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Dialog o transformaci v mezinárodním kontextu s Janem Kmetnou1,2: 

MS: Rok 1989 byl zřejmě spjat s radostí, že se po dlouhé době naplnila očekávání, kvůli nimž jste ve 

svém mládí unikal?  

JK: Z kolapsu totalitního komunistického režimu jsem měl obrovskou radost. Zvláště proto, že už jsem 

se více méně vzdal naděje, že se kdy vrátím domů! 

MS: Jaký je váš pohled na režim, který zde vládl? Kvůli němu jste odešel do exilu?  

JK: Komunisticky režim, z kterého jsem v roce 1949 uprchl do ciziny, se dle mých zkušeností příliš 

nelišil od nacistického režimu v době protektorátu. 

MS: Je možné považovat procesy rolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a za 

vítězství liberální demokracie? 

JK: Tak jsem si to zpočátku představoval. Pak ale přišlo rozčarování ze skutečnosti, že komunističtí 

zločinci nejen nebyli voláni k zodpovědnosti, ale že to lidem zřejmě moc nevadilo. 

MS: Co dle vás znamenalo budování demokracie v kontextu čtyřicetileté zátěže totality? 

JK: Očekával jsem podobný proces, kterým prošlo poválečné Německo, včetně obdoby 

norimberského soudu! 

... Otázky kapitalismu a socialismu ...  

... Co se děje na Východě? ...  

MS: Jak jste vy a lidé ze západního světa vnímal socialismus v Československu či východních státech a 

možnou soutěž Východu a Západu? 

JK: Bylo celkem jasné, že Západ považoval socialistický systém plánování za neefektivní. Ukázalo se, 

že v tom měl Západ pravdu. Již jsme na toto téma hovořili. Trh víceméně vede systém k efektivitě. 

Pokud zákony, instituce podporují trh, ten vede k efektivním záměrům. Co znamenají instituce? 

Znamená to, že by měly být zákony proti monopolům, které pochopitelně podporují efektivní alokaci 

zdrojů. Další věc, která rozhoduje, jsou pravidla trhu. Lidé, kteří si půjčí peníze, je splatí zpět, aby se 

dodržovaly smlouvy. To bylo vcelku jasné, nicméně v tom byla trhlina. Například ve finanční krizi se 

ukázalo, že instituce nebyly vyvinuty natolik, aby chránily investory.  

MS: Lze říci, že svět je složitý. Je rozdíl, když se díváte na svět v počátku kapitalismu, neexistoval stát, 

bylo pár bankovních ústavů, institucí a institutů je daleko více.  

JK: S tím lze souhlasit. Instituce jsou velmi důležité. Existuje celá ekonomická škola, která se nazývá 

„Nová institucionální ekonomie“, která zdůrazňuje tento aspekt. Oliver Williamson3 za to dostal 

Nobelovu cenu, Ronald Coase4 za to dostal Nobelovu cenu. 

                                                           
1
 Prof. Kmenta * 1928, emeritní profesor Michiganské univerzity. Po nástupu komunistů odchází v roce 1949 do 

Austrálie přes Německo a následně do USA. Zpočátku pracuje v různých profesích. Svůj doktorát získal na 
Stanfordově universitě. Jeho kniha The Elements of Econometrics z roku (1971) se stala klasikou 
v ekonometrické literatuře, její první vydání mělo 40 tisíc výtisků.      
2
 Dialog byl veden v pátek 19. listopadu 2010 ve večerních hodinách v CERGE – EI, Politických vězňů 7, Praha 1. 
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MS: Douglas North5 též. 

JK: Pochopitelně, na něho jsme zapomněli.  

MS: Bylo mi řečeno vaším kolegou profesorem Karlem Kánským6, že bylo málo lidí, kteří věděli, co se 

děje na Východě. Lidé z akademického světa netušili, jaké procesy se v hospodářství a společnosti 

v zemích východního bloku dějí.  

JK: Nejenom, že netušili, ale nechtěli tušit.  

MS: Podle vás sami odmítali poznávat, co se děje?  

JK: Marxismus byl moderní. 

... Soupeření soustav a směřování k levici? ...  

MS: Lidé tak věřili v efektivitu daných společností. Mezi Východem a Západem bylo soupeření. Váš 

pohled a pohled lidí, kteří neměli zkušenost, se možná zásadně lišil?  

JK: Nevím, zdali řádně uvažovali o efektivitě systému. Věřili v různé znaky. Věřili v to, že neexistuje 

nezaměstnanost. Věřilo se na to, že za socialismu je o každého postaráno. Věřilo se, že tam nejsou 

chudáci.  

MS: Do jisté míry to byla pravda. Ano, nebyla velká chudoba, nebyly velké majetkové rozdíly. Nemohl 

jste se setkat s bezdomovci.  

JK: Ano, to zde nebylo, bylo to proti zákonu. Po druhé světové válce byla všeobecně na Západě 

tendence tlačit politický směr doleva. Bylo to nádherně vidět v Anglii, když Attlee7 vyhrál nad 

                                                                                                                                                                                     
3
 Oliver Williamson *1932, americký ekonom a vysokoškolský pedagog, v roce 2009 držitel Nobelovy ceny za 

analýzu ekonomického řízení. Je žákem R. Coase, H. Simona. Jeho pole zájmu je ekonomie transakčních 
nákladů. Působil na těchto ústavech: University of California, Berkeley, Yale University, University of 
Pennsylvania. Mezi jeho hlavní publikacepatří  Markets and Hierarchies: Analysis of Antitrust implicatons 
(1975), Economic Institution of Capitalism (1985), Nature of the Firm (1991), The Mechanism of Governance 
(1996).          
4
 Ronald Coase (1910 – 2013), americký ekonom, v roce 1991 obdržel Nobelovu cenu za příspěvek v oblasti 

práva a ekonomie, kde pojednával o otázce transakčních nákladů a externalit. V ekonomii se hovoří o tzv. Coase 
teoremu, který je vztahován k článku Problem of social cost z roku 1960. Daný teorém říká, že externality 
nevedou k chybné alokaci zdrojů, pokud neexistují transakční náklady a vlastnická práva jsou dobře definovaná 
a vynutitelná. Teorém dokládá, že Paretova optima může být dosaženo i za přítomnosti externalit. Tento 
koncept je význačný i pro pochopení transformace hospodářství a společnosti.  Mezi jeho další význačnými texty 
je např.. The nature of firm (1937). Jeho příspěvky se uplatnily v oblasti politiky regulace. Svůj profesní život 
spojil s Chicago University a University of Virginia. Vystudoval britskou London School of Economics.  
5
 Douglas North *1920, americký ekonom, historik národního hospodářství, představitel nové institucionální 

ekonomie, laureát Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1993, kterou získal s R. W. Fogelem, jelikož se podíleli na 
znovuobnovení výzkumu ekonomické historie a pomocí ekonomické teorie a kvantitativních metod objasnili 
ekonomické a institucionální změny. Působil na institucích: Cambridge University, Standford University aj. Jeho 
význačné práce: Economic Growth of the United States 1790 – 1860 (1961), Structure and Change in Economic 
History  (1981), Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1990).     
6
 Karel Kánský *1934, český ekonom, emeritní profesor Pittsburské university zabývající se mikroekonomickými 

otázkami. Spolupodílel se na zakládání CERGE – EI a v letech 1993 – 1994 tento ústav vedl.   
7
Clement Attlee (1883 – 1967), britský politik, představitel levicového směru, labouristický premiér Británie 

v letech 1945 – 1951. Před svým ustanovením premiérem působil jako místopředseda koaliční vlády vedené 
Churchillem. Jeho vláda se řídila doporučeními J. M. Keynese, usilovala o plnou zaměstnanost, znárodňovala 
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Churchillem8. Také ve Francii byla toto směřování, ostatně komunistická strana tam také byla ve 

vládě. Tato tendence byla zřejmá. Mnoho lidí to bralo velmi vážně.  To byla jedna stránka věci. Druhá 

se týká akademických kruhů. Není povinností, ale je módou být kritický. Schumpeter9 napsal knihu 

Capitalism, socialism a democracy.  

