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II |  
Po cestách necestách 
k otevŘené společnosti

Ta otázka, vlastně ty tři otázky v jedné (až přečasto citované, dokonce 
ironizované, vím) se mě drží pořád: „Odkud přicházíme? Kdo jsme? 
Kam jdeme?“ Ptám se tak znovu a znovu, i když si tím komplikuju 
život. Ale bez těch otázek bych to nebyl já. Paul Gauguin je určitě sám 
nevymyslel, ale vzal je za své, aby ho celý život poháněly po planetě, 
až ho dostihly na atolu Atnoa, na Markézách v Polynésii. Pojmenoval 
pak jimi velký, znepokojující obraz, plný obtížně srozumitelných, str-
nulých postav, jakousi snad závěť či výzvu, která mi nejde z hlavy. 
Kdyby malíř znal odpovědi, ten obraz by nenamaloval. Postavy z jeho 
plátna, to jsme nejspíše my, ačkoli se na něm sobě příliš nepodobáme…

Píšu tuto knihu, protože hledám odpovědi na ty tři otázky. Ohlí-
žím se do minulosti, ale nejen na začátku, ani na konci života ne-
může být nic jiného než otázky po těch úplně základních věcech. To 
všechno mezi tím – po cestě a na cestě – jsou tu vydařenější, tu méně 
povedené pokusy zpřesňovat ony otázky.

Také na počátku této knihy se hned zeptám podobně: odkud jsme 
tenkrát v listopadu 1989 přišli? Kdo jsme byli a s čím jsme přišli? 
My, „kteří jsme spolu mluvili“ už před Listopadem. Protože se nám 
vytýká, že jsme tehdy v devětaosmdesátém prý provedli revoluci, 
ale bez jakékoli vůdčí ideje, bez sebemenší vize, utopie… A pak další 
otázka: kam jsme za to čtvrtstoletí došli? A kam jdeme dnes?

Když říkám „byli jsme“, koho myslím tím nevysloveným „my“? 
Tedy další otázka. Kdo všechno jsme byli ti „my“? Jan Patočka se 
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ve svých rozsáhlých dopisech ze sedmdesátých let minulého století 
adresovaných jisté velmi vnímavé dámě v Německu – ve skutečnosti 
hluboké studii o Češích a češství, o jejich dějinách a smyslu – ptá de-
presivněji. Totiž jako by se ptal spíše na objekt než na aktivní subjekt 
českých dějin. Ptá se: Co jsou Češi? Začíná tím, že zkoumá, odkud 
přišli, obhlíží jejich dějiny: velké i malé, jak je on sám pojmenoval. 
A ty velké dějiny jsou Patočkovi těmi, které – už byly.

V listopadu 1989 a hned po něm jsme najednou pocítili, že se 
můžeme a máme opět ptát nikoli co, ale kdo jsme my. Týkalo se to 
všech, nejširší domácí společnosti. Na agoře – fóru probouzející se 
veřejnosti – jsme ale museli tento první sebezpyt provést především 
my, dotazovaní na to, jakou že vůdčí ideou, popřípadě utopií jsme 
v této údajné revoluci vedeni a troufáme si vést i ostatní…

Byli jsme tenkrát vskutku tak nemožní, že jsme ze sebe nedokázali 
vydat žádnou programovou myšlenku? Že jsme se už před listo-
padem 1989, ale ani po něm, nenechali vést žádnou ucelenější vizí? 
Nějakou ideologií? A vůbec: je to dobře, nebo špatně?

Co jsme tedy chtěli? A co jsme nechtěli? Určitě jsme věděli, co 
nechceme. To nás drželo pohromadě dost dlouho, zřejmě déle, než 
bylo třeba. Neuměli jsme se rozejít ani včas, ani tak, aby ten rozchod 
a to, co po něm následovalo, nebyla „hra s nulovým součtem“: oč 
jedni více získávají, o to víc druzí ztrácejí. Spolupráce v takové hře 
nepřipadá v úvahu. Nechali jsme si ji vnutit. Vítěz pak bere (pokud 
možno) vše. Poraženého je třeba nejen porazit, ale potřít.

Chápavě o tom dnes rozjímá Václav Žák, původně disident a od 
voleb 1990 místopředseda České národní rady. O disentu – tedy 
o společenství těch, kteří spolu mluvili už před Listopadem a kteří 
přivedli zemi ke svobodným volbám – říká, že jedněm z disidentů 
šlo o lidská práva, druhým o boj proti komunistům. Vyjevilo se to 
už někdy na jaře 1990. Je to sice hrubé, ale veskrze pravdivé zjed-
nodušení.

