků, které se do systému dostávají.  

PZ: Právě proto nejsme zprivatizovaní. Dávám vám příklad z devadesátých let. Je to Kanada. Ta má 

dobrý kompromis mezi privátní a státní – National Health Service. Systém je pod britským vlivem.  

Pojišťovací systém měli velmi rozvinutý, i když to nyní museli redukovat. Je pravdou, že v roce mého 

pobytu (1986) tam existovala soukromá privátní zařízení. Ta fungovala pouze pro ty úplně nejbohatší. 

Měl jsem pacienty v National Health Service, psychiatrickým universitním i neuniversitním špitálu, 

velmi zámožné - a nešli do …  

MS: … soukromého zařízení.  

PZ: Byla to výjimka. Pamatuji, že jeden zvlášť bohatý makléř si přeložil ženu od nás do soukromého 

zařízení. To byly během roku jeden, dva případy.  

MS: Soukromý sektor je v tomto ohledu pro ty nejbohatší. Ve své podstatě je zdravotnictví založeno 

na solidaritě zdravých s nemocnými. Tak je to v Evropě, v Británii. Objem prostředků by měl mít vztah 

k míře vzdělanosti. Právě ta ovlivňuje chování jednotlivců. Možná je to idealistické, ale lze uvažovat 

tak, že čím vzdělanější národ, tím méně se bude vystavovat rizikovému chování.  

PZ: To jistě. V tomto je ideální genetická medicína, která je pro budoucnost nadějná. Je možné, že 

s tím přijdou i komerční zneužití. Perspektiva tam je. Budeme moci nemocem předcházet … 

MS: Budeme vědět, co nás může potkat …  

PZ: Prevence může být dokonalejší.  

MS: Pokud byste měl udělat jisté shrnutí. Myslíte si, že základní již bylo vykonáno? Jsme ve víru 

reforem.  

PZ: Ne, ne. Je to velice rozporuplné a v medicíně nás čekají těžké časy.  

MS: Těžké časy?  

PZ: Ano, a jak pacienty, tak zdravotnický personál. V tomto optimista nejsem.  

MS: Soudíte, že čeští lékaři budou vyjíždět do zahraničí a zde zůstanou lidé z východu?  

PZ: Tendence zde je, i když současný a předchozí ministr to podceňovali. Sám mám syna v Severním 

Irsku a zřejmě tam zůstane.  

MS: Lidé půjdou za lepším.  

PZ: Nejen to. Lidé jdou i za atmosférou medicíny a vztahů nadřízených, lékařů. To hraje důležitou roli.  
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MS: To jste hovořil o oboru. Jakou pozici bude mít Česká republika v Evropě a v globalizovaném a 

stále se integrujícím světě?  

PZ: Zatím si to netroufám moc odhadovat, současný vývoj je bledý. 

MS: Děkuji vám za podnětný dialog.   

P.S.: 

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

 

PZ: Obnovy kapitalismu jsem se osobně účastnil a nyní mi to připadá trochu směšné, ale bylo to zcela 

vzrušující. Vzpomínám, že mě zavolal Cyril Höschl, že se, myslím to bylo den po 17/11 pořádá u nás 

na klinice schůze psychiatrů k těmto věcem, šel jsem tam a byla odhlasována podpora protestů, za 

psychiatrickou obec nebo společnost. Večer jsem pak napsal v kopiích vyhlášku, že je svolána schůzka 

pod mým vedením v posluchárně kliniky, myslím, že to bylo na pondělí odpoledne, schůzka byla 

hojně navštívena a nějak tím způsobem vzniklo OF, které pak představovalo OF VFN, jehož jsem se  

stal předsedou, byl jsem jím až do doby, kdy se to začalo kazit, vhodně jsem dostal krvácení z 

žaludečního vředu, nenápadně mi klesly červené krvinky na 2,000.000 a začal jsem vrávorat, po 

krátké hospitalizaci jsem toho nechal. "Vyhlášku" o schůzi jsem v nočních hodinách sám vylepil na 

všechna oddělení na klinice. Viděla mě jedna naše velmi milá sanitárka, která pak manželce říkala, že 

se podivovala, co pan doktor dělá. OF pak se značným úsilím donutilo k rezignaci tuhého ředitele 

VFN, zubaře Dr Mareše. Asi bylo poněkud úsměvné mé vystoupení při generální stávce před hlavním 

vchodem VFN, kam jsem dal přenést stůl, na ten jsem vystoupil a s máváním svého klobouku jsem 

promluvil ke shromážděným zástupům. Existuje o tom fotka, kterou jsme pak viděli na nějaké 

výstavě, bohužel jí nemám, můj přítel Káry Weiss ji komentoval "Péťulka zahajuje revoluci". Byly také 

nepříjemnější situace - před čtvrtkem, kdy se čekala demonstrace si mě zavolal můj kolega, kterého 

jsem měl rád, ale který byl opravdu věřící komunista s rodinným zázemím, že ví, že jsem angažován, 

ale že mě raději upozorňuje, že to ve čtvrtek bude na Václavském náměstí nebezpečné, protože si 

dělníci nedají vzít socialismus a bude se možná střílet. To se opravdu tehdy povídalo a od něho to 

mělo dost velkou závažnost, protože měl kontakty na UV a myslím i Kapka. 

 

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

 

PZ: Kuponové privatizace jsem se účastnil a prokázal jsem hned velkou kapitalistickou neschopnost - 

celou knížku jsem dal do 11 akcií Bartoně (z Dobenína-textil), to jméno jsem znal jako solidní 

kapitalistické jméno od otce a domníval jsem se, že bude zárukou. Dopadlo to tak, že je mám dosud, 

nejsou obchodovatelné, ale baron Bartoň dosud nerozhodl, co s nimi udělá. Továrna myslím, jakž 

takž v jeho majetku funguje. 

 

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

rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také k opětovnému setkání obou zemí v Evropské unii?           
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PZ: Rozdělení Československa - trochu mě mrzelo, trochu mně to bylo líto, zdálo se mi to nedůležité a 

zbytečné drobení i tak malé země. Ale zdá se, že pro Slováky ten pocit mladšího a patronizovaného 

bratra byl důležitý a nakonec to, myslím, nečekaně dobře dopadlo. 

 

 

Dialog o transformaci s Andrejem Lukáčkem10,11: 

MS: Jak se zapsal do vaší mysli rok 1989? Co jste od něj očekával? Jak se očekávání naplnila?  

AL: Víte, nečekal jsem takový sesun režimu. Sledoval jsem politický vývoj a těšil jsem se, že události 

dostaly takový rychlý spád. Vývoj mohl mít mnoho variant a jedna z nich se uskutečnila. Díky 

demokratizačním procesům se mi otevřela cesta do duchovní správy. Varoval jsem se veškerých 

výhod a v duchovní správě jsem usiloval o nejposlednější farnost v diecézi.  

… Cesta do minulosti …  

MS: Dobrá, ale pokud má člověk hovořit o proměně společnosti, která počala v roce 1989, proměn 

hospodářské oblasti, jež začaly v roce 1991, tak není možné opomenout procesy, které předcházely. 

Impulsem byla též významná instituce Charta 77, která vytvářela paralelní polis, jak o tom pojednával 

Václav Benda. Byla institucí, jež můžeme s nadsázkou označit, že tvořila most mezi minulou mocí a 

demokratickým systémem, avšak též mostem v rámci dělení Východu a Západu. To proto, že Západ ji 

vnímal jako důležitý prvek nesoucí odkaz povědomí lidských práv, které režim porušoval, byť se k jejich 

dodržování přihlásil. Co pro vás byla Charta? Sám jste ji podepsal jako katolický duchovní. 

AL: Co je Charta? Podívejte se, je to přihlášení se k mravnímu apelu na společnost. Je to mravní 

odkaz. Pro mě to bylo náboženství, o které jsem se opíral. Někteří se opírali o texty Václava Havla. On 

nebyl daleko od náboženství, ve svých textech používal civilní jazyk. Když mluvil, nemluvil o Bohu 

výslovně, ale ve skutečnosti jej ve svých textech dobře vystihoval.  

MS: Pokud vím, pocházel z rodiny, která přijímala, recipovala intelektuální proudy. Jeho otec byl 

svobodným zednářem. Václav Havel se k církvi nikdy nehlásil, třebaže o Bohu hovořil.  

AL: Křesťanství má mnoho fází a podob. Jsou křesťané bez vyznání. Taková je tuším paní Jiřina 

Šiklová. Vychází z křesťanských tradic, ale nehlásí se k žádné konfesi. Pro mě osobně to byl pojem 

„křesťan bez vyznání“ jazykový obrat, který jsem zaregistroval jako velmi vtipný, ale je otázkou, co 

lidé tím prohlášením myslí. Soudím, že každý svým způsobem dorůstá do náboženství. Havel, když byl 

ve vězení, tak se tam potkával s lidmi, například s panem Dukou, s naším arcibiskupem Dominikem 

Dukou, a vedli tam hovory diskuse. Podívejte se, když jsem to tenkrát podepsal, tak to bylo v situaci, 

v  níž jsem neměl co ztratit. Ostatně, vždy jsem si říkal to, co jsem chtěl ...  

MS: … a člověk by mohl říci, že se vám to celkem vymstilo.  

                                                           
10

 Andrej Lukáček *1938, slovenský kněz působící v České republice v diecézi Hradec Králové. Během svého 
působení vystřídal mnoho míst. Jako kněz působil v Polné, Vápenném Podole u Chrudimi, v Nebeské Rybné 
v Orlických horách, pak necelých 16 let bez státního souhlasu pracoval v různých manuálních profesích. Po roce 
1989 v duchovní správě v Litomyšli, Sedlci u Kutné Hory a v Poděbradech. 
11

 Dialog byl natočen ve čtvrtek 9. prosince 2010 v dopoledních hodinách na poděbradském proboštství 
Palackého ulice 72 / 23, Poděbrady. 
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AL: Nevymstilo, jen to mělo své důsledky, protože jsem přišel o státní souhlas. Mně samotnému to 

však prospělo. Pouze jsem v té době podcenil komunistickou mašinérii msty. Horší než po odnětí 

státního souhlasu to bylo po podpisu Charty 77. Vystřídal jsem celou řadu zaměstnání. Vždy mě na 

chvíli zaměstnali, a zase mě propustili. Nu, mohu říci, že jsem měl problémy se zaměstnáním, když mě 

nechtěli nikde přijímat, ale přesto jsem se uživil, ačkoliv vše bylo hlídané.  

… Otazníky nad Chartou 77 … 

MS: Říkal jste, že jste neměl co ztratit. Váš kolega Mons. Vladimír Hronek k tomu říká, že pokud by 

podepsal Chartu 77, jednak by ztratil státní souhlas, nemohl by sloužit lidem, a způsobil by problémy 

církvi.  

AL: Na to se dívám poněkud jinak. Utrpení patří k životu křesťana a nedá se říci, že mé kněžství zde 

bylo pro to, abych dělal nějakého obřadníka, funebráka či kohosi podobného. Křesťanství má přece 

svou charitu, má své mučedníky, má své vyznavače. To jsou různé služby v křesťanství. Má matka se 

též ptala, když jsem byl bez státního souhlasu: „Synku, nevím, nevím, jak to s tebou je. Ty chodíš 

fousatý, každou chvíli děláš něco jiného. Jsi kněz, či ne …“ Sám otec, když to slyšel, tak povídal: 

„Knězem je stále, jenom tu práci dělá z té druhé strany.“  

MS: Z druhé strany? Co je tím podle vás myšleno?  

AL: To je to vyslání bez slov. Já tomu rozumím tak, že pokud by bylo málo kněží, tak by se dalo říci, že 

jsem okradl instituční církev o kněze. Dnes totéž zase dělá instituční církev, když se to tak vezme. My 

máme u nás tzv. „umlčenou církev“. Zde je vysvěcena podle východního ritu řada biskupů, řada kněží 

a oficiální církev z důvodu precedentních čeká, až jim umřou manželky. Tak jsme dopadli v církvi, a s 

tím jednoduše nemohu souhlasit. Stále se cítím solidárnější s těmi utiskovanými než s těmi, kteří jsou 

u oficiální církve na výsluní, t.j. u moci.  

MS: Jinými slovy je zde dobré užít slov Jana Patočky: „Jsou věci, za které je dobré trpět …“  

AL: Obdobně to říkal i opat Opasek: „Jsou věci, pro které stojí za to žít, a jsou věci, za které stojí za to 

položit i život …“ 

MS: Nu, ale Anastáz Opasek se vydal do Německa po sovětské okupaci spřátelenými armádami. Stal 

se exulantem. Zdali člověk Chartu podepsal, či nepodepsal, je čistě na jeho svědomí, cítění.  