MS: Ano, psal ji za druhé světové války a měla velký úspěch, proto se zapsal nejen do ekonomie.  

JK: Co říkal? Předpovídal, že kapitalismus zkolabuje z toho důvodu, že je příliš mnoho šťouralů. On jim 

říkal court jesters, tedy dvorní šašci. Ti právě systém podrývají, podrývají, až to nakonec spadne.  

MS: Ano. Myslím si, že Václav Bělohradský přišel s myšlenkou - definicí, že demokracie je velká fraška 

Vy jste to vztáhnul na kapitalismus. Státy, v nichž je demokracie běžným pořádkem, jsou povětšinou 

kapitalistické. A tam fungují ti Schumpeterovi šašci.  

JK: Ti tam skutečně byli. To jsou ti „liberals“.  

MS: V Americe jsou to levičáci.  

JK: Liberál je nalevo od středu. Tento směr byl moderní, když jsem studoval na Stanfordu, působil 

tam jeden profesor, jmenoval se Paul Baran10, který tvrdil, že je marxista. Všichni studenti věděli, že 

se k marxismu hlásí proto, že se stává atraktivnějším pro ženy. 

MS: Vidíte, opět narážíme na trh. Vše, aby byl výše než ostatní.  

JK: Něco na tom bylo. Těch známostí měl skutečně hodně.  

MS: Byla to intelektuální móda, která se promítala i do partnerských vztahů.  

JK: Tak se cosi omlouvalo. Kuba byla velké vítězství proti předchozímu diktátorovi Batistovi11.  

                                                                                                                                                                                     
velké podniky, veřejné služby, založila Národní zdravotní službu, která funguje do dnešních dnů. Sám vstoupil 
do velké politiky v roce 1922, kdy se stává členem Dolní sněmovny a vůdcem labouristů je do 1955.     
8
 Wiston Churchill (1874 – 1965), britský státník, spisovatel, historik, držitel Nobelovy ceny za literaturu. Během 

politického života byl členem dvou politických stran, a to liberálů a konzervativců. V počátcích svého politického 
angažmá bojoval na straně Británie v búrské válce, poté působil jako ministr obchodu, vnitra. Jeho největším 
obdobím byla funkce ministerského předsedy v kritických letech války 1940 – 1945 a 1951 – 1955. Vyhrál válku, 
ale prohrál volby, které na druhý pokus vyhrál. Během svého života se věnoval také psaní. Sepsal dějiny Anglie a 
také memoárové vzpomínky na II. světovou válku.   
9
 Joseph Schumpeter (1883 – 1950), americký ekonom, jenž se narodil na území Čech v Třešti. Svá studia 

absolvoval ve Vídni, poté učil na univerzitě ve Štýrském Hradci a nakonec mu byla nabídnuta stolice na 
Harvardu, kde učil až do své smrti. Vyšel z rakouské ekonomické školy, avšak poté se od ní odvrátil. Mezi jeho 
slavnými postřehy je teze o kreativní destrukci tržních sil a na základě toho se přiklonil k Marxovi, že 
kapitalismus je odsouzen k postupnému zániku. Mezi jeho hlavní díla lze řadit: Teorie hospodářského vývoje 
(1912), Teorie obchodních cyklů (1939), Kapitalismus, socialismus a demokracie (1942) a Dějiny ekonomické 
analýzy (1954). 
10

 Paul A. Baran (1910 – 1964), americký ekonom ruského původu, neo - marxistické orientace. Vystudoval 
Harvard, působil v Brookingsově institutu, v Úřadu pro kontrolu cen. Svou akademickou kariéru zahájil v roce 
1949 na Stanford University a dva roky poté obdržel profesorské místo téže instituci. Přispíval do marxistického 
Monthly Revue editované P. Sweezym a Leo Hubermanem. Jeho význačné práce: Political economy of growth 
(1957), Reflections of Cuban Revolutions (1961), Monopoly Capitalism s P. Sweezym posmrtně (1966). O něm 
samotném vydal P. Sweezy drobnou práci Paul. A. Baran 1910 – 1964 a Collective portait (1965).    
11

 Fulgencio Bastita (1901 – 1973), kubánský voják, politik, diktátor. V letech 1933 – 1940 byl vojenským 
vůdcem, následně 4 roky prezidentem Kuby, poté odchází na Floridu a na Kubu se navrací 1948. Funkci 
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MS: Ano, právě tento ostrovní stát je do dnešních dnů komunistickou zemí. Ne nadarmo se jí 

posměšně říká „ostrov svobody“. Je to také vidět - samá efektivita a bohatství.  

JK: Je otázka, co se stane, když propustí milión státních zaměstnanců, aby si otevřeli vlastní obchody. 

To, že byla móda levičáctví, byl fakt, který dokládám. V Michiganu jsem měl alespoň dva kolegy, kteří 

s tím sympatizovali.  

MS: Vy jste se tím nenechal zlákat. Vy jste byl vyléčen.   

JK: Pro mě to bylo celkem jasné. Komunismus zde páchal zločiny, zavíral lidi kvůli jejich přesvědčení. 

Pro mě to byl nepřijatelný systém. Byl jsem sice malý chlapec, ale byl jsem zde za války. Když přišel 

komunismus, najednou se praktiky, co dělali Němci, tedy mučení lidí, znovu objevovaly. Chtěl jsem 

proti tomu cosi vykonat, a proto jsem také pomáhal jednomu kurýrovi, jenž pracoval pro 

francouzskou výzvědnou službu. Chtěl jsem něco dělat, a ne mluvit. Nikdy jsem s komunismem 

nesympatizoval a žádní Češi, s nimiž jsem mohl hovořit, nebyli nakaženi. 

MS: To znamená, že byli liberálové?  

JK: Nebyli liberálové v tom americkém slova smyslu. Pouze Švejnar12, který byl ovlivněn svou 

manželkou. To však bylo potom. Právě jsme se o tom s profesorem Kánským bavili, do jaké míry je 

Švejnar doleva. Já jsem říkal, že je americký liberál, což je opozitum konzervatismu. Kánský s tím 

souhlasil, jelikož to Švejnara popisuje velmi dobře. Pan Švejnar měl velmi šarmantní manželku, která 

vyrostla ve střední Americe. Její otec byl diplomatem a ona kolem sebe viděla chudobu.  

... „Léčba“ problémů lidstva ...  

MS: To je právě to. Marx13 chtěl vyléčit problémy lidstva. Před ním filozofové svět popisovali tím, že 

vytvářeli abstraktní systémy. Snahou Marxe bylo jít k problému a měnit svět i za cenu, že poteče krev.  

JK: To jsem říkal svým studentům, kteří byli načichnutí levičáctví. Jak můžete věřit v doktrínu, 

ideologii, která je založena na třídní nenávisti na rozdíl od křesťanství, …  

MS: … které zdůrazňuje význam lásky.  