„My“, jak tu o nás mluvím, to jsou v tomto užším smyslu plus 
minus ti, kteří byli v té době na hlavní scéně. Ti, ke kterým jsem se 
pak od Listopadu v politice hlásil a o nichž tiše předpokládám, že 
snad i oni, aspoň někteří, se hlásí ke mně. Zpočátku Občanské fórum 
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jako celek, ze kterého jsme se postupně vydělili, či spíše byli vydě-
leni silnější frakcí, v dubnu 1991 založenou Občanskou demokra-
tickou stranou (ODS): nejprve v prosinci 1990 do Liberálního klubu 
v rámci OF (ano, byli jsme všichni cosi jako liberálové), pak – paritně 
k ODS – do Občanského hnutí (OH), které se teprve po prohraných 
červnových volbách roku 1992 transformovalo do politické strany 
Svobodných demokratů (SD)… Tihle tehdejší „my“ jsou asi ti dnešní 
posmívaní „pravdoláskaři“, plus minus.

Jádro toho „my“ tvořili každopádně nedávní disidenti, disent 
„politický“ i „intelektuální“, jak bývá povšechně odlišován. Anebo, 
jak jsem si je pojmenoval, „disent protestu“ a „disent reflexe“. Byly 
navzájem promíchány, lidé v nich přecházeli z jednoho do druhého, 
setkávali se i naráželi do sebe – a tak jsem je potkával i já…

„My“ jsme byli ti, kteří si tehdy v prvních týdnech a měsících po 
17. listopadu důvěřovali. To byl náš hlavní přínos: „sociální kapitál“, 
povědomí o tom, kdo je kdo a kdo se k čemu bude v nové situaci 
hodit; důvěra nashromážděná v nelehkých podmínkách represiv-
ního režimu. Nebýt tohoto sociálního kapitálu, začalo by se, jak se 
obvykle – a nešťastně – začíná: kdo, která že parta, strana, skupina, 
frakce… má dostat tuhle a tuhle nebo ještě tuhle funkci. Kolik kteří 
získají křesel ve vládě – moc se tu rozděluje dřív, než se řádně ustaví.

Pro jistotu je třeba hned na počátku říci, že „my“ jsme určitě ne-
byli ti, kteří svrhli starý režim. Spíše jsme sjednávali nedramatické 
předávání jeho moci. A sjednali jsme ho rychle, vlastně elegantně. 
Bez tahanic o křesla. To byla vlastně naše největší zásluha.

Někteří z těch, co spolu mluvili už před Listopadem, mne od té doby 
provázejí na cestě, po velkou část mého intelektuálního i aktivně po-
litického života. Napadají mě jako příklad hned dva takoví, s jakými 
bych se patrně nesetkal, nebýt alternativního společenství disentu. 
Každý by patřil do docela jiné škatulky, kdyby se v tomto prostředí 
škatulkování pěstovalo: první byl hodně nalevo, druhá hodně na-
pravo. Jaroslav Šabata a Alena Hromádková.

Brňan Jaroslav Šabata, tzv. reformní komunista, v letech 1968 až 
1969 krajský tajemník KSČ v Jihomoravském kraji, přitom z kulacké 
věřící rodiny na jižní Moravě. Vůdčí osobnost vysočanského sjezdu 
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KSČ, pořádaného „ilegálně“ za sovětské okupace v srpnu roku 1968; 
brzy poté povoláním betonář nebo třeba skladník. Disident, v letech 
1972–1976 vězněný, jako jeden z prvních „politických“… Zaklepal 
někdy poté, pozdě večer, na dveře maringotky nočního hlídače na 
jakémsi pražském staveništi a od té doby jsme zůstávali spolu, na 
lince Praha–Brno, ve stálém dialogu: „spoludisidenti“, signatáři 
Charty 77, aktivisté Občanského fóra, politikové Občanského hnutí, 
já premiér, on ministr v mé vládě, ale i potom, mimo oficiální funkce, 
až do konce Jaroslavova života a vlastně i potom…