AL: Ano, dokument Charty jsem četl a věděl jsem, co se tam píše. Osobně bych řekl, že já byl spíše 

posluchačem BBC z Londýna, byť Svobodnou Evropu jsem také sledoval. Když jsem tam slyšel 

informace o Chartě 77, řekl jsem si, že toto musím podepsat. Ten text mi mluvil z duše, jelikož tam 

není nic špatného, a je tam řada hodnotných podnětů. Když mě poté vyšetřovali, pamatuji si, že mi 

při prvním výslechu lidé z StB říkali, že to vše bylo zneužito. Já jsem jim odpověděl: „Pánové, tak mi 

laskavě ukažte, co se v lidské společnosti nedá zneužít. Pokud někdo něco zneužil, tak prosím, tažte 

se těch, kdo to zneužili, a nikoliv mne, kdo to nezneužil. Já se k tomu hlásím tak, jak to tam je.“ 

Dokonce ze mě chtěli vytáhnout, jak jsem k tomu všemu přišel. Měl jsem takový malý výstřižek 

z novin, kde tenkrát generální prokurátor napsal, že zachovávání zákonů naší republiky není pouze 

otázka justice a soudů, ale že je to otázka všech občanů. Tak jsem jim to vytáhl: „Pánové, toto říká 

generální prokurátor. Jsem občan této republiky, a proto se beru o zachování zákonů. Jen mi řekněte, 

co vám na tom vadí.“ 
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MS: Vy jste to vnímal tak, že podepsat se pod Chartu 77 je bytostně mravním postojem člověka. 

Shodou okolností Václav Malý, který byl také signatářem tohoto textu Charty, měl také obtíže 

s kardinálem Františkem Tomáškem. 

AL: Inu, biskup Tomášek byl taky „mírovák“. Byl moravským členem organizace Pacem in terris, a 

nakonec proto byl přijatelný i na stolec biskupa do Prahy, jelikož byl pro tehdejší establishment 

nejméně nebezpečný. On jistě nebyl žádný hrdina, ale ani ne zbabělec. Z něho udělal hrdinu převrat. 

Z kardinála se stal hrdinou. Jsem překvapen, kolik lidí se po převratu stalo hrdiny. To je stejné jako po 

II. světové válce. Každý druhý byl partyzánem. Protože se to dobře platilo, proto se to vyplatilo hlásit 

se k tomu.  

MS: Dobrá, jak jste se díval na kněze, kteří se ostýchali podepsat se pod tento dokument?  

AL: Nikoho jsem nesoudil. To byla jejich soukromá věc. Mé přesvědčení je takové, že vše, co je 

v Písmu Svatém napsáno, tak to není napsáno, abych si to vzal do ruky a někoho s tím „mlátil“ do 

hlavy, ale abych si z toho něco odnesl hlavně já.  

MS: Evangelium je především nabídka.  

AL: Za sebe si to promýšlím, mohu si z toho vyvodit důsledky, ale nemohu říkat, co má dělat ten 

druhý. Indiáni říkají: „Nesuď bližního, dokud jsi v jeho mokasínech neušel alespoň jednu míli.“ Já 

druhé nesoudím. Mně to bylo jedno. Sám jsem dělal, co jsem mohl. Ono se nedalo druhým lidem říci, 

zdali to či ono má, či nemá podepsat. Znal jsem lidi, kteří váhali dlouhou dobu a zvažovali, zdali mají, 

či nemají podepsat Chartu. Nakonec se jim to povedlo podepsat týden před převratem. Taky 

chartisté!?! 

MS: Tedy dvanáct let poté, co byla Charta uveřejněna. 

… Podpis …   

MS: Je dobré se zeptat, v jaké fázi jste podepisoval Chartu 77 vy? 

AL: Bylo to hned na počátku. Problém byl, že jsem se k tomu nemohl hned dostat. To proto, jsem byl 

zaměstnaný a do Prahy bylo pro mě obtížné cestovat. Když jsem se tam dostal, tak toho, koho jsem 

hledal, jsem tam nenašel.  

MS: Nebylo období Internetu a mobilních telefonů.  

AL: Hlavně to telefonem nebylo bezpečné. Ale nakonec jsem se k němu po delší době přece dostal. 

Svůj podpis jsem dodal v únoru, či dokonce koncem ledna 1977.   

MS: Byl jste jedním z prvních signatářů, což byl důvod pro to, abyste byl na mušce státní bezpečnosti. 

Hovořil jste, že jste byl zaměstnán … 

AL: Byly to manuální práce.  

MS: V době, kdy jste podepisoval Chartu 77, tak jste kněžskou činnost již nevykonával.  

AL: Ano, byl jsem zaměstnán v Hradci Králové u Českých drah v elektrodílně, kde jsem převíjel 

spálené transformátory a boural spálené elektromotory. 
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… Duchovní a skaut …  

AL: V roce 1977 byla Charta a mně asi 2 roky předtím vzali státní souhlas k výkonu duchovní služby.   

MS: Proto jste říkal, že jste neměl co ztratit. Můžete prozradit, co bylo příčinou, že vám sebrali souhlas 

ještě před Chartou?  

AL: Ono se to kupilo delší dobu. Našli si na mě různé záminky. Sám jsem pracoval s mládeží. Byl jsem 

skaut, a to byla zřejmě asi jedna z hlavních příčin. Neustále mě překládali. Byl jsem v Polné na 

Vysočině. Tam jsem skauting zakládal. Poté mě přeložili do Vápenného Podola, tam jsem též zakládal 

Skauta. Poté jsem šel do pohraničí do Nebeské Rybné. Tam bylo málo lidí, které bych mohl 

ovlivňovat. Ale skauti tam chodili za mnou a pomáhali mi na brigádách. Díky tomu, že se tam 

pracovalo na opravách fary, jsme onu partu dobře udrželi. Bylo nám spolu jednoduše dobře a 

s mnohými lidmi z té doby se stýkám do dnešních dnů, i když někteří z nich již odešli na věčnost.  

MS: Lze říci, že jste byl provokujícím knězem, který za sebou dokáže táhnout lidi. Když člověk prochází 

historii, na mysli mu vytane, zdali by nebylo lepší se chovat opatrněji. To proto, že pokud člověk příliš 

píchá do vosího hnízda, tak … 

… Duchovní výzvy …  

AL: Věděl jsem to, proto jsem do toho chtěl píchat. Podívejte se, to máte tak i v současnosti. Co má 

člověk dělat, aby se choval jako křesťan? Zaručeně to není pouze chození do kostela. Je zřejmé, že 

musí mít další aktivity. Měl by si je vybrat dle svého naturelu. Já jsem se angažoval v těchto věcech již 

před seminářem. V Praze byla společnost pro lidská práva a tam jsem se přihlásil a šířil jsem 

materiály, které jsem od nich získal. Dnes, pokud bych se měl brát o tyto věci - to už jsem starý a 

„odpravený“  - musel bych začít u církve. To proto, že lidská práva jsou i dnes v církvi pošlapávána. 

Nakonec komunisté celou řadu metod, které využívali, přejali od církve. Jen se podívejte na kádrové 

posudky. To byla stará církevní praxe.   

MS: Dobrá, abychom ono téma Charty 77 uzavřeli, je vhodné se tázat, jaký je odkaz tohoto 

občanského vzepětí pro dnešní dobu. Proč se tážu? Ona Charta byla uskupením lidí různých názorů, 

ideologických proudů. Tito lidé dokázali k sobě nalézt cestu, což se příliš v současné době nevidí. 

Soudíte, že onen její odkaz je stále živý, či je třeba onen étos připomínat a oživovat?  

AL: To je těžké. Na to by vám lépe než já odpověděl někdo z Prahy. To proto, že Charta 77 byla 

formulována účelově, tedy aby odpovídala potřebám tehdejší doby, i když je nadčasová. Mravní 

apely zůstaly, jsou jasné a platné dále, nicméně věci, které se tam řešily, tak mnohé z nich jsou již 

dnes vyřešeny.  

MS: V jakém ohledu? V tom, že komunistický režim se k něčemu přihlásil a poté to nedodržoval? To je 

již minulostí, ale způsoby jednání mnohých zůstávají …  

AL: Můj otec mi to říkal již dávno. Když jsem byl malý a v něčem jsem mu lhal, tak mi říkal: „Prosím tě, 

řekni mi jakoukoliv špatnou pravdu, ale neříkej mi tyto hezké lži. Protože ten, kdo lže, také krade, a 

kdo krade, ten i zabíjí …“ Já jsem byl malý klučík, jenž ještě nechodil do školy … Cosi jsem řekl a bylo 

z toho toto. A vůbec jsem si neuměl představit, že bych někomu něco ukradl, a natož někoho zabil. 

Netrvalo to dlouho, ale když mi bylo dvacet, tak mi to bylo jasné. To jsem tehdy byl zaměstnán na 
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městském úřadu a v naší kanceláři přesvědčovali sedláky, aby vstoupili do družstva. Bylo to u nás 

v kanceláři. Viděl jsem, jak se u těch sedláků střídali, a slyšel jsem, jak na ně naléhali. Nenechali je ani 

najíst. Oni sami měli s sebou dokonce jídlo, špek i slivovici. Bylo tam ale zjevné násilí. To mě celého 

přeorientovalo na lidi. Musel jsem si říkat, že to je strašný režim. A já dělám na národním výboru! 

Rozloučil jsem se s tímto zaměstnavatelem a raději jsem šel do semináře.  

… Odkaz Charty 77 …  

MS: Ještě zůstaňme u instituce, s níž jste spojil část svého života. Myslíte si, že odkaz Charty 77 se 

málo připomíná a postupně zapadává prachem?  

AL: Nedávno vyšla knížka Teorie nevzdělanosti.  

MS: Od rakouského myslitele Konráda Liessmanna.   

AL: Proč to zmiňuji? Tam je vysvětlen problém nedostatečné vzdělanosti. Tu a tam lidem v rámci 

mého působení připomínám, že každá práce duchovního vyžaduje jistou intelektuální námahu. To 

znamená, že pokud usiluji o modlitbu, musím se soustředit na to, co povídám. To není opakování 

naučených formulí, byť za jistých okolností to také může být modlitbou. Soudím, že nemohu 

bezmyšlenkovitě „mlátit“ pantem, pořád dokola cosi povídat, a neuvědomovat si, co povídám.  

MS: Člověk to může nazřít tak, že lidé kolem Charty 77 se snažili o to, aby jejich slova, která pronášeli, 

měla svou váhu.  

AL: Tam bylo podprahové vnímání toho, co je mezi řádky. Lidé byli zvyklí číst tyto „meziřádkové 

vzkazy“. Když padla narážka na něco, lidé si to spojili … a někdy si to také zpočátku neuvědomil ani 

sám režisér či herec. Někomu to došlo, až když z toho bylo „haló“. Podívejte se, to je stejná otázka, 

jako proč přijímat evangelium, proč nepřijímat. Já jsem uvažoval o Ježíši …   

MS: Možná jste nechtěně odbočil. Vraťme se ještě k Chartě, zdali její odkaz nezapadá. Vy jste zmínil 

autora Teorie nevzdělanosti pana Liessmanna.  

AL: Když jsou lidé nevzdělaní, jsou zhlouplí vším možným, co se kolem nich děje, a oni to nechají na 

sebe působit. Ani si to neuvědomují. Nyní jsou navíc zotročeni prací. Nyní si lidé myslí, že musí 

pracovat. Vyjdu z vlastní předrevoluční zkušenosti. Když jsem byl v práci, tak se mě tam lidé ptali, 

zdali jsem tam spokojen. Odpovídal jsem jim, že ano. A práce vám nevadí? Z něčeho musím být živ, a 

tak si musím něco vydělat. U nás v továrně dělal jistý profesor Čečetka. Měl stupidní práci jako každý 

vrátný. Musel zapisovat, jaký materiál kam šel, kdo kam jel či co vezl a takové údaje. On si mezi tím 

pořád něco počítal, jelikož byl matematik. Lidé mu říkali, aby toho nechal, jinak že se z toho zblázní. 

On namítal, že kdyby nic nepočítal, tedy kdyby nedělal matematiku, tak by z toho ostatního nakonec 

zblbnul. Měl pravdu, protože právě proto, že nás vyřadili z našeho pracovního nasazení, tak si každý 

musel nalézt nějakou solidní intelektuální práci. To proto, aby pro něco mohl žít, jinak by postupně 

zdegeneroval. Nikdy jsem při manuální práci nepociťoval velkou újmu. Vždy jsem se snažil nalézt jistý 

substitut a říkal jsem si, že vše má svůj význam.  

… Nevzdělanost, zapomínání …  

MS: Dobrá, ale cílil jsem onu otázku na vztah nevzdělanosti a Charty 77. Nevzdělaností myslím 

zapomenutí na ideály, které ono uskupení přinášelo do zkostnatělé společnosti. Byla to skupina lidí 



 

87 
 

nejen kolem Václava Havla, kteří dokázali nastavit danému režimu patřičné zrcadlo. Možná díky oné 

autenticitě se tito lidé potom v průběhu převratu dostali k moci. Měli možnost uplatnit to, oč usilovali 

jakožto disidenti. Vnímavý člověk si může klást otázku: jak probudit v lidech onen zájem o autentický 

život, třebaže to někdo může považovat za zcela naivní ba druhořadé. Lidé, kteří se pod Chartu 77 

podepsali, však nedělali kompromisy, a život v pravdě byl pro ně cílem i prostředkem, ne věcí 

druhořadou. Je to možné vyžadovat od většiny?  

AL: Soudím, že zde je jedna taková věc. Charta sdružovala lidi různého typu, poslání. Mezi sebou jsme 

se cítili dobře. V lidské společnosti existují takové podivné fenomény. Například v Chartě jsem se 

mohl setkat i s takovým typem člověka, že když něco povídal, vše, co povídal, byla jakoby pravda. 