                                                                                                                                                                                     
prezidenta zastával v letech 1952 – 1959. Jeho vláda byla formálně uznána prezidentem Trumanem, pak byl 
vystřídán F. Castrem jako jedním z představitelů kubánské revoluce. Zbytek života strávil v exilu.    
12

 Jan Švejnar *1952, americký ekonom českého původu s českým občanstvím. Se svými rodiči odjíždí v roce 
1970 do Švýcarska a později do USA, kde absolvoval Cornellovu a Princetonskou universitu. Působil jako 
profesor na Pittsburské universitě a poté na Michiganské universitě, kde se specializoval na transitivní 
ekonomiky. Po roce 1989 se částečně vrací do Československa, jelikož působí jako ekonomický poradce politiků 
napříč politickým spektrem. V roce 1991 spoluzakládá instituci CERGE - EI, která má být platformou doktorských 
studií jako v USA. V roce 2008 se účastnil prezidentských voleb, ale byl poražen V. Klausem, jenž je jeho ideový 
odpůrce v pohledu na hospodářskou transformaci. Kromě působení v akademické sféře založil think – tank 
Idea, která má produkovat pohledy nezávislých ekonomů na hospodářské otázky. Publikoval Strategii 
ekonomické přeměny Československa. Je častým účastníkem mediálních diskusí.        
13

 Karel Marx (1818 – 1883), německý materialistický filozof, Hegelův následovník, jenž se proti němu kriticky 
postavil. Rozhodl se změnit tvář světa: „Do dnešních dnů myslitelé pouze o světu hovořili, nyní je nutné jej 
změnit.“ Jeho idea, která silně ovlivnila následná desetiletí. Své myšlení spoluvytvářel s B. Englsem, jenž jej jako 
továrník podporoval. Mezi jeho hlavní díla patří Kapitál (1867), Teze o Feuerbachovi (1852), Komunistický 
manifest (1848), Svatá rodina (1844). Proti Marxovi vystupoval i T. G. Masryk, jenž podrobil kritice jeho teze 
v Otázce sociální.      
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JK: Marxismus byl založen na nenávisti. Co jiného je třídní boj?        

MS: Ano, to si ovšem lidé, kteří jsou na univerzitách, vůbec neuvědomují.  

JK: Pochopitelně.  

MS: Jiný pohled má člověk z akademické půdy, jiný je, když jste Žižkovák. Sluší se říci, že právě prostý 

Žižkovák se může se na celou věc dívat selským rozum, a profesor může být opit dialektickým jazykem 

Marxe a jeho následovníků.  

JK: Byla to móda. Abych to statisticky upřesnil, je to též móda u žurnalistů. Je známo, že 80 procent 

žurnalistů jsou příznivci demokratů. Na univerzitách je toto velmi podobné, tam se to pohybuje 

kolem 70 procent. Též levicový postoj je mezi židy. Rozhodně existují statistické důkazy, které ukazují 

na proudy v určitých skupinách, kde se levičáctví nosí. Týká se to i povolání - inženýři jsou 

konzervativní, právníci jsou doleva.  

MS: Vy hovoříte o zemi, kde trh nebyl zpochybněn a je jedním z pilířů společnosti. Něco jiného je 

Československo. Zde byl trh považován za cosi, co je rozkladné pro společnost, a proto byl trh 

nahrazen státním plánováním. Podléhali jsme také diktátu Moskvy. Shodou okolností naše země na to 

velmi doplatila. Vyráběli jsme pro jiné.  

JK: Ano, byli jsme v první dvacítce nejvyspělejší států ve světě, ale díky komunistické vládě jsme 

spadli na 52.  

MS: Šlo to postupně.  

... Cesty ke změně ...  

MS: Krátkou analýzu můžeme nalézt v projevu, který měl Miloš Zeman14 na letenské pláni v listopadu 

roku 1989. Ano, bylo to tam, kde se počaly psát nové dějiny.  

JK: Není divu, když se tam shromáždilo asi 750 tisíc lidí.  

MS: Tento budoucí politik říkal, v jakém stavu se naše země nachází.  

JK: Jak byla na šikmé ploše.  

MS: Přesně tak. Před československou veřejností stála velká výzva proměnit tento plánovaný systém, 

jenž ještě „dotoval“ východní země, na tržní ekonomiku. V politické rovině převést totalitní systém na 

demokracii. Vy jste tuto změnu přijal. Jak jste se díval na možnost rychlé proměny a vše, co s tím 

souvisí? Čechům byla dána také možnost podnikání.  

JK: Shodou okolností se dělá výzkum, jak to, že někdo se stane podnikatelem, a druhý ne. Je to jistě 

zajímavý dotaz. Upřímně řečeno. Já a mnozí z nás, co jsme byli venku, jsme byli naivní. Opravdu, co se 
                                                           
14

 Miloš Zeman *1944, prognostik, český levicový politik, předseda vlády v letech 1998 – 2002. Zpočátku byl 
součástí Občanského fóra, poté vstupuje do České strany sociální demokratické, kterou vyvádí z čísel 
nevolitelnosti až do Strakovy akademie. Je stoupencem státního aktivismu starého Keynesova stylu. Během 
jeho působení v roli premiéra počíná mít tato země problém se zadlužováním, který trvá až do současnosti roku 
2011. Zeman považoval ekonomickou transformaci za chybnou a kuponovou privatizaci za podvod století. Po 
roce 2002 se z politiky stáhl, i když byl neúspěšně prosazován ČSSD na Pražský hrad. Žije na Vysočině. Z jeho 
titulů můžeme uvést: Naše posttotalitní krize a její možná východiska, Jak jsem se v politice mýlil.      
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transformace týče. Mysleli jsme, že zdejším lidem je to jasné. V Německu se přece lidé mají 

podstatně lépe, takže přechod z plánovaného hospodářství na volný trh bude všemi nadšeně přijat. 

Očekávali jsme, že se lidé budou chovat dle pravidel, které jsou platné na Západě. Jeden kolega, též 

ekonom, jenž žil v Belgii, napsal disertaci začátkem osmdesátých let, jak se má přejít z plánovaného 

hospodářství na tržní. Jmenoval se Teplý15. Zaslal mi ji a já jsem řekl, že se to samozřejmě stane, s tím 

nebude problém. To byla má naivita.  

MS: Byl naivní i profesor Jan Švejnar? On se ve své práci, která byla uveřejněna v západním žurnálu a 

též přeložena do českého jazyka, snažil podtrhnout institucionální rozměr transformace, nutnost 

silného institucionálního rámce. Nejprve bychom si měli vytvořit a osvojit si pravidla a podle toho také 

transformovat. Lze tento postoj považovat za naivní, pokud to vztáhneme k realitě, která ve 

společnosti, politice a hospodářství byla?  

JK: Když toto řekl, tak nebyl naivní. Nevím, zdali předpovídal, že bude tunelování, že několik bank 

půjde do úpadku ke konci devadesátých let minulého století. Nevím, zdali to předpovídal. Na vlastní 

uši jsem slyšel názory Klause.16 Koncem devadesátých let zde byla konference Public Choice Society, 

on tam měl přednášku a během ní se jej tázali též na možnost těchto deviací. Řekl, že trh vše srovná. 

O rok později měl přednášku na schůzi České ekonomické společnosti, kde již obrátil a řekl, že „the 

crooks are ahead of us …“ Bylo jasné, že trh tyto instituce nespraví. Instituce se možná spraví, ale 

může to trvat 70 let. Základní kámen nové instituční ekonomie je, že neefektivní instituce zajdou. 

Zašly, ale v Rusku to trvalo 70 let.  

MS: Lze se domnívat, že Rusko je zvláštní země, a neměli bychom se jí inspirovat.  

JK: Jak dlouho to trvalo zde? Zde to trvalo 41 let.  

MS: Můžeme se na to dívat tak, že problém Ruska je, že bohatství vlastní omezený počet lidí. Hovoří 

se o oligarších. Myslím, že to dobře vystihl Masaryk17: „Cara se zbavili, ale carismus tam zůstal.“ To se 

projevuje do dnešních dnů, ale podoba je modifikovaná.  

JK: Co se vytýká kapitalismu na straně liberálů, je, že existuje velká nerovnost.  