Alena Hromádková, ze solidních pražských Vinohrad (otec ad-
vokát), kam patřila celým svým vzezřením i habitem, první dáma 
českého konzervativního myšlení. Myslím, že nás seznámil právě 
britský konzervativní filosof Roger Scruton při jedné ze svých ná-
vštěv v Praze v osmdesátých letech (ještě než jej nadlouho vyhostili). 
Alena: vysoká, štíhlá, spíš Britka než Češka – přitom kdysi jen krátce 
pobyla na univerzitě ve skotském Edinburghu, podobně jako já v Ox-
fordu. Vášnivá, ostře, přesně artikulující své konzervativní krédo 
v každé možné i nemožné situaci. Bez špetky ironie: mohla to být 
naše Margaret Thatcherová! I tak vypadala, i se tak oblékala, jako 
z konce první republiky. Její vinohradský byt jako by byl vitrínou 
z muzea české měšťanské třídy poražené v únoru 1948. Vzdělaná, 
nesmírně sečtělá socioložka, dnes profesorka na Univerzitě Karlově. 
Ušlechtilá osoba, ale přitom tvrdě nekompromisní. Alena promine, 
ale politicky nepoužitelná, ačkoli se o to snažila: bude spolu s Rati-
borem Majzlíkem patřit k zakladatelům Demokratické unie (DEU), 
malé pravicové strany devadesátých let. Na politiku byla příliš váš-
nivá, příliš patetická, příliš často mluvila o morálce a ke všemu ještě 
pořád bojovně třímala prapor. Mohla si to ovšem dovolit, sama byla 
k sobě maximálně náročná. Proseděli jsme spolu desítky hodin v hos-
podách kolem „mých“ Ústředních skladů hlavního města Prahy, 
mého pracoviště v onom čase „vykonávání dělnických profesí“…

Mohl bych se za jiných, dejme tomu normálních okolností setkat 
buď s Jaroslavem Šabatou, nebo s Alenou Hromádkovou. V disentu 
jsem se potkával s oběma a bylo mně to ku prospěchu. Takový to 
byl svět. Stísněný a přitom mnohem otevřenější než ten normální, 
normalizovaný kolem nás.
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Disent netvořili – musím při té příležitosti zdůraznit – zdaleka jen 
chartisté, ale také lidé kolem nich, „šedá zóna“, jak bývá tento ko-
operující či přímo přátelský obal disidenstva označován. Přitom je 
přesnější určení této významné části tehdejší společnosti nanejvýš 
mnohoznačné, také tím, jak se sama šedá zóna zejména v průběhu 
osmdesátých let postupně rozšiřovala. Nemohu zde tento široký 
okruh, neoddělitelně vevázaný do našich disidentských příběhů, 
ale i do našeho myšlení, opomenout.

Na první pohled se lidé šedé zóny lišili od disidentů tím – a je to 
odlišující znak velmi povrchní –, že z různých důvodů nepodepsali 
ani Chartu 77, ale předtím ani potom žádné jiné protestní doku-
menty, manifesty. Spolupracovali však s námi disidenty, přirozeně 
se s námi propojovali a propojovali nás také s většinovou společností, 
když my jsme byli tak trochu jako kasta nedotknutelných. Činili se 
ve stejném duchu a směru jako my, možná dokonce efektivněji. Bez 
nich bychom zůstali uzavření uvnitř ghetta, ještě izolovanější, osa-
mocenější – také zaslepenější, snad dokonce jalově zpychlí na svou 
vyloučenost a tím na jakési předem „morálně“ garantované „vlast-
nictví pravdy“, kterou holt osudově neseme na svých bedrech…

Jedna z dnes nejznámějších, tehdy nejodvážnějších bojovnic proti 
režimu Jiřina Šiklová byla snad nejreprezentativnější představitel-
kou tiché šedé zóny; ostatně byla to ona, která svým sociologickým 
citem pojem „šedé zóny“ ustavila. Aby mohla obsluhovat rozvět-
vený komunikační, ovšemže pašovací kanál na Západ a ze Západu, 
na nějž byl disent informačně navázán, nepodepsala Jiřina nikdy nic: 
byla by příliš na ráně. I když se i ona, jak známo, dostala za mříže…

Nepochybnou představitelkou šedé zóny a zároveň neohrože-
nou bojovnicí na naší straně byla třeba také Dagmar Burešová, nejen 
právní obhájkyně cti Jana Palacha, ale i mnoha pronásledovaných 
disidentů a chartistů: s viditelným cejchem disidentky by ovšem ne-
mohla do soudní síně vůbec vstoupit.

Museli jsme si my, prohlášení disidenti, přát, aby se Jiřina i Dáša 
a stovky, možná i tisíce dalších jim podobných jednoho dne neroz-
hodly, že také něco – přinejhorším rovnou Chartu 77 – podepíší. 
Tím by byly pro mnohé důležité aktivity ztraceny jako nepoužitelné. 
Ano, musím zajít takhle daleko: mnozí lidé šedé zóny byli užitečnější 
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(a mnohdy i statečnější) než někteří disidenti, kteří chápali svou 
pravdu i čest jakoby už předzjednanou.