Poslouchal jsem jej pozorně. Vše, co říkal, byla pravda. Když ale skončil, tak jsem zjistil, že mám „na 

nose bulíka“. To jsou zvláštní sofizmatici. Některý blázen je zkrátka velmi chytrý. Jede po koleji, ale 

najednou je na úplně vedlejší koleji. On to sice neví, ale jede statečně dál. Když poté přišla svoboda, 

tak se teprve ukázalo, kdo a proč do společenství Charty vlastně šel. Za mnou chodili lidé a říkali: 

„Podívejte se, vy jste byl signatář Charty 77 … tento ředitel byl hajzl, toto byl hajzl, toto byl darebák, 

co s tím?“ Já jsem se tázal: „Co po mně chcete? Já jsem pouze katolický kněz. Chcete po mně, abych 

já tyto lidi soudil? On si je Hospodin najde. Nebojte se, na každého dojde. Já tu nejsem od toho, 

abych je soudil …“  

MS: Sluší se říci, že lidé, když vidí nějakou nesrovnalost, mají zájem, aby nesrovnalost byla potrestána. 

To proto, že když přijde trest s jistou časovou prodlevou, tak spravedlnost má nahořklou chuť. Tak je 

to se vším.  

AL: Možná, odbočím, ale řeknu jeden případ. Četl jsem poslední knihu od Heinricha Bölla, jmenovala 

se Ženy v krajině s řekou. Možná je to název na první pohled nic neříkající. Byly to takové různé 

příběhy.  V úvodu bylo upozornění, že čtenář nemá srovnávat postavy jednotlivých příběhů, že spolu 

nesouvisejí. Já přesto dával pozor, kdo tam co povídá. Přes upozornění autora všechno jsem 

srovnával, ale nic mi to neřeklo, byl jsem z toho zmatený. Když jsem knihu dočetl, tak jsem nakonec 

přečetl doslov překladatele, a tam jsem našel to vysvětlení, o co v té knize vlastně jde. Překladatel 

říkal, že všichni čekali, že Heinrich Böll jako nositel Nobelovy ceny na závěr svého života napíše 

prvotřídní knihu. Když ji napsal, ti, co ji přečetli, řekli, že to již není jeho vrchol. Že ten měl už za 

sebou, ovšem oni mu vlastně nerozuměli. Až teprve Češi, když překládali knihu do češtiny, jelikož 

český fištrón je obdivuhodný, přišli na to, oč v knize autorovi vlastně šlo. On chtěl v knize ukázat, jak 

žije II. světová válka padesát let po válce v myslích lidí. A tak nějak nebo podobně žije dnes Charta, a 

bude se o ní psát, mluvit a spekulovat, a bude si ji vykládat, kdo chce, jak chce. Ale být u toho, to je 

něco, co se jen tak nedá popsat. 

MS: Nyní si můžeme položit otázku, jak žije Charta 77 po více jak třiceti letech, jak se její myšlenky 

odrazily v životě společnosti, která si říká svobodná a demokratická? Nehraje zde roli ztráta paměti?   

AL:  Staří stárnou a mají své problémy. Mladí mají zase své typické problémy. A vracet se k minulosti 

lze pouze v soukromí. To chce meditace nad texty, ne nostalgické vzpomínky. 

… Pozice kněze a jeho význam …  

AL: Nejsem asi patřičně kompetentní osoba. Můžete sice chodit po těch lidech a naslouchat. Abyste 

rozuměl, byl jsem svého druhu zvláštním člověkem, byť se sám zvláštním dělat nechci. Pouze si 
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uvědomuji jisté skutečnosti. Když jsem byl v duchovní správě, tak počátky byly těžké. Člověk hledá 

formu, jak by se vyjádřil. Byl jsem velmi kritický i k církevní vrchnosti, a byl jsem kritický i k různým 

jiným věcem. Přitom jsem chtěl být pořád otevřený k okolnímu prostředí, jelikož vždy by se něco 

nového a hodnotného mohlo vynořit. Neustále jsem byl nucen k tomu, abych něco studoval. A 

nakonec jsem podobně přistupoval i k Chartě. Když se na to zpětně dívám, velice mi pomohlo, že 

jsem byl nějakou dobu bez státního souhlasu.  Soudím, že se tento můj poznatek měl po převratu vzít 

v úvahu obecně. Jistě by bylo dobré, aby každý kněz prošel po nějaké době pastorace zase na čas 

normálním zaměstnáním. Ať dělá kněze tam, kde právě je, ať nepůsobí veřejně, jelikož když nepozná 

život lidí, pak má snahu při komunikaci s lidmi více méně plácat, až s prominutím „kecat“.  

MS: Myslím si, působení kněze je veřejné?  

AL: Ano, ale dnešní kněz nemá nezkreslené zkušenosti se životem. Seminář je cosi jako skleník a 

v něm se vychovává kněz stejně jako květina ve skleníku. Ve volné přírodě skleníková květina při 

prvním mrazíku zahyne.  

… Převrat a ozvěny Charty 77 … 

MS: Zpět k tématu … Jak vidíte úlohu Charty v době převratu? Jak vás jako signatáře listopad 1989 a 

měsíce poté zastihl? Vnímal jste to, jako vyústění snah Charty 77? 

AL: První, co jsem si udělal?  Byl jsem si vědom, že jsme zde zavřeni jako v kleci, že svět jednoduše 

neznáme, a pokud mám hovořit ke světu, tak musím prokouknout. Udělal jsem si plán, že hned po 

převratu půjdu do kláštera někam do Rakouska či případně do Polska. Vždy k benediktinům. To proto, 

že mě oslovil svatý Benedikt, protože jsem jej obdivoval již v semináři pro jeho heslo „modli se a 

pracuj“. Když jej papež Pavel VI. v roce 1964 vyhlásil patronem Evropy, hned jsem jej ocenil, jelikož 

jsem věděl, o čem je řeč, a proto jedině k benediktinům. Povedlo se mi, že jsem se dostal na rok do 

Rakouska, i když jsem mezitím nastoupil do duchovní správy. V klášteře jsem byl měsíc. Více to 

nebylo možné. Ten měsíc mi stačil na to, abych se nadechl. Do Polska jsem se už nedostal. Mohu říci, 

že mě klášter podstatně ovlivnil. Uvědomil jsem si relativitu pozemských realit, jak to na tomto světě 

běhá. Teologie, byť filozoficky podložená, mluví k lidem, z nichž mnozí o racionálním uvažování 

nemají ani páru. To znamená, že by působení teologie potřebovalo také praktickou stránku. Nyní se 

navrátím zpět ještě před rok 1989. Když jsem byl bez státního souhlasu a dělal jsem ve fabrice, byl 

jsem v Československé vědeckotechnické společnosti. Sám jsem si zaplatil kurz VTEI. To byly vědecko-

technické informace. V té době to byly začátky oboru. Pořádaly se kurzy a já jsem si udělal dva 

stupně, neboť na ten třetí jsem neměl. Tam přednášeli povětšinou „lidé od informací“, kteří naši 

republiku zastupovali politicky v cizině. Oni těm informacím rozuměli, a proto je přednášeli. 

Organizátoři kurzů věděli, že jsem podepsal Chartu 77. Byl jsem jediný, kdo si kurz platil sám. Co je 

důležité, tak si mě považovali stejně jako já jich. Byli to lidé chytří. To nebyli hloupí tuctoví komunisté. 

To byli lidé chytří. Věděli, jak na tom komunismus je, a viděli to v mezinárodním kontextu.  

… Komunismus …  

MS: V hovorech o přechodech společností na svobodný systém bych se zeptal, jak vnímáte 

realizovatelnost komunistické ideologie. Jde o to, zdali tam můžeme nacházet inspiraci pro utváření a 

formování společenského řádu?  
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AL: V komunismu? Mám za to, že to vůbec nejde. Několik myšlenek tam sice nosných je, ale princip je 

špatný. Oni neuznávají „dědičný hřích“ a myslí, že když se bude mít člověk dobře, že bude dobrý. 

Opak je pravdou. Čím se má člověk líp, tím snadněji sklouzne ke zlu a přestane vidět v tom druhém 

bližního.  

MS: Lze komunismus považovat za zmar?  Tedy za cosi, co je mimo reálné úvahy o efektivním řádu, 

jak by společnost mohla fungovat. Někdo by mohl říci: „Nu, ale části z komunistických idejí lze nalézt 

již v křesťanství …“ Souhlasíte?  

AL: Komunistické ideje v křesťanství? Musím nad tím trochu rozmýšlet. To proto, že to není tak 

jednoduché. Myslím, že spíše je v jejich idejích něco křesťanského, ale to bychom museli vzít v úvahu 

sociální nauku církve.  

MS: Jedná se o nelpění na majetku, ale například společná správa majetku … Uctívání velkých osob a 

„klanění“ se jim, což je z pohledu náboženství provozování modloslužby ... 

AL: Nu, před Bohem jsme si jako lidé všichni rovni. Pokud budete uvažovat o Ježíšových 

podobenstvích, tak mnohá podobenství obsahují sociální aspekt a všechna podobenství vlastně 

ukazují nespravedlivost na této zemi. Jediný spravedlivý je Bůh. Na této zemi je vidět nespravedlnost. 

Dokonce je tam zajímavá provázanost mezi spravedlností a nespravedlností. Bůh je pro nás vzorem. 

To je jistá věc. Ale Bůh do jisté míry skoro jako by nejednal spravedlivě. Například v podobenství, když 

si správce vinice najímá dělníky. Tomu, kdo přijde ráno, slíbí jeden denár, tomu, co přijde až večer, 

tak tomu také dá denár, což je z hlediska člověka nespravedlivé. On je však spravedlivý po boží 

stránce, jelikož prvnímu dal, co mu slíbil. A poslednímu dal víc, než si zasloužil, protože Bůh je dobrý. 

MS: Zde je ukázáno na absolutní dodržení slibu.  

AL: Na druhé straně jeho (boží) dobrota z hlediska lidské spravedlnosti je vlastně nespravedlivá. Zde 

je problém, který lidské myšlení nedokáže pochopit, stejně jako to, že Bůh je současně nanejvýš 

milosrdný, laskavý, nanejvýš spravedlivý. Tyto věci my v lidské rovině nedokážeme chápat současně. 

To proto, že boží spravedlnost neumíme současně spojit s láskou. Proto se spravedlnost zobrazuje 

jako žena se zavázanýma očima. Bůh je spravedlivý, ale nehledí nalevo a napravo. Nebo je tak 

laskavý, až je nespravedlivý. Tento rozpor v lidském myšlení nedokážeme spojit.  

MS: Komunismus toto dokázal rozřešit, či lépe jeho proponenti (přívrženci, stoupenci) to dokázali 

vyřešit? To proto, že oni měli zájem tuto skutečnost vyřešit a rozetnout tento gordický uzel?  

AL: Jistě, ti lidé si nějakým způsobem uvědomovali, že jsme všichni lidé a že jsme si rovni. To se 

odvozuje i od toho, že jsme všichni stvořeni od Boha a nikdo nemá právo se jeden na druhého 

vytahovat. Nu, ale jak vznikaly různé rozdíly, že jeden je pán a druhý je kmán? Dle mého názoru to 

nemá patřičné zdůvodnění. To nevzniklo na základě nějaká ideje. Prostě se to tak vyvinulo. 

MS: Spontánně … 

AL: Ano, takto vzniklo otroctví. Jedni otročili druhým a poté se to zjemnilo na feudální systém.  

MS: Dobrá, ale snažme se odpovědět na otázku, zdali komunismus jako systém je ospravedlnitelný 

v kontextu budování spravedlivější společnosti. 
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AL: Předně je komunismus neoddiskutovatelný fenomén našich dějin. Abych se přiznal, tak bych se 

rád zase po dlouhé době s nějakým spravedlivým komunistou bavil.  

MS: Je otázka, zdali by vám to něco přineslo. Mnohdy jsou to lidé, kteří mají uzavřené myšlení. 

Soudíte, že lze udělat rovnítko mezi komunismem a zmarem? To znamená, že systém jako takový 

produkuje zápornou hodnotu pro společnost jako celek. Systém je jednoduše neefektivní.  

AL: Nevím, zdali bych to takto absolutně stavěl. 

MS: Mně jde o to, že kapitalismus byl charakteristický svou produktivitou. Centrálně plánovaný 

systém byl charakteristický nedostatkovostí.  

AL: To znamená, že každý systém využíval, co mohl, ve svůj prospěch.  

MS: Vycházím ze skutečnosti, že výrobní prostředky jsou daleko lépe organizovány, když je společnost 

založena na volném trhu, když je ponechán prostor pro spontánní řád, svoboda a demokracie jako 

politické uspořádání, než pokud je tam centrální plánování podpořené komunistickou ideologií.  

AL: Abych se přiznal, tak plně neznám komunistickou ideologii. Ona se v průběhu svého vývoje stala 

pragmatickou stejně jako každý jiný systém, dokud není vystřídán systémem lepším. 

MS: Vycházejte z poznané skutečnosti. Zhodnoťte to!  

AL: Poznaná skutečnost bývá deformací, která odpovídá náklonnosti člověka ke zlu. Právě proto byl 

komunismus neúnosný, protože jeho tvůrci vycházeli z ideálního člověka, tedy člověka, který ve své 

skutečnosti není, ale jak ho předpokládali. Oni předpokládali, že když chudému dáte najíst, dáte mu 

vše, tak bude hodný. Tím společnost může nalézt rovnováhu. Ukázalo se, že ono zglajchšaltování 

všech je nespravedlivé. To proto, že jeden má schopnosti na to a druhý na ono. V kapitalismu je výběr 

přirozenější, ale taky jen v daných možnostech. Tam sice platí, že každý podle svého, nač se sám cítí a 

stačí, ale nadbytek jedněch často způsobuje nedostatek druhých. V komunismu byl člověk znásilněn a 

musel dělat to, co mu kdo určil, v kapitalismu kdo nemá práci, ať žije pod mostem a žebrá. Co je tedy 

lepší?   