MS: Ano. Shodou okolností profesor Švejnar zdůraznil tuto skutečnost a globální trhy ji mohou 

umocňovat. Vznikne skupina velmi bohatých lidí a poté skupina lidí, kteří jsou chudí. Možná jedním ze 

zásahů státu je kompenzace nerovností, aby nedocházelo i k delegitimizaci režimu. Jsou lidé, kteří 

proti tomu mohou povstat, a jistě to není záhodné v kontextu toho, co se stalo v rámci historických 

změn.  

                                                           
15

 Teplý *? 
16

 Václav Klaus *1941, přední politik, prezident České republiky v letech 2003 – 2013. Je s ním spojena hlavní 
ekonomická transformace. Původně ekonom, což zvýhodnilo jeho pozici během rozhodování o transformaci 
Československa, později České republiky. Je vnímán jako politický antipod Václava Havla, s nímž vede diskuse o 
otázkách úlohy občanské společnosti, angažovanosti ap. Díky svému charismatu dokázal prosadit svůj záměr, 
který se poté ukázal jako koncept s mnoha nedostatky. Mezi jeho hlavní knihy patří: O tvář zítřka (1991), Rok- 
málo či mnoho v dějinách země (1993), Mezi minulostí a budoucností (1996), Obhajoba zapomenutých 
myšlenek (1997), Co je europeismus (2006) ad. 
17

 T. G. Masaryk (1850 – 1937), filozof, politik, zakladatel Československa. Význačná postava českých 
novodobých dějin.  Mezi jeho význačná díla patří Sebevražda, Zkoumání konkrétní logiky, Karel Havlíček, Ideály 
humanitní. Byl pokládán za velkého znalce Východu, Ruska, o němž napsal Rusko a Evropa, Nová Evropa. 
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JK: Je nutné si uvědomit, že kromě extrému, je nerovnost racionální věc.  

... Příklady z reality ..  

MS: Může hnát jednotlivé lidi k tomu, aby podnikali, aby dokázali realizovat životní záměr?  

JK: Také, aby měli svobodnou volbu. Dám vám malý příklad: Každou zimu trávíme v Austrálii, minulý 

rok též. Manželka tam měla auto a to mělo nefunkční baterii. Zavolali jsme …  

MS: … servisní službu. 

JK: Tam se to jmenuje RMA, v Americe AAA.  Je to společnost, která vám pomůže. Přišel opravář, 

konstatoval, že je to způsobeno vybitou baterií. Spravil nám ji. Tázal se, proč je baterie již vybitá? 

Říkali jsme, že jsme byli půl roku v Evropě. Odpověděl, že byl též minulý rok v Evropě. Ukázalo se, že 

byl též v Chorvatsku. Proč v Chorvatsku? Jeho rodiče pocházejí z této země. Konstatoval, že to bylo 

zajímavé, ovšem Austrálie je „božská země“. Říkal jsem, že se mu asi vede celkem dobře. Odpověděl: 

„Ano, vede. Mám rád auta, opravuji je. Když jsem však dokončil střední školu, tak jsem šel opravovat 

auta a vydělávat peníze. Načež se můj bratr rozhodl, že bude studovat. Vystudoval, stal se lékařem či 

právníkem. Nyní vydělává podstatně více peněz než já. To byla jeho volba a toto byla moje volba. Nic 

proti své volbě nemám. Také vím, že jsem si zavřel dvířka k tomu, abych měl větší příjem.“ Domnívám 

se, že osobní volba zde má být.  

MS: K tomu musí být vychováván, nucen, veden.  

JK: Myslíte?  

MS: Možná je to idealismus.  

JK: Dokončíte střední školu a máte volnost. Dám ještě příklad z vlastní zkušenosti. Přijel jsem do 

Austrálie a toužil jsem studovat, abych dokončil, co jsem zde začal. Nechal jsem se zapsal, účastnil 

jsem se večerních kurzů a pracoval jsem. Moji kamarádi se chodili koupat na pláž.  

MS: Vaše volba. Zde je nutné vidět, že čas, který vy tím trávíte, se vám vrátí a promítne se do vašeho 

života.  

JK: To mohl udělat kdokoliv a byla to jeho svobodná volba. Moji kamarádi si vyvolili, že to, co mají, 

tak jim stačí. Chodili na pláž a byli spokojeni. Mně to nestačilo. Myslím si, že každý má nést 

odpovědnost za své vlastní rozhodnutí.  

MS: Co je důležité, socialismus nevedl člověka k takovému uvažování.  

JK: Zde volba nebyla. Zde to fungovalo tak, že jsi dostal místenku a musel si jít tam, kam tě poslali.  

MS: Toto nebyl váš případ.  

JK: Byl jsem studentem. 

MS: Vašeho kolegy, profesora Kánského se to týkalo. Pokud člověk poslouchá lidské příběhy, uvědomí 

si, že díky tomu, že tato země byla vystavena tlaku ideologie, dostali jste šanci jít pryč, mohli jste 

investovat do svého lidského kapitálu a poté jste se mohli realizovat na akademické půdě.  
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JK: To mohl dělat kdokoliv. Mohl si vybrat svou cestu, studovat.  

MS: Lze se domnívat, že kdyby všichni lidé zanevřeli na režim, jenž zde byl, nikdo by tady nezůstal. 

Možná straníci, kteří s režimem sympatizovali.  

JK: Proto byly zavřené hranice.  

... Otázka společenských posunů a logika konání ...  

MS: Sám Marx předpokládal, že je to pouze nutné stádium k tomu, než se země dostane ke 

komunismu. Předpokládal, že bude následná posloupnost. Z kapitalismu přejdeme do socialismu, kde 

bude dominovat stát. Poté teprve nastane komunismus, stát odumře, přestane odcizení člověka a 

nastane ráj. To se nenaplnilo.  

JK: Jak se to mohlo naplnit? Řekněme, že by vývoj šel podle jeho úvah. Nenaplnilo se to proto, že 

nomenklatura si vybrala všechny výhody. Co mohl mít Marx na mysli, když si soudil, že v komunismu 

bylo prosazováno: každému podle jeho potřeb a každému podle jeho zásluh? 

MS: To se příčí logice zdravého rozumu.  

JK: No právě, jistě se to příčí. Proto jsem říkal, že nerovnost je cosi přirozeného a žádoucího. Odděluji 

však extrémy. Člověk si může vybrat.  

MS: Můžete si říci, že buď budu ignorovat možnosti, které mi tato společnost nabízí, poté budu muset 

nést důsledky toho, že budu mít nižší příjem a budu chudší. Na druhou stranu, co třeba lidé, kteří se 

dostanou do situace, kterou si sami nezaviní?  

JK: Může to být rodinná tragédie či cosi podobného?  

MS: To je okrajová záležitost.  

JK: Toto je správný bod. S tím zápolila Skandinávie. Wealfare state  - aby se postarali o chudé. Byla 

tam síť, kterou lidé nepropadnou. Amerika se k tomu stavěla více skepticky. Částečně proto, že 

Amerika vznikla jinak. Ve Skandinávii byli rolníci, děti, kde pracovali. V Americe byl pionýrský duch, 

kde se lidé starali sami o sebe, tam byl vždy individualismus. Dědeček, babička ti pomůže. Ty dělej, co 

můžeš. Byly tam samosprávy, dobročinné spolky. Lidé byli zvyklí postarat se sami o sebe.  

MS: Byla tam též solidarita.  

JK: Ano, ta tam byla.  

MS: Když jste byl v Americe, sdružoval jste se s lidmi, s krajany?  

JK: Ano, vyloženě.  

MS: Češství jste si nesl ve svém srdci.  
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JK: Amerika má velké zázemí. Možná odbočím k tomu, co mně říkal v Čechách pan Herman18, když 

jsme se bavili o otázce církví a o odluce od státu. Propagoval jsem americký systém, jenž funguje 

velmi dobře. Polovina lidí chodí do kostela a ve farnosti, kde jsem já, vyberou každý týden 25 tisíc 

dolarů.  