Celkem vzato ovšem platí, že obou „front“ bylo v sebeobraně spo-
lečnosti před režimem nezbytně potřeba – stejně jako té „západní“, 
která byla otevřena v exilu: za mnohé, tehdy vzdálené přátele ales-
poň příklad historika Viléma Prečana, otce Československého doku-
mentačního střediska v bavorském Scheinfeldu, založeného na ro-
dovém zámku Karla Schwarzenberga, s jeho maximálním přispěním 
naší věci. Především Prečanovou zásluhou, pílí a svědomitostí bylo 
ČSDS jedním z konců přeshraničního komunikačního kanálu; z jeho 
bohatých archivů dokumentujících československé dějiny druhé po-
loviny dvacátého století lze dnes nejen vybavovat paměť oné doby, 
ale také ji zpřesňovat… Včetně interpretace toho, co to vlastně byl 
domácí disent. Jeho bagatelizace (ale právě tak jeho nepřiměřená 
glorifikace, která ovšem dnes už věru nehrozí) a souběžný s ní aro-
gantní výklad, který přiřazuje symbiotické šedé zóně neurčité nebo 
dokonce opatrnické postoje, zamlžují povahu předlistopadových 
poměrů. Ale také legitimizují současnou občanskou laxnost, ne-
ochotu starat se o věci veřejné, celkovou konformitu.

Součástí doširoka rozprostřené šedé zóny pak byli ještě mnozí, 
do značné míry anonymní, protože kromě jiného byli „dělníky“ 
a „dělnicemi“ této tiše pracující sféry. Neznámí muži a hlavně ženy 
a dívky – takové, jaké v minulých dobách dějinných vzmachů „vy-
šívaly doma prapor“ – ti všichni přepisovali, rozmnožovali, vázali, 
roznášeli samizdat, jako kdysi Krameriova Expedice v úsvitu ná-
rodního obrození. Těmto aktivistům samizdatu vděčí za zveřejnění 
i valná část mého spisování (když se to tak vezme, byl Devětaosmde-
sátý mou první autorskou knihou, která byla psána pro kamenné na-
kladatelství). Jiní zas v šedé zóně natáčeli na magnetofon, fotografo-
vali, filmovali, sbírali podklady pro tematické dokumenty Charty 77. 
Ozvaly se v nich mimo jiné hlasy prvních, kriticky ekologických ini-
ciativ jako zárodečných aktivních občanských postojů. A ještě jiní 
pořádali na evangelických farách koncerty i soukromé přednášky. 
Přibývaly bytové semináře – posléze natolik proslulé, že na ně na-
konec začali, policie nepolicie, dojíždět myslitelé nejvěhlasnějších 
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jmen: Jacques Derrida, Paul Ricoeur, Jürgen Habermas, Ernst Tu-
gendhat, André Glucksmann, Roger Scruton, Theo de Boer…

Vedle svého aktivně protestního, politicky výmluvného cha-
rakteru byl tak disent nesčetnými vazbami propojen s šedou 
zónou nezávislých intelektuálních aktivit, která byla zároveň 
živým duchovním terénem. Ve kterém by se mimochodem těžko 
ujímalo utopické vizionářství, jaké bude zpětně po naší údajné 
revoluci požadováno.

Ivan Chvatík a jeho přátelé vydali v první kritické edici a v úcty-
hodných 27 (sedmadvaceti!) svazcích v modrém plátně většinu sou-
borného (totiž jimi zaznamenaného, sebraného, přepsaného, edito-
vaného, případně i dešifrovaného) filosofického díla Jana Patočky: 
ty závěrečné už byly psány průkopnicky na prvních počítačích, v lo-
gisticky zorganizované výrobní mašinérii. Také takto Patočka, první 
mluvčí Charty 77, sceloval po celou dobu naše uvažování i postoje. – 
Z Chvatíkova okruhu pochází i první překlad Heideggerova úhel-
ného spisu Sein und Zeit, dodávaný tehdy nedočkavým čtenářům 
postupně, v sešitových vydáních, jako za starých nakladatelských 
časů. – Brněnská samizdatová edice Prameny, založená a organizo-
vaná Jiřím Müllerem, vydávala pod patronací redakční rady vedené 
sociologem Miloslavem Petruskem překlady důležitých děl z oboru 
přírodních a společenských věd: kromě prací fyzika Erwina Schrö-
dingera, molekulárního biologa Françoise Jacoba, psychiatra Vik-
tora Frankla nebo nedocenitelného politického filosofa Raymonda 
Arona mohli jsme se tak seznámit i s prvními díly slavného spisu 
neméně slavného Karla Raimunda Poppera Otevřená společnost a její 
nepřátelé; díla, které se pro mne stalo vpravdě iniciačním průvod-
cem „na cestách necestách“ k společnosti toho jména. – Petrusek 
a další z alternativně uvažující obce sociologů připravovali samiz-
datový Sociologický obzor podrobující soudobou společnost kritické 
analýze, stranou tehdejších společenskovědních klišé. – Na nabité 
přednášky Petra Vopěnky o filosofických aspektech geometrie, po-
řádané na matematicko-fyzikální fakultě v pražském Karlíně, se 
vecpávali všichni ti, co v disentu i v šedé zóně mysleli mimo schvá-
lené doktríny filosofické i vědecké. – Zdeněk Neubauer na ně do-
cházel ze stejně přeplněných přednáškových sálků Československé 
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vědeckotechnické společnosti, v nichž se v celých cyklech odbývaly 
jeho dobře zakamuflované přednášky podrobující „vědotechniku“ 
nemilosrdným vivisekcím…