MS: Dobrá, lze tedy soudit, že v roce 1989 a v letech následných byla komunistická utopie vyvrácena 

neúspěchy v reálné praxi a uspěl koncept společnosti založený na modelu trhu spolu s liberální 

demokracií?   

AL: Komunistická utopie pošla na úbytě. Realita byla zničena a zůstaly pouze prázdné ideje. To jsou 

ty, které se drží komunismu, a ve skutečnosti z toho nic není. Vždyť hospodářsky se myšlenky 

komunismu položily i duchovně to bylo vyprázdněné. Jednoduše zbyla pouze slupka. 

MS: Ano, slupka, na které člověk může pouze „uklouznout“.  

… Krize …  

MS: Když diskutujeme vývoj ve společnosti a hospodářství, v roce 1989 mnoho odborníků ze 

společenských věd diagnostikovalo, že společnost se nachází v krizi. Může se hovořit o 

multidimenzionální krizi, a to krizi politiky, krizi ekologie, krizi hospodářství, krizi ducha, krizi duše … 

Soudíte, že označení stavu věcí – poukázání na krizi-  bylo patřičné?  
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AL: Bylo, protože se pojmenovaly oblasti, v nichž se vyskytla. Najednou se ukázalo, že se nejednalo 

pouze o jednu oblast, ale oblastí krize je více. Nyní se hledá východisko z globální krize v jednotlivých 

oblastech života. Někteří hledá východisko ekonomické, druzí hledají duchovní. Fakt je, že ne všichni 

lidé si to uvědomují. Nejvíce to však reflektují lidé, kteří to mají v náplni práce, tedy sociologové, 

politologové, psychologové, pedagogové, také teologové.  

MS: Nebylo a není náhodou slovo krize nadužíváno?  

AL: Obsah samotného slova krize se stává tak širokým, že to prakticky zahrnuje oblast lidského bytí a 

nyní se neví, jak z toho ven.  

MS: Nu, směřoval jsem to spíše k roku 1989, zdali komunisté, kteří společnosti vládli, si skutečnost 

obtížnosti společenského stavu uvědomovali. Někdo by mohl říci, že asi podle toho, jak sami dopadli.  

AL: To je stejné, jako když člověk nevidí východisko. Často se to řeší sebevraždou. V tom 

komunistickém systému, který byl prohnilý, tam někteří tehdejší předáci zjistili, že jejich ideje již jim 

na to nestačí, a tak ustoupili od moci. Pak čekali, kdo se ujme moci a s čím přijde. Komunisté 

potřebovali nové podněty. Za prvé, podněty přišly v tom, že bude svoboda. Zapomněli však, že se 

svobodou se to musí umět. Pro tu je nutné něco udělat. To rozhodně není tak, že svoboda přijde 

sama od sebe. Zjistili, že svoboda není všechno. Nyní zjišťují, co vše to zahrnuje a jaké opatření 

přijmout, aby se společnost dokázala z celkové krize vymanit. A navíc, mnozí komunisté si připravili 

půdu pro své další kulišárny, takže jsou dnes součástí soukolí, které vrže snad právě díky nim, a já 

čekám, kdy se systém zase zadře.            

MS: Soudíte, že krize, do které jsme se dostali v rámci neodpovědné politiky představitelů minulého 

režimu, nebyla dostatečně vyřešena?  

AL: Nu, byla nahrazena jinou krizí. Jednoduše řečeno: Jedna krize nahrazuje jiné krize … Vše to, co 

komunismus přinesl, v tom bylo možné zpozorovat velké inovace, rozrůstání technologií … 

Komunismus byl poražen díky tomu, že měl politiku zákazů. Nedokázal zvládat vše a všechny, co kdo 

kdy kde atd. Svět se stal charakteristický mocným přísunem informací, a proto komunismus 

zkrachoval. Tento stav je dobrý pro demokracii, ne pro totalitní režim, kde je pluralita eliminována. 

Na druhou stranu - demokracie narazila na jiné stránky téhož problému …  

MS: Jedna krize vystřídala jiné, které však v totalitním režimu nebyly.  

AL: Soudím, že například teologové či lidé, kteří formují společnost jako my kněží, jsou zde pro každý 

režim, ať je jakýkoliv. V každém režimu jde o to, aby člověk byl lidský. Člověk by lidský měl být 

vždycky. V minulém režimu byli i slušní komunisté. Těm se ani nedala vytýkat špatná ideologie, 

ovšem nikdy nikomu neublížili. My se nyní snažíme neustále apelovat na lidskost, která v sobě 

zahrnuje vše. Podívejte se, když budete lidský, tak může přijít ekonomická krize, a vy i z toho mála, co 

máte, se dokážete podělit s tím druhým. To je výraz lidskosti. Ekonomická krize vás nevyvede z míry. 

Na základě tohoto principu jsem řešil i své aktivity. Když se hospodářské poměry u nás začaly 

zhoršovat, tak i my kněží jsme tím byli biti. Řekl jsem si, že jedinou odpovědí je, že musím rozdávat i 

to, co mám. Je proto nutné žít z minima, uskrovnit se a ještě se dělit. Když se to ještě zhorší, tak budu 

sám na onu situaci již připraven. Komu mohu pomoci, tomu pomohu. To je příkaz mého povolání.     
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… Demokracie …  

MS: Pokročme ke společenskému řádu,  demokracii …  

AL: Podívejte se, vzpomínám si, že v roce 1989 nějací mládí lidé z Prahy dojeli k nám na sever, na 

Broumovsko. Oni jezdili po krajích a také u nás se zastavili. Jeden mladíček začal s entuziazmem 

hovořit o demokracii. Trochu jsem jej mírnil. S demokracií pomalu. Když většina odhlasuje, že dva a 

dva je deset, tak to z pohledu většiny platí. Pro mě to však neplatí. Nedávno jsem totéž četl v jiné 

podobě, totiž - že pokud je jediným kritériem pravdy většina, tak to může být i špatně.  

MS: Je položena cesta k diktatuře. K takovémuto způsobu uvažování, že většina nemá pravdu, musí 

být člověk veden. Je dobré se postavit proti takovéto většině. Ne nadarmo se říká, že jde o tyranii 

většiny, a to je hrob demokracie.  

AL: To se táhne ještě z devatenáctého století. Za pravdu bylo prohlašováno kde co. Evangelium nám 

to též ukazuje, že Kristus se zasazoval za zavrhovanou menšinu. Všichni, kdo konformně uvažovali, 

ukřižovali Krista.  

MS: Nu, pokud dav zfanatizujete, dáte mu slepá východiska, tak jej přesvědčíte snadno. Jednou budou 

tleskat pro Krista, jednou pro Barabáše … Tak to bohužel na tom světě chodí.   

AL: Když jsem toto poznal, tak jsem se podle toho také zařídil, že jsem říkal, že je nutné být hodně 

trpělivý, vědět, že to bude vyžadovat obětavou práci i se všemi  lidmi. Chce to také dobře míněné 

slovo. Když přišel rok 1989 a lidé chodili zvonit s klíči, já jsem nikam nechodil.  

… Ohlasy Gorbačova …  

AL: U nás ve fabrice byla jedna inteligentní starší paní. Přišla tehdy za mnou a řekla: „Pane Lukáčku, 

co vy tomu říkáte?“ „Čemu?“ odpověděl jsem. „Té perestrojce, glasnosti a tomu, jak se vše mění?“ Já 

jsem odpověděl: „Vážení paní, já jsem znal jednoho spasitele lidstva a toho lidé ukřižovali. Gorbačov 

není žádný spasitel, ale dle mého pohledu je velmi dobrým nástrojem v rukou božích. Má rád svou 

ženu, to vím, a ta žena je velice chytrá. Co ona řekne, tak on to bere vážně. To je dobré, že lidé jsou 

citliví. Ženy jsou většinou citlivější na společenské věci. On je takovým dobrým nástrojem v rukou 

božích, ale spasitelem není.“ To byla jediná duchovní věc, co jsem za celou tu dobu jako kněz 

v civilním zaměstnání oficiálně prohlásil. Do dnešních dnů jsem na to hrdý, protože v tom bylo 

vystiženo, že nikdo na světě není spasitel. Když řeknete, jací jsou lidé, musíte si říci: Lidé jsou sví.  Já 

říkám o spravedlnosti, že na světě spravedlnost nebyla, není a nebude. Vždy však byli, jsou a budou 

lidé, kteří jsou spravedliví. Je těžké, když se něco špatně dělá, aby zase ti spravedliví soudili ty druhé 

jako nespravedlivé. Je otázka, kdo má být policistou, když všichni jsme hříšní lidé. Kdo by byl svatý, 

ten ať dělá policistu. Žádný svatý nebude chtít dělat policistu a půjde k nim pouze ten, kdo se bude 

snažit ty druhé postihovat.  

MS: Myslíte si, že bez Gorbačova by ono uvolnění nebylo možné? Duch musel vanout z Moskvy.   

AL: Uvolnění bylo nutné a doba pro to uzrála, ale zase tam musel za tím někdo stát. 

… Vývoj a jeho otázka …  

MS: Zpět do přelomových let. Měl jste zájem o rehabilitaci, jak rychle to šlo u vás?  
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AL: Já rehabilitaci nevyhledával a ani se o ni nezajímám. Ani archívy, abych zjistil, kdo na mne 

donášel, nestuduji. Jsou jiné věci, které mne zajímají.  

MS: Když se podíváme na změnu ve společnosti, tak tu můžeme podle Ralfa Dahrendorfa rozvrhnout 

vývoj do tří částí: utváření revoluce, psaní zákonů a osvojení si mravních norem, kulturních zvyklostí, 

které potřebujeme, aby fungovala společnost a demokracie. Je to taková triáda. První období trvá šest 

týdnů, možná šest měsíců, druhá šest let a nejsložitější je šedesát let.  

AL: Ono to tak úplně není. Změna začíná nepozorovaně, až vyústí v úkon. Všechno má svůj čas. 

MS: Masaryk říkal, že potřebujeme padesát let mírového vývoje k tomu, aby naše demokracie byla 

stabilní.  

AL: Já to vnímám tak, že celý lidský vývoj se pohybuje po sinusoidě. Většina, ta způsobuje ten pád. 

Když něco upadá, tak většina postupně od toho ustupuje a zůstane taková malá hrstka lidí 

s abrahámovskou vírou, která ten vývoj zase vynese do výšky. A zase se na ni balí lidé, kterým jde o 

lacinou kariéru, která je nebude moc stát. Až jich tam bude dost, začne všechno jít z kopce, ale to zas 

budou od té většiny odpadat ti, kteří ji přivedli k úpadku. Ale lidé s abrahámovskou vírou, hrstka 

statečných, opět vynese vývoj do výšin. 

MS: To jsou do jisté míry disidenti.  

AL: Až po dlouhé době, když se systém ustálí na optimu, tak ostatní uznají, že to, co udělali disidenti, 

bylo dobré. I dnes disent zase začíná nabírat na váze. Když ti druzí poznají, že disent začíná nabývat 

na vážnosti, přidají se a začnou se na něj „nabalovat“, aby i oni získali úctu, vážnost. Nakonec se to 

dostane do takového stádia, které můžeme označit slovem kulminační bod. Proces dále již nemůže 

prosperovat, jelikož neutáhne celou mašinérii té masy, která se na něj z prospěchářství nabalila, a 

zase to jde dolů. Můžeme konstatovat, že dějiny táhnou lidé s abrahámovskou vírou.  

MS: Myslíte si, že rok 1989 a to, co následovalo, bylo vyústění jedné sinusoidy, jedné periody? 

AL: Já bych to takto nesrovnával. Mně se zdá, že po těch sinusových křivkách běží celé dějiny. To 

znamená, že onen rok – období znamenalo, že došlo palivo. Představitelé zjistili, že takto dál se to 

nedá táhnout. Tehdejší americký prezident Ronald Reagan „uzbrojil“ Sověty k smrti.  

MS: Tam byl problém, že v Sovětském svazu byli již staří lidé na vrcholných postech. Dá se 

s nadsázkou říci, že to byla gerontokracie, která odumírala. Gorbačov byl jiný. Vytušil nutnost změny.  

AL: Ale navíc, za tím vším je Bůh. To není takový přirozený vývoj jako, že by to tak muselo být. Já vám 

to řeknu ještě trochu jinak. Uvědomil jsem si již dávno, že tímto světem hýbou osobnosti. Ty buď 

jsou, nebo nejsou. Je proto potřeba hlídat, které ty osobnosti to jsou. Jsou to ty charismatické 

osobnosti. Jednu dobu jsem zjistil, že to byl např. Einstein, Dürrenmatt, Solženicyn, poté to byl 

Sacharov, poté Havel a řada dalších. To byly charismatické osobnosti. Znamenalo to v mém vidění, 

zaměřit se na to, co říkají, případně píší a snažit se s nimi spolupracovat. Soudím, že například naše 

Charta 77 mohla dát dohromady lidi, kteří by si vzájemně pomáhali a neházeli klacky pod nohy. 