MS: Dávat je vnitřní povinnost? 

JK: Neřekl bych. Pokud chceš být členem této farnosti, očekává se, že něco dáš. Kolik dáš, je na tobě, 

ale zase máš jisté výhody. Farnost se stará o staré lidi, pořádá společenské věci, dává lidem duchovní 

potravu.  Funguje to. Lidé sami podporují svoje náboženství. Není potřeba, aby jim stát pomáhal. 

Dokonce, pokud dají rodiče děti do soukromé školy, musí za to platit. Někteří si mysleli, že to není 

fair, jelikož státu ušetřili peníze, že děti neposílali do státní školy. Stále zatím neprošlo, aby se to 

uvolnilo, aby lidé dostali nějakou kompenzaci, výhodu za to, že státu ušetří peníze. To je vaše věc, 

když se vám nelíbí státní školství, plaťte si za soukromé.  

MS: Shodou okolností nejlepší školy jsou v soukromých rukou.  

JK: Univerzity určitě.  

MS: Je tam též důležitost protestantské elity.  

JK: To samozřejmě. To zapracovalo velmi. Weber19 měl pravdu, když to tvrdil.  

... Příčiny levicového uvažování ...  

MS: Čím si vysvětlujete, že Evropa je taková sociální, nechci říkat socialistická? To proto, že slovo 

sociální má odlišný náboj. Je to tou historickou tradicí?  

JK: To je jeden důvod. Individualismus, starat se sám o sebe. Reaganova filozofie, že čím menší vláda, 

tím líp. 

MS: Zmínil jste presidenta Reagana20. Řekl milou věc, možná je karikovaná. Jeho výrok zní takto: 

„Když se to hýbe, zdaň to. Když se to ještě hýbe, reguluj to. Když se to přestane hýbat, tak to dotuj.“  

Lze soudit, že tato slova jsou jasným důkazem tohoto, že člověk nemá čekat od státu mnoho. Bohužel 

stát je firmou, kde jsou lidé, kteří maximalizují svůj příjem.  

                                                           
18

 Daniel Herman *1963, český katolický kněz, sekretář kardinála M. Vlka, v letech 1996 – 2005 působil jako 
mluvčí České biskupské konference, v roce 2010 byl vybrán jako ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. 
V instituci působil do 2013. Od roku 2014 je ministr kultury za stranu lidovou.    
19

 Max Weber (1864 – 1920), německý ekonom historické školy a jeden ze zakladatelů sociologie. Ve svém díle 
se zabýval otázkami náboženstvím, mocí, byrokracií, metodologií společenských věd a jinými tématy. 
Vystudoval práva na Heidelbergu, avšak navštěvoval přednášky z dalších společenskovědních oborů. Jeho 
akademická činnost mu pomohla k získání profesury ekonomie, v roce 1904 přestává pro vyčerpání veřejně 
působit. Z jeho hlavních děl: Protestantská etika a duch kapitalismu (1904), v níž vysvětluje vzestup kapitalismu 
jako společenského pořádku, Náboženství v Číně (1915), anglická 1951 Religion of India, anglická verze je z r. 
1958.     
20

 Ronald Reagan (1911 - 2004), republikánský prezident v 1981 – 1989, vyznačoval se jasným postojem proti 
východnímu bloku, a proto také pomohl k proměnám, k nimž došlo nejen v bývalém Československu, ale 
v celém východním bloku. Byl to on, kdo označil Sovětský svaz za „říši zla“. Měl velký vliv na formování domácí 
hospodářské politiky a na základě toho byl jeho koncept pojmenován reaganomics, třebaže šlo o praktickou 
aplikaci doporučení tzv. ekonomické školy nabídky.  Byl to směr odklánějící se od pečovatelského velkého státu, 
jenž se stal přítěží hospodářského života. 



 
 

12 
 

JK: V Americe se to nevyplatilo s otroctvím. Otroci byli zvyklí, že se o ně někdo stará, to byla tradice. 

Iniciativa udělat ze sebe něco lepšího, se zde u černochů rodila dlouho. Teprve nyní se začíná vyvíjet 

střední třída černochů. To trvalo hodně dlouho.  

MS: Pojďme dále. Češi a Poláci to mohli zakusit v rámci změny mocenské politiky a otázky kolem 

radaru. Soudíte, že se kapitalismus může uchytit v každé společnosti? V devadesátých letech bylo 

slyšet: „Měníme systém, ne lidi“. Lze měnit systém bez postupné změny lidí?    

JK: Zajímavý dotaz.  

MS: Amerika, kde jste působil, je zemí přistěhovalců. Může to, co je v Americe, být též v České 

republice či jiných postkomunistických zemí?  

JK: Copak ve střední Evropě. Jeden můj kolega, také Čech, přednosta oddělení fyziky, je velký fanda 

Číňanů. Vždy mu říkám, že tam není demokracie, že jsou potlačována lidská práva. Hájí je, že Číňani 

bez biče nemohou žít. Potřebují mít někoho, kdo bude nad nimi vládnout tvrdou rukou. Čína se 

dostává dopředu, protože tvrdá ruka existuje. Osobně tomu nevěřím.  

MS: Lze vznášet námitku. Měli Mao Ce Tunga21, jenž Čínu dovedl ke krachu. 

JK: Katastrofa!  

MS: Přesně tak. Pokud platí teze vašeho kolegy o nadvládě, člověk, který vládne, musí být osvícený. 

Na druhou stranu vy v Americe řeknete, nechť to vyřeší konkurence. Jsou společnosti, které se 

dokážou podřídit nějakému vůdci. 

JK:  Je otázkou, zdali je možné, aby trh, jenž v Číně vládne, žil s politickou diktaturou. To je velká 

otázka. Osobně si myslím, že to dlouhodobě není možné. Nemám na to žádné důkazy.  

... Cesty ke změnám ...  

Vy jste se ale tázal na Evropu. Pokud se týče střední a východní Evropy, je samozřejmě zapotřebí, aby 

se vyvinuly instituce, aby se zavedla pravidla her. To trvá. Stěžuji si, že jsou zde nepříjemní lidé.  

MS: V jakém ohledu?  

JK: Štěkavá prodavačka. Něco se zeptáte a ona odpoví, že „nemáme“.  

MS: Není zde dobrý přístup k zákazníkovi.  

JK: Není zde ten přístup: „Náš zákazník, náš pán …“ Ani velké společnosti si to ještě neosvojily. 

Prodavačka si neuvědomuje, že mě potřebuje, jelikož jí platím její plat. To zde ještě není pořádně 

zavedeno.  

MS: Západní Evropu netrápí tento přístup, jenž je vidět v Čechách?  

                                                           
21

 Mao Ce-tung (1893 – 1976), čínský komunistický politik. Od roku 1935 tajemníkem, od roku 1943 předsedou 
Komunistické strany Číny. Je považován za jednoho z největších diktátorů a je řazen na roveň Hitlera, Stalina. 
Věnoval se vyučování a novinařině. V roce 1921 se snažil budovat stranu, které zasvětil celý svůj život. Po 
občanské válce je jedním ze zakladatelů Čínské lidové republiky. Během svého politického života vypracoval 
ideologii – maoismus, která byla výkladem marxismu. Proto také podstoupil projekt z roku 1956 tzv. Velkého 
skoku, jenž končil hladomorem. Své protivníky eliminoval v projektu Kulturní revoluce v roce 1966.    
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JK: Přístup: „Náš zákazník, náš pán …“, není tolik zavedený v Německu, jako je v Americe. Mám 

několik příkladů z přítomnosti i z minulosti. V roce 1997 jsem přišel a koupil jsem si Volkswagen 

v Kolíně nad Rýnem. Přijel jsem do Bonnu a rezerva byla prázdná. Přijel jsem do blízké správkárny a 

řekl jsem: „Prosím vás, koupil jsem to tam a tam, spravte mi to.“ Odpověděli, že by to mohl říci každý. 