Jedním z utajených věrozvěstů režimem utajovaných myšlenek 
byl i Tomáš Ježek. Pozdější významný aktér v politice české vlády, 
pročež si tu zaslouží propracovanější portrét… Rita Budínová 
(„tisková mluvčí“ Občanského fóra v jeho prvních listopadových 
dnech; dcera jednoho ze zakladatelů KSČ Stanislava Budína, už 
v roce 1936 však vyloučeného) obstarávala od západních diplomatů 
díla Friedricha von Hayeka, filosofického obhájce svobodného trhu 
pojatého jako výraz spontánního řádu. Tyhle Hayekovy spisy pak 
Ježek doma překládal. Tomáš je liberál jako vystřižený ze slavných 
charakteristik „protestantského ducha kapitalismu“ Maxe Webera. 
Otec byl popraven nacisty, on sám věřící, vzorně se starající o ne-
mocnou ženu. Byl dlouho velmi blízko svému spolužákovi už ze 
základky Vaškovi Klausových. Hráli spolu basket. Pak se ukázalo, 
že každý četl jiného Hayeka. Ježek, protože ho překládal, se jím za-
býval nejspíše důkladněji, nevynechával partie o právu. Pak se oba 
spolužáci rozešli: Ježek plaše vzpomíná na příznačného Klausova 
negentlemanského sportovního ducha, jenž se projevoval už při bas-
ketu. A bude to v našich časech Klaus, který ovlivní svým kritickým 
vystoupením ostudu všech ostud: vědecká rada národohospodářské 
fakulty Vysoké školy ekonomické (děkanem je tu do dnešního dne, 
kdy tento rukopis dokončuji, přes všechny protesty ta příšera Šev-
čík, vědecká nula a ovšemže Klausův poskok) Ježkovi neudělí pro-
fesuru. Při hlasování o tom Klaus přítomen nebyl, vzdálil se, v před-
cházející diskusi si ovšem slovo vzal. Tomáš Ježek učí na té škole už 
dvě desítky let, zatímco profesor (to je pedagogická hodnost!) Klaus 
pravidelně neučil nikdy a jeho profesorská práce není k nalezení… 
Habitem Tomáše Ježka je vědomí řádu, právo ve smyslu institučním 
i neformálním, uplatňované v kategoriích lidské slušnosti. Nedávno 
mi povídá: „Samozřejmě, že jsem z kuponovky“ (rozuměj z kupo-
nové metody privatizace, které byl Ježek spoluautorem) „neměl ani 
korunu! To jsem přece věděl předem, že nesmím, i když bych to jistě 
dokázal. Co by tomu lidi řekli? To by bylo všechno v …“
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Dnes se vskutku rozumění rozsáhlé, vrstevnaté, členité a samostatně 
myslící šedé zóně všelijak posouvá a někdy ten výraz dokonce – přís-
nýma očima revolučních či dodatečně revolučních komisařů – ozna-
čuje málem něco jako ty „nestatečné“ nebo „oportunisty“ – ani ryby, 
ani raky. Svědčím, že před Listopadem jsme šedou zónu a její skrytou 
„práci drobnou“, každopádně nenahraditelnou, chápali jako neroz-
pojitelnou součást našeho „my“, našeho tehdejšího i polistopadového 
směřování. Znevažování těchto alternativních společenských struktur 
souvisí zřejmě s tím, že je pořád dost těch, kteří ospravedlňují své nor-
malizační ustrašenectví tím, že ex post přestavují scénu tak, aby na ní 
vedle nerozumně provokujících disidentů byli už jen – „my všichni“, 
my ostatní. Aby tak nebyli zpětně postaveni před možnost volby: vždyť 
i oni se mohli stát užitečnou součástí šedé zóny jako širšího disentu.
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