Takoví stejně smýšlející lidé (lidé stejného ducha) by byli ochotni a schopni něco vymyslet. Je těžko 

představitelné, že by jeden člověk vymyslel vše. Jen si všimněte, jak komunisté všechny zaměstnávali, 

jen aby se lidé v soukromí moc nesdružovali. Oni lidi sledovali. Když někdo stavěl dům, tak se vědělo, 
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že ten člověk asi v režimu disidenta zřejmě působit nebude. Kdo stavěl dům, tak byl od rána do noci 

v práci. Komunisté se snažili, aby všichni byli zaměstnáni a neměli čas na odboj. A lidé si zas hledali 

úniky.  

MS: Chatařství, chalupářství bylo charakteristikou existence člověka během normalizace.  

… Zpět k demokracii …   

MS: Rád bych vrátil k tématu, který jsme již naťukli, a to váš pohled na demokracii. Jaký je váš pohled 

na ni? Dostali dle vašeho pohledu Češi demokracii, či pouze svobodu? Demokracii se učíme, budujeme 

ji. Masaryk sám říkal, že máme demokracii, ale chybí nám demokraté. Vychovat demokrata 

v současnosti je trnitá cesta. Všichni se musíme učit konstruktivnému dialogu. 

AL: Víte, demokracie není jednou provždy hotová. To není blok, že to a to je demokracií. My víme, že 

demokracie je odvinuta od řeckého „démos“ – to je lid. A ten by si o svých věcech mohl rozhodovat. 

Bohužel není schopen. To se ukazuje. Dobře víte, že demokracie procházela vývojem. Nejprve byla 

průmyslová výroba, pásová výroba … Baťa například komunisty nechtěl zaměstnávat, protože mu 

ničili stroje tvrdíce, že stroje berou lidem práci. Dnes se tato vize naplnila. Dnešní doba zavádí samou 

automatizaci a poté se mnozí diví, že lidé jsou nezaměstnaní. Pročpak si myslíte, že lidé v Číně při 

stavbě přehrad přenášeli hlínu v košících na hlavách? Myslíte, že neměli techniku? 

MS: Dobrá, ovšem odbočil jste.  

AL: Chtěl jsem jen říci, že demokracie je proces. Tento proces sledujeme. Demokracie, se začala 

vyvíjet po odeznění feudalismu, ty první počátky byly takové entusiastické, ale pak se ukázalo, že 

z toho vznikly velké sociální rozdíly. Nakonec se ukázalo, že demokracie musí být i trochu sociální. Lid 

se rozdělil na dvě půlky, na pravici a levici. Levice je sociálnější, pravice je více pro trh a zisk. Tak se 

jeden člověk nakonec může stát milionářem a jiný žebrákem.  

MS: Nu, zde mi též jde o to, jak hodnotíte přerod společnosti, která nesla adjektivum socialistická, a 

po převratu se zde počalo hovořit o ustavení kapitalismu a demokracie.  

AL: Je dobré si uvědomit, že převrat v roce 1989, když odhlédneme od vývoje v okolních zemích, 

v podstatě vznikl v Praze. To byla jen malá část společnosti. Zásadní většina našeho národa tam 

nebyla, i když tomu všemu fandila.  

MS: To je cosi, jako když pustíte po svahu malou sněhovou kuličku, která se po chvíli změní na smrtící 

kouli.  

AL: Já jsem onu demokracii nikdy tak nebral. Vždy jsem si z demokracie vybral něco, co bych osobně 

mohl naplnit a co by bylo dobré pro samotnou společnost. Toho jsem se snažil držet. Nikdy jsem 

nikomu nevnucoval, že má představa demokracie musí být taková, jak si ji představuji já. Věděl jsem 

o těch úskalích. Je známý citát, že … 

MS: … demokracie je nejlepší ze všech špatných systémů, ale nic lepšího jsme zatím nevymysleli. 

AL: Když se po druhé světové válce Západ začal konsolidovat, mnozí si uvědomili, že zbrojení vyvolává 

tenzi, napětí, a Evropa se musí spojit. Jenomže, spojte nespojitelné. Věděl jsem, že Němci sami budou 
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mít problémy spojit západní Německo s východním. Nyní je otázkou, jak se měla spojovat západní a 

východní Evropa. Bylo předem jasné, že zde vznikne obrovská propast, ale nikdo ji neřešil.  

MS: Nu, ale někdo může poukazovat, že jde o propast v hospodářství, která je na první pohled 

viditelná.  

AL: I myšlenková a psychologická. Vždyť socialismus byl infiltrován do srdcí lidí.  

MS: Vy z toho vyvozujete, že je obtížné utvořit funkční demokratické zřízení ve společenství lidí, pro 

něž se socialismus stal součástí jich samých?  

AL: Řekl bych to takto: kapitalismus jde téměř přímočarou cestou kamsi. Je to lidský vývoj. Neustále si 

lidé systém vylepšovali a kamsi dospěli.  

MS: To je chybné? Každý člověk o cosi usiluje!  

AL: V kapitalismu je hnací silou zisk a ti, kterým se to povede, tak jedou?  

MS: A co socialistická soustava? 

AL: Socialismus byl ideovým skokem. Přesto se pak ukázalo, že ten skok dopadl tak, že lidé uvázli 

v jakési pozici a nebyli s to se dostat dál. Byla to slepá ulička. Západu se sice povedlo spojení s námi, 

přes disidenty, ale většina našich lidí byla jiná. Měli se nás zeptat: „Co vy soudíte?“ Disentu se nikdo 

neptal v rámci společenského vývoje. Zkrátka, jako disent jsme se nepřipravovali na převzetí moci. 

My jsme se připravovali na to, co je třeba z hlediska morálního. Ve stejné linii, jak disent pracoval a 

dokázal se shodnout, se mělo pokračovat při přechodu na demokracii. Pak se tam počali nabalovat 

další a další lidé. Do toho přišel Marián Čalfa. 

… Směřování systému …  

MS: To je člověk, jenž pomohl v přemostění starého a nového režimu, ...    

AL: … a aby se komunisté dostali k moci. Sice zde něco zachránil, a něco zmršil. Říkal, že přijaté 

zákony musí na sebe nějak logicky navazovat.  

MS: Musí zde být to, čemu se říká právní kontinuita.  

AL: To bylo jeho. Tím pádem zachránil všechny komunisty.  

MS: Lze soudit, že toto je příliš příkré tvrzení.  

... Vhodnost pro demokracii ...  

MS: Pokročme dále, rád bych, abychom se dotkli otázky, zdali Češi jsou zralí pro demokratické 

uspořádání. Jak se na toto díváte jako člověk, jenž pracoval a pracuje s lidmi.                                                                                   

AL: To máte českou otázku. Češi jako celek nikdy nebyli příliš velcí demokraté. Byli a jsou spíše 

rovnostáři. Když jim však teče do bot, tak se vždy dají dohromady.  

MS: To je nemilé zjištění, že Čechům musí téci pořádně do bot, aby si uvědomili situaci a vykročili 

správnou cestou. To se také týká roku 1989.  
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AL: Každý národ je zkoušený, a tím vlastně vyzrává.  

MS: Nu, pokud se však podíváme do české historie, tak v ní můžeme nalézt velké předěly. Krátké 

období prosperity a poté nastává období „temna“.  

AL: Já osobně jsem přesvědčen, že Masaryk podlehl nějaké iluzi. On sám pomáhal rozbíjet Rakousko, 

... 

MS: … abychom byli svobodní a měli demokratický stát. 

AL: To také, ovšem když se to povedlo, tak zde vznikla alternativa opětovného slepení Evropy. 

Masaryk sám nevěděl, co se stane, až se Evropa rozpadne jako Rakousko.                                                                                         

MS: Ten proces trval téměř 100 let, budeme-li počítat demokratizační tendence od „jara národů“. 

Nejprve se rozpadlo Rakousko – Uhersko, vznikly malé státy a ty se počaly postupně spojovat. Nyní 

tvoří to, čemu říkáme Evropská unie založená na principu demokratické správy.  

AL: To byla německo-francouzská otázka spojená se jménem Robert Schumann.  

… Další otázky demokracie …  

MS: Posuňme se ... Když jsme jednou společně hovořili o demokracii, poukazoval jste na fakt, že 

demokracie může ohrozit sebe samu, a to tím, když lidé si odhlasují věci, které jdou proti ní. Je dobré 

se zeptat, zdali si myslíte, že demokracie v této zemi má patřičné kořeny? Uvádím to proto, že v našich 

dějinách dvacátého století je na počátku dvacetiletí jisté „demokracie“. Jak vnímáte její obnovení 

v kontextu toho, že zde bylo padesát let totalitních režimů.  

AL: Kdesi jsem četl - a z toho bych osobně vycházel - že civilizace se nedá dobíhat. Na světě jsou různá 

etnika. Ta mají svou kulturu, civilizaci. Některá jsou vepředu, jiné pozadu, ovšem nedá se to dobíhat. 

Z toho bych vyvozoval, že naše česká demokracie je mladá. To proto, že začala za první republiky. 

Byla za Rakouska demokracie? Byla i nebyla. Podobně i svoboda. 

MS: Měli jsme své zástupce ve sněmu ve Vídni. Sám Masaryk tam kandidoval.  

AL: Ano. Svoboda celkem byla, ale byly i národnostní útisky.  

MS: A pokud bychom to cílili na Československo?  

AL: Nu, Masaryk přišel s demokratickými ideami z Ameriky. V tu dobu to bylo to nejlepší, co bylo k 

mání. Na druhou stranu – demokracie byla poměrně mladá. Než se stačila ujmout, přišla nacistická 

totalita a pak zde byla druhá světová válka. První republika zanikla. Druhá vznikla pouze na krátkou 

dobu, ale byla polofašistická. Po válce 1945 – 1948 třetí republika, to bylo hledání demokracie.                                                              

MS: Lidé byli ovlivněni výsledky II. světové války a příklonem k Sovětskému svazu.  

AL: Po roce 1948 zase nebyla demokracie. V roce 1967 se tu počalo cosi nového rýsovat. To byla 

myšlenka socialismu s lidskou tváří. Ukázalo se, že je to pro jisté kruhy neúnosné.  

MS: Byl to blud.  
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AL: To bylo neúnosné pro jisté lidi. Oni to nemohli připustit. Proti tomu vystoupili sami komunisté a 

také to zlikvidovali. Nyní přišel rok 1989 a ujali jsme se budování demokracie. Nutno říci, že 

demokracie je deformovaná vším tím, co jsme mezi tím zkusili v těch dvou totalitách. Všimněte si, že 

se nešťastnou shodou okolností stalo, že parlament nestačil vyřešit celou řadu věcí. To proto, že se jej 

zmocnili bývalí zkorumpovaní komunisté. Každý počal „hrabat“ pro sebe na úkor společnosti. Divím 

se, a zde je strašný paradox, že to byli lidé, kteří byli komunisty - pochopitelně, že to nebyli 

přesvědčení komunisté. To byli komunisté kariéristé. Ti právě, že byli kariéristy, také pomohli k pádu 

komunismu. Po převratu přivádějí k pádu zase tento systém, jelikož jej vykrádají zevnitř.  

MS: Soudíte, že demokracie v českém národě je křehká … Máme zde pouze formy a obtížně 

naplňujeme demokratický obsah. Máme demokracii, ale chybí nám demokraté, jak říkal Masaryk.  

AL: Ano, tak tomu je. Lidé se nechovají demokraticky, avšak hlásí se k demokracii, nicméně se podle 

toho nechovají.  

MS: To se nedá označit jinak než jako pokrytectví.  

AL: To je lidská slabost, to je ten sklon ke zlu. Když to nebude prolhanost, bude tam nespravedlnost, 

tedy krádeže, korupce. Pokud to nebude to, zase to bude něco jiného. Zkrátka zlo si u člověka 

nalezne prostor, a to jej poté vrhá zpět k zemi. Pochopitelně lidstvo s tím postupně bojuje. Jak jsem 

říkal předtím. Civilizace se nedá jen tak doběhnout. Jestliže Spojené státy nás předešly, nemůžeme je 

doběhnout. To je na jedné straně. Pozor, my jsme zase zmoudřeli totalitami, avšak to dnes asi schází 

americkým politikům.  

MS: Lze se domnívat, že z režimu, který nedává prostor projevovat lidské preference, bude člověk víc 

ztrácet než získávat. Soudíte, že spíše Češi dostali svobodu než onu demokracii? Jednoduše jsme 

svobodní, ale demokracie je zde neukotvenou. Člověk se může setkat s názorem, že demokracie je 

jako „potápějící se loďka“. Všichni se musí snažit o zachování určité vyrovnanosti, aby celý systém 

nezkolaboval a nedošlo k jeho plnému zániku.  

AL: Víte, česká povaha má v sobě jistý smysl pro něco socialistického - pro rovnostářství. Je možné 

v tom vidět jistou touhu po spravedlnosti, byť v nedokonalé podobě. „Pane, nestavějte se tam, když 

jste sem právě přišel. Fronta končí támhle!“ To vám nikde jinde neřeknou, pouze zde. Na Slovensku 

budou lidé nadávat, ale ani jeden se proti vám nepostaví. U nás vás okamžitě pošlou na konec fronty, 

abyste se necpal dopředu. Vnímám to jako smysl pro spravedlnost. To je česká vlastnost a s touto 

českou vlastností také Češi přistupují k demokracii. To znamená, že dobře vidí, že svoboda ano, to je 

dobré. Ale spravedlnosti se také musíte učit. Můžete v současném českém myšlení objevit 

socialistické tendence. Demokracii bychom rádi, ale prosím socialistickou. To je pro českou povahu 

dost blízký pojem.  