Rozzlobil jsem se, že nejsem každý, ale jejich zákazník. „Ich bin euer Kunde!“ Mechanikovi splaskla 

tvář a okamžitě to udělal. Muselo mu dojít, co jsem musel říci. V  Americe neexistuje, aby si to lidé 

neuvědomovali. Můžete vrátit cokoliv, aniž byste uváděl příčiny, proč se vám to nelíbí. Jednoduše 

můžete vrátit zboží a říct, že manželka řekla, že to nechce. Nikdo se dál neptá.  

MS: Je nutné, aby to lidé měli vžité. Je rozdíl, když si člověk otevře příručku, jak má správně podnikat, 

a podle toho se snaží konat. Může se poučit, ovšem něco jiného je výchova.  

JK: Abych byl trochu pozitivnější. Soudím, že se situace v Čechách zlepšuje. Nacházím čím dál tím více 

toho pozitivního.  

MS: Kapitalismus postupně …  

JK: … lidi mění.  

MS: Do krve se dostává služebnost zákazníkovi.  

JK: Viditelný příklad. Prodavačky se též na vás usmívají, žertují, to dřív nebylo. Když jsem sem poprvé 

přišel v roce 1990 a byl jsem u šatnářky, začal jsem se s ní bavit. Řekl jsem nějaký žert a ona řekla, že 

cosi podobného by místní člověk neudělal, aby tyto styky zosobňoval. Člověk nachází čím dále tím 

více příjemných lidí v obchodech, byť také narazí na štěkavé prodavačky se socialistickou mentalitou. 

Soudím, že lidé jsou čím dále na sebe slušnější. Pokud se zeptám na cestu, lidé jsou příjemní. Z toho 

mám radost.  

... Mezinárodní kontext změn ... 

MS: Jelikož kapitalismus, jeho obnova byla předmětem našeho dialogu, jak v tomto ohledu vnímáte 

Evropu, Evropskou unii? Proč není tak dynamická, jako jsou Spojené státy? Když si vezmete 

makroekonomické údaje, vidíte mnohdy zásadní rozdíl.  

JK: Jednak je to tradice. Ta je taková, že v Americe jsou imigranti, když je nezaměstnanost v Dietroitu, 

lidé se poohlížejí v jiných státech a stěhují se tam, kde je nabídka práce. Každých pět let se rodina 

stěhuje. Říká se tomu pracovní mobilita.  

MS: Tím je postižena Evropa i Česká republika. Trh práce je rigidní.   

JK: Dost času jsem strávil v Saarsbrückenu, kde je ocelářský průmysl, jenž umírá. Lidé budou raději 

nezaměstnaní v Sársku, než aby se stěhovali do Bavorska.  

MS: To je asi pro Američana nepochopitelné. Tradice tady ale tak funguje.  

JK: Tradice zde tak funguje, že raději budu tady nezaměstnaný, než abych se přestěhoval do 

prosperující země. 

MS: Ano, Bavorsko je jednou z nejbohatších zemí v Německu. Domníváte se tedy, že kapitalismus 

vyhrál a je jediným možným socioekonomickým systémem, který má šanci na život?  
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JK: Ano, vyhrál studenou válku. O tom není pochyb. Kapitalismus má chyby, jako je dnešní ukázka – 

finanční krize. Naskytla se chyba v institucích, v bankách. Částečně to bylo také tím, že byl tlak, aby 

banky dávaly půjčky chudým lidem, aby si černoši mohli kupovat domy. To bylo riskantnější. Banky 

braly více rizika, než by měly brát. Chyby tam pochopitelně jsou. Fluktuace je neustále. Nebyla sice 

velká, ale obchodní cyklus je zkrátka součástí systému kapitalismu. Pokud byste si koupil akcie 

společnosti v padesátých či šedesátých letech, neujdete mu, ale trend je zřejmý.  

MS: Člověk se tam musí naučit, že systém, v němž žijeme, je permanentní změnou a člověk, pokud 

v něm chce žít, musí přijmout změny a výzvy, jinak bude marginalizován a bude odkázán na existenci 

v chudobě.        

... Otázka minulosti ...  

MS: Jak vnímáte pozitivní rozpomínání se na minulost v kontextu obtíží budování kapitalismu a 

otevřené společnosti v České republice? Není to výraz ztráty paměti vůči hrůzám, které režim páchal? 

Není to také výraz toho, že mnozí z nás nemají zájem žít ve svobodě a potřebuji péči a jistoty? 

JK: Podle mého názoru je největší překážkou budování kapitalismu způsob myšlení a chování zděděný 

z doby komunismu, čímž myslím nespolehlivost, korupci, malý respekt k soukromému vlastnictví, 

vzájemnou nedůvěru atd. Na Západě se tomu říká „social contract“ a Anna Bernášková o tom napsala 

celou knihu pod názvem „Economics of Integrity“. 

MS: Děkuji vám za podnětné odpovědi.  

P.S.: 

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

JK: Moje první reakce po pádu komunismu byla snaha rekrutovat české studenty na doktorské 

studium ekonomie na Michiganské univerzitě, kde jsem byl profesorem. To mohl být, alespoň 

dlouhodobě, podstatný přínos k obnově kapitalismu v Československu, ale bohužel jsem kandidáty 

vhodné pro studium na michiganské univerzitě — i s pomocí pana Karla Dyby — najít nemohl.  

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

JK: Kuponové privatizace jsem se nezúčastnil, jelikož můj obor ekonometrie nebyl pro tuto akci 

relevantní. 

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 nalezení v Evropské unii?       

 

JK: Osamostatnění Slovenska jsem nebral příliš vážně, jelikož mi bylo jasné, že v nedaleké 

budoucnosti bude Česká republika i Slovensko částí Evropské unie, a neviděl jsem velký rozdíl v tom, 

zda obě země vstoupí do Evropské unie společně, či odděleně.                         
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Dialog o transformaci nejen vědy s  Karlem Kánským22,23: 

MS: Pokud hovoříme o proměně české společnosti, na jaké pozici a v jaké životní fázi jste byl v roce 

1989? Byl jste profesorem ekonomie v USA, jak jste vnímal ony proměny, jelikož pro mnohé lidi to bylo 

hodně překvapivé? Někteří systém pokládali za stabilní, jiní vnitřně nestabilní, v němž působí 

rozkladné síly, a proto nedokázali předpovědět chování systému; i pro mnohé vědce to muselo být 

překvapení, co se střední a východní Evropě začalo odehrávat.  

KK: Byly předpovědi. Soudím, že jeden Rus napsal knihu, jejímž námětem byl dotaz, zdali se Sovětský 

svaz dožije roku 1984. Oficiální odborníci v Americe, kteří se zajímali o východní Evropu, ti byli 

překvapeni, i když určitá skupina ekonomů říkala, že je to systém dlouhodobě neefektivní a … 

M … nemůže přežít.  

KK: Rozpad Sovětského svazu byl důkazem toho, že měli pravdu. Já jsem v to věřil, když jsem utíkal, 

ale byl jsem z dnešního hlediska nerealistickým optimistou. Můj odhad či víra byly, že systém se 

zhroutí během několika, možná tří let. 

... K minulosti ...  

MS: Než přejdeme k otázce transformace a současnosti, jak vnímáte minulý režim a realizovatelnost 

ideologie komunismu? 

KK: Vnímám to jako pokus vnutit společnosti systém, ideologii, která je v naprostém rozporu s lidskou 

přirozeností. Soutěživost a vůle vyniknout nad průměr, nad jiné se s komunistickou ideologií, která 

hlásá naprostou rovnost a podřízenost, zcela nesnáší.   

MS: Je možné považovat procesy rolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a za 

vítězství liberální demokracie? 

KK: Určitě. 

MS: Co podle vás znamenalo budování demokracie v kontextu čtyřicetileté zátěže totality? 

KK: Čtyřicetiletá zátěž se nenechá vymazat z paměti jednotlivců a z chování institucí. Uplynulých 

čtyřicet let byla dlouhá etapa nenormálních vztahů a  individuálních zkušeností. Budování demokracie 

potrvá mnohem déle, než jsem se původně domníval. Je třeba delší dobu na to, aby se instituce - ať  

privátní, či veřejné - změnily a chovaly se racionálně, demokraticky. Nestačí ovšem pouze změna 

institucí, ale velice důležitá je změna myšlení a chování jednotlivců, změna morálky. Jak se toho 

dosáhne? Zaprvé výchovou v rodinách v časném dětství a vytrvalou výchovou ve školách a 

podobných organizacích. Rychlejší úprava veřejného chování na demokratické se může také 

dosáhnout, budou-li na veřejnosti časté příklady demokratického myšlení, které poukážou na 

nesmyslné názory, na odbíhání od odpovědnosti, na strategii „vykořisťování“ společnosti dle zásady 

„z eráru krev neteče" zdůrazňující princip dobrovolnosti. Těmito příklady mohou být známi 

                                                           
22

 Karel Kánský *1934, český ekonom, emeritní profesor Pittsburské univerzity zabývající se 
mikroekonomickými otázkami, spolupodílel se na zakládání CERGE – EI a v letech 1993 – 1994 tento ústav vedl, 
z jeho textů: Urbanization under Socialism: Case of Czechoslovakia (1986).  
23

 Dialog se skládá ze dvou částí, první část byla nahrána v pátek 5. listopadu 2010, druhá část byla vedena 
v pátek 14. října 2011 v CERGE - EI po poledni, Politických vězňů 7, Praha 1 Nové Město.   



 
 

16 
 

jednotlivci, ale i organizace, které se v minulosti osvědčily v budování veřejné osvěty, jako církve, 

dobrovolné organizace jako Sokol, Orel, divadelní spolky ochotníků, Skauti, Junáci, turistické spolky 

atd. 

MS: Jak vnímáte pozitivní rozpomínání na minulost? Není to výraz ztráty paměti vůči hrůzám režimu, 

které páchal? Není to také výraz toho, že mnozí z nás nemají zájem žít ve svobodě a potřebuji péči a 

jistoty? 

KK: Často si mnozí vzpomínají na zážitky z mládí, které jsou vždy pozitivní. Nevědomky v naší mysli 

potlačujeme to, co bylo negativní, nepříjemné či nebezpečné. Mnozí, kteří přímo neprožívali hrůzy 

komunistického režimu, se často odmítají o minulost zajímat, nebo si minulost idealizují jako 

společnost, kde se snadno přežívalo, a to bez osobní zodpovědnosti, kde se stát postaral o všechny 

základní lidské potřeby, kdy se nemuselo moc pracovat. Zapomínají, že vlastně žili ve vězení, nebo 

jako na vojně, kde také ti, kdo mají moc, se o vše nutně postarají. 

... K obnově otevřeného systému ...  

MS: Uděláme-li skok do roku 1989, můžeme říci, že jste očekával konec režimu z patřičných důvodů a 

toužil se vrátit. 

KK: Ano, viděl jsem jej jako diktaturu jdoucí proti lidské nátuře. Tušil jsem, že komunisticky systém, 

nemůže přežít. To byla moje víra. Měl jsem pravdu, ale odhadoval jsem to na tři, čtyři, pět let, a 

trvalo to … 

MS: … desetinásobek, když to člověk počítá 1948 – 1989. Po roce 1989 byla stále socialistická 

republika. Domnívám se, že kapitalismus, o němž je a bude vedena diskuse, u nás skončil v roce 1938, 

kdy počaly být problémy s Němci. To počalo být vojenské hospodářství. V mezidobí 1945 – 1948 bylo 

vykročeno na cestu plánování obrácením se k novému vzoru Sovětskému svazu. Kapitalismus tím 

pádem Češi dlouhou dobu nezažili. Vraťme se ale do roku 1989. Byl jste ve Spojených státech a 

domníval jste se, že budete moci přispět k obnovení kapitalistického pořádku třeba jako kantor, jenž 

bude o systému přednášet a sdělovat své postoje?  

KK: Touto cestou jsem nešel. Neplánoval jsem. Byl jsem příjemně dojat a byl jsem nadšen. Hned poté 

jsem měl zájem navázat styky, a proto jsem na jaře v roce 1990 přijel. Měl jsem možnosti se zde 

zapojit.  

MS: A tak se stalo. Byl jste jedním z těch, kdo podpořili vznik instituce, která vzdělává ekonomy.  

KK: To byla věc marginální. Myslím, že jsem měl šanci asistovat jako poradce české vlády. Byla snaha 

na Slovensku vytvářet určitá specifika. To do jisté míry bylo i zde v Čechách. Měl jsem příležitost se na 

tom podílet, ale odmítl jsem to z osobních důvodů. Mé děti byly v USA na privátních školách, které 

jsem musel podporovat, aby dostudovaly. Ve své mysli jsem nebyl schopen a ochoten Ameriku plně 

odhodit.  

MS: Při rozhodování jste vyšel z toho, že jste v Americe zakořenil a našel druhý domov. Na druhou 

stranu být součástí dění, mít pomyslný prst na tepu dějin, je také dost velkou výzvou?  
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KK: Ano, ale to by znamenalo přestěhovat se sem. To jsem si nemohl dovolit z důvodů osobních. 

Nemohl jsem děti nechat tam a manželku přestěhovat sem. Toho jsem se neodvážil. Měl jsem k tomu 

důvod, jelikož jsem byl navíc nedůvěřivý vůči mnohým politikum. 

... Těžkost změny ...  

MS: Silné slovo! Věděl jste, že lidé, kteří žili v komunistickém režimu, se nemohou rychle změnit? 

Systém, který deformoval mysl lidí, se na nich zásadním způsobem podepsal, třebaže po roce 1989 

hlásali pozitivní a dobré myšlenky.  

KK: Uvědomil jsem si to a pochopil jsem, že není možné očekávat, že by se lidé rychle v myšlení a 

chování změnili. To vlastně pokračuje i do dnešních dnů. Dnes spousta lidí má nevědomky myšlenky, 

které získali v mládí takzvaným vymýváním mozků. Stále myslí v termínech třídního boje s důrazem 

na osobní závist, anebo dokonce nenávist. 

MS: Nedokážou je eliminovat, vytěsnit.   

KK: Nebo o nich ani nevědí a občas jim vyskočí z té dolní části mozku nahoru.  

MS: Je asi nutné říci, že společnost by měla být dostatečně vnímavá, aby tyto lidi upozornila, že jejich 

myšlení není správné, aby je vyvedla z omylu. Produktivní život jste žil v kapitalistickém světě. 

Domníval jste se, že přijetí velké tíhy odpovědnosti za vlastní osud bude vnímáno pozitivně, či spíše 

negativně?  

KK: Těžko odhadnout a soudit. Věřím, že žít odpovědně je součástí lidské výbavy. Máme to v sobě 

všichni. Když okolnosti zdůrazní roli odpovědnosti, je šance, že mnozí si uvědomí, že žít bez osobní 

zodpovědnosti je zcela nemorální. V tom jsem byl optimistou. Věděl jsem, že to bude trvat dlouho. 

Prostředí, v němž zde lidé žili, bude podobné tomu, jaké bylo v minulosti.  

MS: Lze to nazvat tím, co používají institucionální ekonomové, když hovoří o závislosti na cestě – path 

dependency? 

KK: Asi tak.  