MS: Skutečně? Možná, ale rétorika je jiná.  

AL: Proč by se jinak vytvořila idea socialismu s lidskou tváří. O něj by muselo opravdu jít, aby to bylo 

únosné. K tomu se musí přizpůsobit celá řada věcí. Není jediné řešení systému, těch je vždy více. 

Každé řešení má však své klady a zápory. My si vybereme něco, tedy obvykle to co má nejvíce kladů, 

avšak může tam být nebezpečný zápor, že ani množství kladů ho nevyváží. To se musí zvažovat případ 

od případu, kam směřujeme. Podívejte se, mezinárodně vzato si nemůžeme dělat, co chceme. My 

děláme pouze to, co můžeme, tedy co nám okolnosti dovolí. Dovolili nám vstoupit do Evropské unie. 
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To ano, avšak již tam Češi hledají ono rovnostářství, už jim vadí Němci, neboť oni mají hlavní slovo, 

pak Francouzi … Nyní se vyhraňujeme, jelikož máme protievropského prezidenta v osobě Václava 

Klause.  

MS: Dobrá, ovšem o jakých záporech a jejich vážení jste hovořil? Měl jste na mysli někdy 

nekompetentní rozhodování orgánů, které například nemají odpovídající informace, a poté je z toho 

velký skandál, jenž pošpiní obraz naší republiky? 

AL: Ne. Nerozuměl jste mi. Berte to všeobecně. Klady a zápory se nesmí srovnávat počtem, ale jejich 

závažností.        

… Demokracie v Evropě …  

MS: Ťukl jste na hlavičku Evropy. Je dobré připomenout, že roky 1989 - 1991 byly obdobím, kdy jsme 

počali kráčet na Západ, mezi vyspělé demokracie. Postupně jsme se počali začleňovat mezi země do 

prostoru, kam jsme jako národ kdysi patřili. Domníváte se, že postupná integrace, přinesla plody? 

Patří Česká republika dle vašeho názoru mezi země, které se mohou hrdě hlásit k Západu?   

AL: Ano, je tomu tak, jelikož naše kořeny jsou křesťanské a je tam přítomna římská říše. Víte, ani toto 

nevidím černobíle. Vidím to dost složitě. Na druhou stranu nejsem historik. To znamená, že nemohu 

argumentovat historickými doklady. Vidíme celou řadu věcí. Moravané neustále hledají hrob svatého 

Metoděje. To proto, že je to otázka prestiže Velké Moravy. Tvrdím, ačkoliv to nemohu dokázat, že 

hrob svatého Metoděje je nejspíš někde v Rakousku. Někde jižně od Dunaje. Soudím, že Rakušané 

nemají zájem nám nahrávat, že by tam dělali vykopávky. Moravané si sami svou identitu hledají. 

Tázal jsem se kdysi jednoho novináře (krátce předtím, než se Slováci oddělili), zdali se nebudou chtít 

také Moravané odtrhnout? Diskutovali jsme, co vlastně tvoří národ národem a co nám pomáhá. Došli 

jsme k tomu, že je zde jazyk, že jsou zde mentální rozdíly. Nyní do toho ti Slováci … Soudím, že je to 

neskutečně složitá věc. Když ještě do toho vezmete politiku, pokud jim vše vyhovuje, tak jsou všichni 

pro. Pokud jim to nevyhovuje, tak jsou všichni proti.        

MS: Myslím si, že toto je otázka každého jednotlivce, co sám cítí a jak je schopen patřičně číst mezi 

řádky. Člověk, jenž nic o národu neví, se bude chovat odtažitě. Pokud máme zájem pochopit druhého, 

musíme řádně naslouchat, a ne jít cestou ignorace, byť překonávání rozdílností je obtížné, svízelné. 

Zvláště pokud máme být ve větším národnostním celku, jako je Evropská unie.   

AL: Stačí se podívat, co dělali po válce Češi Němcům.  

MS: Ano, je v tom skryta společenská, národnostní tenze …  

AL: To je o Češích. My jsme si mysleli, že jsme ti svatí a Němci jsou darebáci. Ukazuje se, že v každém 

národě jsou darebáci i světci.                           

MS: Vidíte, ten přelom napomohl tomu, aby došlo k řádnému pojmenování historie, abychom si 

zametli před svým prahem. Lze soudit, že toto je jediná možná cesta.   

AL: Víte, celý svět a každá země si má pořád zametat před svým prahem. To není pouze nyní si 

zamést jednou provždy. Cosi zametete, ale za chvíli je tam opět špína. Dějiny stále přinášejí 

segmenty, ... 
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MS: ... které postupně začleňuje do svého poznání. Mohou nám pomoci být svobodní ...  

AL: Nedávno jsem například uvažoval, co svět může chtít po křesťanech. Babičky, které jsou 

v kostelích, po nich krom modliteb nemůžeme chtít nic. Sám mám za to, že všechny budou spaseny. 

To proto, že je to věc boží.  

… Hodnoty a slova …  

MS: Politická změna byla také vedena oním heslem: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí …“ Vy 

jakožto kněz máte blízko ke slovům pravda a láska. Jak je vnímáte v kontextu doby? Jistě to bylo heslo 

povzbuzující, avšak pro mnohé se stalo terčem posměchu. Oprávněně v kontextu historie?   

AL: Podívejte se, pravda a láska. To jsou hesla, pod nimiž mohla revoluce dobře zajít. To proto, že 

s tím musí souhlasit každý, a také s tím lidé souhlasili a přistoupili na to, že pravda a láska musí 

zvítězit. Když se ale počaly ukazovat negativní stránky vývoje, tak se někteří počali pravdě a lásce ani 

ne tak svým názorem, ale spíše postoji vlastně vysmívat. To, co se zde dělo … Dobrým příkladem je 

kuponová privatizace, to rozkrádání. Tam nešlo ani o lásku, ani o pravdu. Tam šlo o kariéru, kdo co 

pro sebe zabere. Nakonec se to zprofanovalo, i když heslo jako takové v platnosti zůstává. Jen 

společnost se tím neřídí. Ta současná společnost nemá nějaké vůdčí heslo. Když to vztáhnu 

k současnosti. Buďte si jist, že tato Nečasova vláda ať je pravicová, jak chce, byla vládou „kmotrů“ … 

Ona si řekla, že …  

MS: … bude vládou „rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci“.  

AL: Jednalo se pouze heslo. Problém je ten, že sami lidé z této vlády ono heslo svými skutky popřeli.  

MS: Není náhodou obtíž v tom, že po roce 1989 si lidé začali více vyprazdňovat slova? Jaká je síla 

slova? Člověk něco řekne a vyřčené či napsané nemá patřičnou sílu ve srovnání s minulým režimem. 

Člověk může mít pocit, že obsahy slov nemají zájem naplňovat. Zapomíná se na fakt, že kde slova 

ztrácejí své významy, tam se člověk stává nesvobodným. 

AL: Řekl bych, že toto začalo již v totalitě, ať v nacistické, tak komunistické. Slova během nich ztrácela 

původní významy. Nyní k tomu přistoupily nové moderní technologie. Ty dle mého pohledu dále ničí 

hodnotu slova. Stačí si všimnout, jak se lidé vyjadřují. Hodnota slov ztrácí svou podstatu. Hlavně se 

hledají výrazy, aby to celé pěkně vypadalo, přičemž ve skutečnosti se zakrývají různé věci. Lze říci, že 

toto bude stále větší a větší problém.  

MS: Ano, na to může doplatit i demokracie. Totalitní vládci se dostali do svých úřadů demokratickou 

cestou.  

AL: Spíše na to může doplatit člověk jako takový a již nehovořím o demokracii jako systému. To se 

zásadně podepíše na člověku.  

… Vyrovnání se s minulostí …  

MS: Důležitou kapitolou otázky transformace je pojmenování historie a vyrovnání s ní. Jak rozumíte 

termínu? Země, které zažily totalitu jako třeba Německo, prošly onou strastiplnou cestou vyrovnávání 

s minulostí. Co vy si pod tímto spojením představujete?   
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AL: Jsem předně náchylný k tomu, že člověk si musí nejprve sednout a uvědomit si, co vše tam hrálo 

roli, co vše nás poškodilo, co vše je třeba napravovat. To chce zvažovat. To se nedá vysypat z rukávu.  

Na ono zvažování minulosti dnes lidé nemají čas. Toho času jsem za komunistů moc neměl, protože 

jako kněz jsem měl své duchovní povinnosti, jako celibátník i starost o všechny své osobní věci, a 

navíc jsem musel chodit do práce. Jako kněz v pastoraci jsem byl volnější. Když jsem chodil do práce, 

tak to bylo pro mě těžké, jelikož jsem si nemohl dovolit nepřijít do práce z důvodu jisté aktivity, které 

by bylo dobré dělat. Násilím jsem to musel vtěsnat do svého života. Tak se to stává i nyní. S vlastní 

minulostí jsem se vyrovnal tak, že jsem zvážil, co mi říkali vlastní rodiče, a zjistil jsem, že v tom je 

morální apel. Za prvé, nikomu neubližovat, nikomu se nemstít za to, co zde bylo. Toho se všichni báli. 

Vzpomeňte na Maďarské události v roce 1956. Já jsem zastával postoj, že Pán Bůh si každého 

nalezne. Darebáci, kteří nevěří v Boha, spoléhali, že žádný Bůh není a že je nikdo nenalezne, že je 

nevypátrá a nepostihne. Jsem ale přesvědčen, že dříve nebo později dojde k božímu zásahu. Pro Boha 

jedno století není žádná doba. Sám se musím vyrovnat s minulostí. Říkal jsem si, že jsem nikomu 

neublížil, a tak nikomu ubližovat nebudu. Snažím se vyrovnat s vlastní zatrpklostí. To máte stejné, 

jako když se mě jednou estébáci ptali: „Co děláte pro mír?“ „Nasadil jsem si zde zeleninu, abych ji měl 

na svačiny, ale sousedovi berani mi to žerou. Jsem na ně naštvaný a rád bych je roztrhal. Může ale 

beran za to, že mi sežere zeleninu, když jej tam soused pustí? A tak se na těch beranech učím vyjít 

s lidmi. I vás bych nejraději roztrhal jako ty berany, ale na nich jsem se naučil, že takto to v životě 

nemůže jít, abychom jeden druhého trhali. To je moje práce pro mír. Učit se snášet věci, které 

nemohu změnit.“ Když nad tímto případem přemýšlím, zjistím, že některé zlo člověk nemůže 

odbourat. Ukázal jsem jim bezvýchodnost člověka, který si nemůže sám poradit. A milým pánům 

estébákům jsem řekl: „Až jednou bude převrat a vás budou chtít věšet, tak řekněte, abych vám šel 

dělat obhájce. Já vás obhájím …“ Pochopitelně jsem nebyl pln nenávisti proti nim, ovšem oni museli 

ustoupit sami. To proto, že byli hlasateli nenávisti. Já jsem byl odjakživa hlasatelem smíru a 

odpuštění. To se po převratu ukázalo, že člověku, který svých špatných činů nelituje, ale omlouvá je, 

se zlo mnohonásobně vrací zpět. Odezva pak bývá daleko horší.  

MS: Soudíte, že zde měl být soud s lidmi, kteří se podíleli alespoň v onom posledním dvacetiletí 

komunistického režimu na negativním vývoji společnosti? Člověk se může setkat s postoji o takzvaném 

morálním soudu. To znamená, že komunistický režim byl zločinným, jelikož potlačoval práva člověka a 

usiloval o změnu identity lidí.  

AL: Víte, oni komunisté s náboženstvím popřeli i přírodní zákon. Ten je v desateru obsažen implicitně. 

Není tam výslovně. Co nemáš rád, nedělej druhému, ale co máš rád, popřej, aby to i druhý mohl mít. 

Oni si postavili své právo. Například jak dříve byl titul JUDr., což je zkráceně juris utriusque doctor. To 

znamená, že se jedná o doktora obojího práva. Právníci tenkrát byli znalci světského a církevního 

práva. To muselo jít spolu, nemohlo to být osamoceně. Komunisté si ale postavili hlavu. Pro ně 

církevní právo neexistovalo, církev jednoduše nebyla a nebude. Oni sami nemohli na žádné jiné právo 

navazovat, udělali tedy právo své. Bylo to rudé právo. To nebylo právo. To je cosi rudého, ale není to 

právo. Nyní se má skloubit to, co tento režim přinesl s tím, co kdysi existovalo a co je obnovováno. 

Komunisté si postavili svou „demokracii“. Ale demokracie bez Boha také příliš nejde.  

MS: Dobrá, ale držme se vyrovnání s minulostí. Soudíte, že morální soud měl proběhnout? 

AL: Někdy se mně zdá, že to mělo být přísnější.  

MS: Ve větším měřítku …  
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AL: To máte asi tak, jako když otec vychovává dítě. Nejsem pro to, aby otec to dítě mlátil. Ale když na 

ně nevloží ani ruku, dítě pak může být špatně vychované. To není tím, že na něj nevloží ruku. To je 

tím, že tam scházelo ještě něco jiného. Táta, který uhodí své vlastní dítě, musí je mít především rád. 

Když je má rád, tak je může i uhodit. Jinak jistě ne!!! 

MS: To je to pojmenování a čin. Soudíte, že o to Češi stojí? Zde jde o to, že mnoho lidí se vyjadřuje o 

socialismu jako o režimu, který nebyl zločinným. Mají reminiscence: vždyť ono to nebylo tak špatné. 

Soudíte, že toto by mohlo být jednou z příčin, že zde žádné „velké“ vyrovnání s minulostí nebylo?  

AL: Víte, uvažoval jsem touto cestou. Soudím, že je to otázka Boha. Když se vás zeptám: „Co je Bůh, či 

jak vnímáte Boha?“ Nakonec se dostaneme úplně někam jinam, ale to je špatně. Komunisté řekli, že 

jsou ateistický režim. Oni neuznávají jisté hodnoty, které my pod pojmem Bůh chápeme. Nyní je 

suďte. Nezapomeňte, že dobrý soudce musí brát v úvahu, koho soudí, a na základě toho řekne, zdali 

za to mohl, či ne.  

MS: Dobrá, ale není náhodou nepojmenování minulosti znakem alibismu?   

AL: Vypořádáváme se s tím, ale jde to pomalu. Existuje Ústav pro studium totalitních režimů. Jeho 

vědci na tom pracují, ale pomalu. Jejich pomalá práce je dle mého pohledu důležitější než nějaké 

urychlené vypořádávání. Stavět lidi před soudy a odsuzovat je, nemusí být produktivní. Když máme 

zločince a nelze mu prokázat skutečnou vinu, tak jej nemůžeme obvinit. Tím, že hledáme podstatu 

viny, je vyrovnávání s minulým režimem spravedlivé.  

MS: Potřebujeme k pojmenování minulosti ústav? Není to záležitostí osobní uvědomělosti a ochoty 

být svobodným?   

AL: Ústav je instituce, která zastupuje jistou část společnosti. Jistě se k jeho poslání nemůže odborně 

propracovávat každý jednotlivý zájemce, dělá to za všechny instituce a ta taky shromažďuje 

posbíraná data, aby byly k dispozici pro jednotlivé zájemce. Jednotlivec si může vyhodnocovat 

jednotlivosti, instituce nechává odborně vyhodnocovat stav a vývoj jako celek. 

MS: Ano, ale proč tak pozdě?  

AL:  Všechno má svůj čas. Já taky nemám čas na všechno a nemohu dělat vše hned. 

MS: Jak uvažujete o lidech, kteří spíše vzpomínají, kteří minulý režim nahlížejí jako dobrý? Není zde 

otázka, zdali lidé usilují být skutečně svobodným? Oni obětují svobodu ve prospěch hmotných statků. 

Možná trpí „Alzheimerovou nemocí“, mají v paměti pouze to své „mládí“.  

AL: Vidím to v pokleslosti současné společnosti a bulváru. Jsou lidé, kteří žijí právě z témat bulváru. 

Ten na nízké pudy vlastně útočí, a tak lidi vlastně štve. Je svoboda, je demokracie, a proto bulvár 

může vycházet. Staří lidé vzpomínají, ale měli by dozrávat. Dřív, když scházela masová informační a 

manipulační média, lidé dozrávali k moudrosti. Dnes, pomocí médií dozrávají k hlouposti. Stařecké 

zblbnutí není jen otázka nemocí, ale také vlivu množství médií a množství možností a kontaktů. Každý 

se nakonec stává tak „chytrý“, že mu nikdo není roven. A taková je pak i většina naší společnosti.  

Lidé, kteří nepamatují demokracii první republiky a pamatují pouze komunismus, tak nemají 

srovnávací základnu. Vidí, co je nyní horší než za komunismu. Nevidí, že jsou již staří, nevidí, co je 
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dnes lepší, co tenkrát nebylo. A pak platí také: všechno dávné si lidé ve vzpomínkách idealizují. To, co 

bylo pro ně zlé a kruté, čas vytěsnil za okraj vzpomínek. 

MS: V mysli mají filtr.  

AL: Ano, jsou neobjektivní. My musíme tyto lidi nechat na pokoji. To je vlastnost jejich vlastního věku. 

Poté jsou zde mladí, kteří komunismus vůbec neznali a za chvíli z toho budou moci být otráveni, že 

jim s tím komunismem lezeme na nervy a že jim jej vyvracíme. Myslí si: „Dejte mně s tím pokoj.“ To je 

stejné, jako když nám vypravovali o Velké francouzské revoluci. Já jsem říkal: „Dejte mně s tím pokoj, 

já mám své jiné problémy.“  

MS: Jak smýšlet o lidech, kteří volí komunistickou stranu? Vnímáte to jako protestní hlas? To proto, že 

tito lidé nejsou spokojeni?  

AL: Mají na to právo. To jim dává tento režim. To je plus, byť si to řádně neuvědomují. To je velké 

plus, které jim dává demokracie. Nechť si lidé volí, koho chtějí. Nakonec se ukáže, co si zvolili a co 

z toho ostatní udělali. 

MS: Jak se díváte na otázku snah zakázat komunistickou stranu v kontextu vypořádávání s minulostí? 

Máme demokracii, nechť je i Komunistická strana Čech a Moravy.  

AL: Zákaz nic neřeší, ale odsouvá problém do budoucnosti. Co má přijít, přijde. 

… Církev a společnost …  

MS: Obraťme list a naši pozornost zaměřme na oblast náboženství, víry, a především církve. Začal 

bych obecnou otázkou. Jaký je význam církve pro totalitní, posttotalitní a postmoderní společnost? 

AL: Posláním církve je zušlechťovat společnost. Jenomže i církev se skládá z chybujících lidí. A pak 

církev je na Zemi pro všechny režimy a pro všechny okolnosti. Ostatně – od toho je katolická.  

MS: Co jste očekával od církve, že udělá pro společnost, či také co by společnost měla udělat pro 

církev? 

AL: Myslím si, že církev se ocitla mezi různými tlaky. Svatý Tomáš Akvinský říká: „Kdo dobře rozlišuje, 

dobře učí.“ Církvi šlo o tu přesnost. Nakonec se ukázalo, že mezi vědci by přesnost mohla být, pokud 

budou všichni usilovat o přesnost, tak se nakonec neshodnou, protože se společnost nevyvíjí dle 

matematických zákonů, že jedna a jedna jsou dvě. Pokud by to tak bylo, Bůh bude vypadat jako 

přírodní zákon, tedy třeba jako vypočtená tíže nebo gravitace. A ta buď je, či není dobře vypočtená. 

Bůh není zákon, vnímám jej jako osobu. On jedná svobodně a lidská společnost, která je jeho 

odrazem, by také měla jednat svobodně a neustále korigovat, a ne glorifikovat. V minulosti 

glorifikovali jednotlivce – cézaropapismus, což byl absolutismus, nakonec demokracii, což znamená, 

že by měli rozhodovat všichni. Jeden starý řecký filozof, který hlásal staré komunistické myšlenky, 

vycházel z předpokladu, že lidé jsou zlí, protože jsou chudí. Razil ideu, že pokud lidé dostanou, co 

potřebují k životu, tak budou spokojeni. Nakonec zjistil, že to neplatí. To proto, že nepočítal s tím, co 

učí křesťanská nauka o dědičném hříchu. Člověk je prostě nakloněn ke zlu. Proto filozof na smrtelné 

posteli tuto svou myšlenku odvolal. Všichni tím byli překvapeni. Takže hřích zde je, pořád působí. 

Naším úkolem je neustále vyvažovat rozdíly hříchu, kde co způsobí.  Zlo je rafinovanější než člověk. 
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Dnes lidé kradou jinak než kdysi. Již to nejsou ti, kteří chodí v noci krást s pytlem přes hlavu. A dnes se 

krade, ba i vraždí podpisem u kulatého stolu, v bílých límečcích a často i v bílých rukavičkách.  

MS: Dobrá, ale kde udělala církev chybu?  

AL: Soudím, že chyby se nemají vytýkat, ale promýšlet. I církev musí dozrát. Její dozrání spočívá 

v tom, že jednou nebudeme moci s  lidmi manipulovat jako s malými nepříčetnými dětmi. Podívejte 

se na husity či na evangelíky. Tam u nich byl demokratizační princip rozvinutější, a proto jsou jejich 

lidé svobodnější, samostatně myslí. Toto nám, naší církvi jako celku schází. Proto když se mluví o 

ekumenické spolupráci, mělo by se postupovat asi tak, že co je u nás dobrého, převezmou ti druzí, co 

je dobré u ostatních, převezmeme my. 

MS: Sluší se říci, že lidé z církve by si měli dát pozor, aby z toho nevzniklo dílo, které by se dalo 

přirovnat k práci, jež by nesla stopy chaosu.   

 

 

… Církev a postavení v rámci transformace …  

MS: Je dobré se zeptat na důležitost církve v rámci přerodu. Jakou roli hrála, či měla hrát církev při 

přechodu k demokracii a k obnovení kapitalismu? Zde jde o to, že lidé měli pochroumaná srdce, jelikož 

v něm měly sedimenty socialismu.  

AL: Řekl bych, že to mají tito lidé do dnešních dnů. Oni tak smýšlejí. Uzdravení spočívá v lásce. 

MS: Co dle vás měla církev udělat, aby napomohla ke snazšímu přechodu k novému režimu?  

AL: Pane, to by byla teorie, kterou bych zde hlásal. Buď církev byla schopna něco udělat, nebo nebyla. 

Když však není na něco zralá, tak na něco není zralá, a proto musí ještě k mnoha věcem dozrát.   

MS: Nu, ale zraje dva tisíce let, že?  

AL: Měl jsem možnost číst dějiny civilizací od jednoho francouzského myslitele. On psal o faktu, co 

pro církev znamenalo, když naučila loupeživé rytíře, aby zachovávali čestné slovo. To byla civilizace: 

„Zachovej smlouvu, kterou jsi uzavřel … Co řekneš, ať platí.“ Vychovali tak řadu šlechticů, jejichž rody 

zde do dnešních dnů působí. Oni za svým slovem stojí. To se opravdu povedlo. Poté došlo ke stagnaci. 

Stačí se podívat na výsledky koncilů … Byly zplozeny stovky dokumentů, které nakonec většina lidí 

nejen nečetla, ale ani se o ně nezajímala. Proto se nic nezměnilo. Naopak, čas všechno zase mění 

v klišé. 

MS: Ano, to byl takový globální pohled. V jakém stavu je církev dnes a jak myslíte, že se církev bude 

vypořádávat s oním zráním? Pokud hovoříme o mladém vyzrálém člověku, uvádí se věk kolem 

osmnácti let. To se vztahuje na jednotlivce. Dozrávání společnosti, dozrávání církve je cosi jiného. To 

je záležitost generací. Snad církev měla možnost na svou konsolidaci. Domníváte se, že církev patřičně 

nereflektovala vývoj, který zde byl? Mnohokrát bylo řečeno, že církev byla zakázaným ovocem.  

AL: Vzpomínáte, že jsem rozděloval církev na světovou a národní. Světovou církev si představuji jako 

obrovskou loď, která se nemůže na místě otočit. V ní nelze změny udělat rychle. Církev se vyrovnává 
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s problémy jednotlivých zemí na kontinentech. Také se vypořádává s problémy víry a ateismu, 

s problémy misie, řeší mnohé nové morální problémy i staré „způsoby nekázně“. Lze říci, že toho je 

najednou příliš. 

MS: Nesmíme zapomenout, že se musela vypřádat s rozpadem východního bloku. Co se týče oné malé 

církve, tak ta musela reflektovat vývoj společnosti a politiky, aby se dokázala přizpůsobit situaci po 

roce 1989.  

AL: Neříkám „přizpůsobit“, ale vzít v úvahu. Právě z minulosti si národní církev nese svou zátěž. Co se 

řeklo v Římě, tak my to udělali po svém. Řekl bych, že se to udělalo nedobře. To je, jako když císař 

pán něco řekl, a do ruky to dostali úředníci. Co z toho udělali? Někdy pravý opak než to, co on s tím 

zamýšlel. Například Josef II. byl osvícený panovník a dělal úžasné věci. On se však narodil o dvě stě let 

dřív, než měl.  

MS: Lze se domnívat, že dějiny jsou výslednicí chování jak běžných lidí, tak lidí výjimečných. Mnozí 

jsou toho názoru, že ta druhá skupina dokáže určit směr.  

AL: Může to být, ale nemusí. Může se stát, že člověk, jenž je sám velmi talentovaný a vše by mohl, 

není v pravou dobu na pravém místě. To znamená, že umírá nepochopen.  

MS: To je úděl myslitelů. Někdy se na jejich odkaz přijde se staletým zpožděním.  

AL: Někdo se dostal mimo proud dění jenom proto, že jej nikdo nechápal. Každý národ na to časem 

přijde, že by se s tím něco mělo dělat. Na příklad po koncilu v Německu uspořádali výstavu německé 

teologické literatury, která je pozoruhodně bohatá. Pozvali na ni i africké biskupy, aby se pochlubili, 

co vše mají. Ale dostalo se jim odpovědi: „Vy máte literaturu, u nás v Africe máme víru.“ A na to 

Němci reagovali slovy: „I my jsme měli před tisíci lety víru, dnes máme literaturu. A co bude v Africe 

po tisíci letech?“ Tady je ten posun v tom smyslu, že se civilizace nedají jednoduše dobíhat. Ten, kdo 

jde vepředu, jde rychleji, ten vzadu jde pomaleji. Vzniká přirozeně rozpor.  

MS: Lze se domnívat, že člověk, který si uvědomí svou pozici, tak bude dostatečně aktivní, aby dohnal 

ty, kteří jsou vpředu, a to za předpokladu, že nepřipustíme Zenonovy aporie, v nichž Achiles nemůže 

dohnat želvu. To jsem však odbočil. Lze soudit, že jste tento fakt zmínil velmi vhodně.                     

Církev někdy má pouze „teologickou spekulaci“, a nemá víru. Úkolem české církve by mělo být 

obnovování, posilování víry. Komunistický režim se ji snažil vypudit, ale plně se to nepovedlo. Když se 

podíváte na současnou církev, občas máte pocit, že práce církve by měla být intenzivnější, než tomu 

bylo po roce 1989 … Ano, bohužel, lidé nevnímají pocit závazku, nevnímají pocit odpovědnosti, který je 

pro autentický život s vírou nutný.     

AL: Vývoj jde dál. V Evropě byla nejprve víra a za tisíc let přišla literatura. Afrika je ve stádiu víry, 

nemá literaturu, nemá pomůcky. Je více méně odkázána na charitu. Často se dnes charita nahrazuje 

tím, že někomu dáme peníze. Soudím, že to nepomůže, jelikož peníze, které potřební lidé dostanou, 

utratí zcela neracionálně.  

MS: Nebyl bych tak příkrý. Závisí to na úhlu pohledu. Navrhuji, abychom spíše hovořili o české církvi.  
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AL: Ta se nemůže vyvíjet jinak. Nemůže být izolovaná od světové církve. Je to proto, že biskupové 

jsou schvalováni v Římě a tam se rozhoduje o tom, co se zde bude dít, přičemž centrum nemá 

přesnou představu o tom, co zde situace vyžaduje.                                                  

MS: Člověk to nemůže zatracovat. Jsou i u nás přece slušní lidé, kteří dokážou tlumočit stav věcí.  

AL: Ano, závisí to na systému a povaze, schopnosti lidí, co tam kdo přinese a co tam prosadí.  

MS: Jak vnímáte možnosti ovlivnění současného dění prostřednictvím církve? Jakou roli dle vás by 

církev měla hrát?  

AL: Spíše bych řekl, že církev je ovlivňována v mnoha ohledech současným děním, než aby tomu bylo 

naopak.  

MS: Církev je „ve vleku“ událostí a není dominantní. Tážu se proto, že český národ je považován za 

národ ateistický. V roce 2011 bylo sčítání lidu a podívejme se, jak církve dopadly.  

AL: Soudím, že se ze statistik nemůže vycházet. Spočítáte, že je zde s prominutím polovina volů. 

Nevím, zdali z toho získáte trend. Sílu bych spíše položil na kvalitu jednotlivců. Oni hledají a vědí, kdy 

má smysl jít dále. To se odvíjí od mezinárodního kontextu, od okolního myšlenkového světa …  

MS: Nahlížíte na stav české církve jako na neutěšený? 

AL: Za pár let zde vymřou osobnosti, které jsou přestárlé a dožívají. Ty jednoduše vymřou. Mezi tím 

se vývoje chopí korporace, ty jednotlivce udupají a převálcují, takže mohu mít za to, že zde 

k výraznému pokroku nemůže dojít. Spíš k nějaké nové, ale převratné změně. A také prosím Boha, 

aby nám daroval nové osobnosti. I když vím, že dopadnou jako většina proroků. 

MS: Dané osobnosti budou stejně muset respektovat výchozí stav, jelikož se nenacházejí ve 

vzduchoprázdnu.  

… Církev a majetek …  

MS: Dobře, když se diskutuje otázka církve a její význam ve společnosti, nemělo by se asi opominout, 

že církev měla velké majetky. Jak vnímáte diskusi o majetcích tohoto velkého sociálního společenství? 

Když se vysloví spojení církev a majetek, může to na někoho působit jako červený hadr na býka. 

AL: Majetek církve je statek předně duchovní, ale často je spojen s materiálními statky. A to tedy buď 

s penězi, s půdou, s lesy. Církev by mohla spravovat a měla by spravovat dobře to, co má. Když ji o to 

okolnosti připravily, může se domáhat spravedlnosti při navrácení majetku, ale dnes z mnoha ohledů 

to není dobré. Pokud by nám onen majetek výslovně scházel, tak neřeknu ani popel. Nám ale 

v podstatě nic neschází. Pokud vyjdeme z textu vyrovnání státu a církve, kdy stát přestane platit 

duchovní a církve, jelikož to nechá na nich, aby byly samostatné, můžeme majetek považovat za 

potřebné prostředky, aby přežily. Jinými slovy, aby vám nevzali plat, důchod a abyste měl být z čeho 

živ. Církev se nemusí honit za majetkem. Majetek má dle mého pohledu duchovní dimensi. Církev 

často nerozlišuje, co je duchovní dimense a co dimense materiální. Svět, v němž žijeme, vidí převážně 

materiální dimensi. Spravedlnost, která by tam měla být, tak tu tam nevidíme. Osobně bych řekl, že 

pokud podpořím chudáka, je to nespravedlivé, jelikož nárok na to nemá, ale já jej chci podpořit, a 

proto jej podpořím. Možná jednám nespravedlivě, ale přitom jednám sociálně přijatelně.  
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MS: Ne vždy je podpora takto nahlížena. Pojďme dále. Kvůli čemu jsou Češi vůči církvi nedůvěřiví? 

Když někdo řekne slovo církev, lidé si s ním asociují fakt, že jsou to ti, kteří usilují o majetky.          

AL: To je otázka bulváru, jak o tom už byla řeč. Ten tyto názory podporuje a šíří. Ti, kteří toto říkají, 

tomu vůbec nerozumí. Sám tomu také příliš nerozumím. To, co jsem pochopil, je to, že pokud stát 

chce počítat, porovnat dvě strany účtů Má dáti a Dal, najednou zjistí, že pokud nechce církev platit, 

„vyrovná“ tyto skutečnosti a ona si to bude dělat sama. Možná je to na dnešní dobu únosné, 

spravedlivé. Církev vlastně ony majetky musí spravovat, a to je problém. Představte si, že církev od 

převratu v roce 1989 měla různé polnosti psané na sebe. Nemohla s nimi hospodařit. Půda byla ve 

správě zemědělských družstev. Ty s ní „hospodařily“. Když přišli církevní hodnostáři a řekli: 

„Poslouchejte, toto je naše, my bychom vám to prodali.“ To druhá strana nechtěla. Družstva neměla 

vztah k tomu, aby to, co jim církev chtěla nabídnout, si vzala, aby to obhospodařovala. Nechali to 

ležet ladem. Každý pak ukazoval, že je to církevní. Jim nakonec nešlo o užitek, ale o to, aby církvi 

způsobili škody. 

MS: Soudíte, že to, co bylo ukradeno, mělo být vráceno?  

AL: Tak jednoduché to zas není.  

MS: Je také otázkou, zdali se církev o své majetky může patřičně starat.  

AL: Starat se nemůže. To je zaručené. Vidíte, že církev tvoří pár mladých, kteří studují a mají obtíže se 

založením rodiny. Pak máte staré, kteří mají problém vyjít s důchodem. Nemá se tedy o to kdo starat. 

Biskupové své čepice neodloží, nevezmou pluh a nepůjdou orat. To dělají benediktýni. To třeba 

dělám já. Mám dům a buduji a každý se mě táže: „Komu dáte tento majetek?“ Já odpovídám: „Co vás 

to zajímá …“ Někdo to dostane.  

MS: Nepovažujete to za iluzi, že když stát předá majetky, že budou v dobrých rukou?  

AL: To může být v dobrých rukou, a také být nemusí. Někteří církevní hodnostáři jsou také 

„mamonám“. Zapomenou na duchovní rozměr. Soudím, že největší duchovní rozměr si zachovala 

šlechta. Všimněte si, že když šlechtě navrátili velké majetky, tak jim nejde o to, aby to měli oni, ale 

aby to sloužilo.  

MS: Ano, a proto se domníváte, že církevní hodnostáři nebudou mít takový přístup jako u šlechty?  

AL: To jistě nebude, to by biskupové museli být šlechtici.  

… Financování církví …  

MS: Soudíte, že se stát má plně stáhnout z financování církví?    

AL: Narážíte na odluku, že? 

MS: Ano … 

AL: Odluka církve od státu by dle mého pohledu prospěla.  

MS: Někdo může říci: „Kdo bude platit kněze?“  
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AL: Církev. Podívejte se, to se dá snadno udělat. Já bych řekl, že církevní hodnostáři nemají dostávat 

žádné peníze, a nechť se každý zaměstná a dělá kazatele. Některé církve působící v České republice to 

tak mají. Musím být placený jako duchovní? To, že mě platí mizerně, že mě platí jako duchovního, to 

je pozůstatek Rakousko - Uherska, jelikož kněz byl tenkrát matriční úředník. On psal matriky. Tenkrát 

nebyly dvojí matriky, jako je tomu dnes. Tenkrát byly státní matriky a ty byly vedeny církevními 

hodnostáři. Dnes si stát vede své matriky a církev si evidujte své pokřtěné. I když to tak není, platí nás 

jako státní úředníky. My jimi nejsme, my se nemůžeme svobodně věnovat své profesi. Musíme se 

věnovat opravám kostelů. Patron kostela si to kdysi vzal za své, a proto vynakládal finanční 

prostředky na opravy staveb. Jeho lidé to za tyto prostředky opravili. Nebyla žádná korupce, aby 

někdo uplácel. Soudím, že na tom lidé nechtěli vydělat. Tenkrát se usilovalo, aby to šlo ve prospěch 

věcí. Všimněte si, Rakousko, Německo, speciálně Bavorsko, tak to jsou oblasti, kde krajina je 

využívána a udržována.  

MS: Tak to snad má být.  

AL: Ano, u nás se nestarají ani o příkopy, ani o polnosti, ani o silnice.  

MS: To je o lidech. Lze se domnívat, že právě církev by měla dostát tomu, co hlásá.  

AL: Církev to dělá, ale má na to instituce. To se přestěhovalo z oblasti osobní do institucí. Na rozdíl od 

Spojených států, tam dělají charitu lidé ve vlastním zájmu. Oni sbírají na různé potřebné. Oni se za ně 

berou a dělají podpisové akce. Tam je to osobní, ale u nás je to institucionalizované. Máme charitu, 

máme své řády. Ty pečují o nemocné, pečují o zaostalé děti, také o školy. Rozumím tomu, jelikož 

pokud by to nechali na státu, stát přece nebude vyučovat náboženství. Měla by v tom být realizována 

dělba práce. Nechť si církev učí a dělá to, k čemu je povolána.  

MS: Kdybychom se měli ohlédnout, myslíte si, že církev využila svůj potenciál? Dokázala přitáhnout 

lidi, či svou šanci promarnila?  

AL: Myslím si, že musíme rozlišovat církev a církev. Jedna je církev světová a druhá je naše národní 

církev. A ta národní má řadu odnoží. Naše národní církve jako celek to jistě nedokázala. Nese na sobě 

velké šrámy. Řekl bych, že se vývoj církve odehrává v sinusových vlnách, které nejsou totožné 

s politickým a ekonomickým vývojem. Církev ví, že se musí sama stále reformovat. Jednou za čas 

přijde nějaký koncil a ten je novým podnětem pro reformu. Některé trendy, které se tam vznesou, ty 

pak tvoří pokrok. Konzervativní trendy s tím však nesouhlasí. Jedni usilují o cestu kupředu, druzí to 

brzdí. Jelikož je stav výsledkem jednání lidí, myslím si, že záleží na osobnostech, které církve vedou. 

Ale musí to být osobnosti. Řekl bych, že je to velice složitá otázka.  

MS: Dobrá, soudíte, že budoucnost církve je… 

AL: … v prostotě, pokoře, a obětavé službě. To však nezáleží na institucích, a to ani církevních. Ani na 

biskupstvích, ani na farářích. Ty může nahradit každý křesťan, jenž má o to zájem.    

... Hodnocení a omyly ...        

MS: Pokročme dále, na závěr bych se zeptal, jaké neuralgické body vnímáte v rámci transformace 

společnosti a hospodářství?  
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AL: Primum vivere, deinde philosophare ... To znamená, že nejprve musíte žít a teprve poté můžete 

filozofovat.  

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

AL: Boží soudy vynášejí na světlo dějiny. Bůh povyšuje i ponižuje. Všichni potřebujeme jednoho 

Ducha, abychom byli schopni se sjednotit na tom, co nás všechny spojuje. 

P.S.: 

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

 

AL: Byl jsem správcem farnosti v Sedlci u Kutné Hory, kde jsem se snažil ve svých činech podporovat 

politickou angažovanost věřících i nevěřících lidí. Pokud se týče kapitalismu, nepodporuji jej. Já usiluji 

naplňovat ideály „Božího království“. Společnosti, kde si všichni budou bratří a kde bude uctíván Bůh, 

který je Otcem všech. Bez rozdílu. 

 

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

 

AL: Ano, účastnil. Některé akcie ovšem lidé rozkradli, jiné jsem daroval a ty, co mi zbyly, nechám pro 

své dědice. 

 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou ono 

rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také v opětovné setkání v Evropské unii?       

  

AL: Visegrádské společenství je umělý produkt. Měl to být jakýsi protipól EU. Pochází to od satana, 

který má filozofii: rozděl a panuj. 