MS: Jedna věc byla revoluce, předání vlády. Bylo to období plných náměstí s rozjařenými lidmi, kteří se 

nechali unést oním sloganem „Pravda a láska musí zvítězit …“ Soudíte, když to konfrontujete 

s realitou, že to byl pouhý básnický obrat, který nemá s onou surovostí života příliš společného?  

KK: Myslím si, že to bylo dobře postavené heslo. Bylo vyzváním ke spolupráci a zdůrazněním, že 

nejsme jako oni. Byla to snaha nezatracovat minulost, ale přijmout ji jako fakt a snažit se s tím žít 

alespoň v blízké budoucnosti.  

MS: Lze to vyložit také tak, abychom nedělali velké účty?  

KK: To bylo v podvědomí všech těch, kteří zde měli vliv na veřejné mínění. Soudím, že se zde musí 

navázat na minulost a také vyjít ze zkušenosti nacistického Německa, co se tam stalo po válce.  

MS: V Německu byl Norimberský proces.  
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KK: To byly pouze špičky. Na té místní úrovni, tak tam přežíval stále nacistický systém, jenž byl pod 

dohledem okupačních mocností. Byli to ti samí lidé.  

MS: Dá se říci, že jsme se tezí o tlusté čáře vydali příliš schůdnou cestou?  

KK: Byla to správná cesta a bylo to doporučeno i teoretiky amerického či anglického původu, kteří 

toto zdůrazňovali panu Havlovi24 a Občanskému fóru. Tvrdili, že toto je jediná cesta, neboť se obávali 

společenského konfliktu, občanské války.  

MS: Bylo dobré, pokud lidé této země přijali za své heslo: „Nejsme jako oni …“ Byla to cesta 

k usmíření.  

KK: Většina lidí, kteří byli proti systému, ve svém jádru měla máslo na hlavě. Tito lidé by byli sami 

proti sobě, kdyby požadovali radikální změny, eventuálně trestání za tolerování či spolupráci s 

minulým režimem. To by bylo nelogické, neskutečné, proto byl udělán kompromis. 

MS: Jak jste očekával, že bude proces zavádění tržního mechanismu trvat? Znárodňovat se dá velmi 

rychle. Osvojovat si mechanismy trhu, to je obtížný proces.  

KK: Můj původní odhad byl deset roků.  

MS: To znamená, že by první část trvala do roku 2000?  

KK: Svůj názor jsem později rychle změnil, když jsem poznal, že to nebude 10, 20, ale 30 roků.  

MS: Tedy 1,5 generace?  

KK: Asi tak.  

... Systém a člověk ...  

MS: Soudím, že reformátoři hlásali: „Měníme systém, ne člověka …“ Trochu jsme na to narazili. My 

vytvoříme systém, ale člověk se musí poté změnit sám. Domníváte se, že toto je jediná možná cesta? 

Jde o to, že se můžeme tázat asi takto: „Je možné, aby si člověk, jenž žil svůj život v socialismu, mohl 

rychle osvojit kapitalistické principy?“  

KK: Do značné míry ano. Ne úplně a ne všichni. Naštěstí ti, kteří to nedokázali, již z velké části 

odcházejí a další generace se už začíná chovat a myslet jinak.  

MS: To znamená, že člověk, který chce žít ve společnosti, musí přijmout podmínky systému, že? 

KK: Ano, to je logické.  

 MS: Jsou však lidé, kteří si mysleli, že je nutné vše dělat postupně. Ne vše naráz, ale vytvářet systém 

postupnými kroky, abychom sami nepřispěli k destabilizaci křehké rovnováhy.  

                                                           
24

 V. Havel (1936 - 2011), československý a český prezident 1989 - 2003. Význačná autorita ve světě divadelním, 
disidentském. Jeho dílo bylo spíše uváděno v zahraničí, z jeho her je možné uvést Zahradní slavnost, 
Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Largo desolato, Pokoušení, Asanace, Kromě her psal také eseje, 
z nichž nejvýznačnější Moc bezmocných, která je velkým příspěvkem do českého i světového myšlení 2. 
poloviny 20. století. Snahou Havla je bojovat za zachování lidské identity a za život v pravdě.  
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KK: To se nestalo. Zde velký šok nebyl, změna pokračovala postupně. To je jediná cesta. I ti, kteří věří 

ve velký šok, nakonec poznají, že je to nerealistické.  

… Normy, právo a ekonomové ...  

MS: Je dobré se ještě zastavit u významu norem a práva. Mnohdy se člověk setkával s tvrzením těch, 

kteří reformu prováděli, že ekonomové, jichž byl nedostatek, museli „utíkat“ před právníky. Myslíte si, 

že se tato teze neblaze zapsala do následného chování jednotlivých subjektů? 

KK: Zde nebyla jiná možnost. Mezi ekonomy bylo dost lidí, kteří znali západní hospodářskou soustavu. 

TI právě byli zde v Ekonomickém ústavu ČSAV25. Mezi právníky nebyl nikdo. Ti byli vychovaní starým 

režimem, kromě několika výjimek. Našlo několik nemarxisticky myslících právníků, ale naprostá 

většina byla tvrdými straníky. Zde nebyl prakticky nikdo, kdo by se na to díval z jiného hlediska než 

z tehdejší marx – leninské teorie práva.  

MS: Myslíte si, že pokud to zasadíme do tohoto kontextu, který jste zmínil, tak zde ekonomové mohou 

být ospravedlněni?  

KK: Byli připraveni na změnu režimu více než právníci. To byla jistá výhoda. Byla zde otázka, zda 

implementovat právo první republiky, nebo udržet kontinuitu. Vyhráli ti politici, kteří byli velmi pevní. 

Byl to lidé jako Jičínský26, Rychetský27  

MS: Kontinuita se socialistickou soustavou?  

KK: Nevím, do jaké míry to bylo plánováno, ale hrozili tím, že by právo dědické nemohlo fungovat.  

MS: Vedlo by to k vytvoření neřešitelných situací.  

KK: Báli se náhlé změny. To byl ten hlavní důvod, proč se nikdo neodvážil k radikálnímu kroku. Žádná 

revoluce by se v systému práva nestala. Nastala evoluce, která pokračuje. Je pomalá, problematická.  

MS: Zřejmě nic jiného asi nezbývalo.  

KK: Právníci nebyli připraveni a nikdo nebyl schopen argumentovat pro systém první republiky, aby to 

bylo vynutitelné. To se vzalo jako fakt.  

                                                           
25

 Ekonomický ústav a Prognostický ústav AV byly instituce, kde působili přední ekonomové. Cílem institucí byl 
základní výzkum na poli ekonomie. Prognostický ústav vznikl v 1984 jako reakce na nutnost změny 
v hospodářském systému. Právě v těchto institucích se shromáždili lidé, kteří následně působili v politice.    
26

 Zdeněk Jičínský *1929, český právník, politik, publicista, vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77. Působil 
na Vysoké škole politické, poté přednášel na Právnické fakultě UK. Orientoval se především na ústavní právo, 
teorii práva, politologii. Podílel se na tvorbě federalizace Československa. Po potlačení obrodného procesu byl 
vyloučen z KSČ i právnické fakulty. Živil se jako podnikový právník. V roce 1989 je kooptován do Federálního 
shromáždění a zapojuje se do politiky. Po roce 1992 se stává členem obnovené sociální demokracie. Mezi jeho 
díla patří: Právo a zákonnost v ČSSR (1961), Ústavně právní a politické problémy ČR (1995), Charta 77 a právní 
stát aj.  
27

 Pavel Rychetský *1943, český právník, ústavní soudce, signatář Charty 77. Během studií byl členem KSČ. Po 
ukončení PF byl soudním čekatelem, ale nakonec se vrátil na Právnickou fakultu UK a následně působil jako 
podnikový právník. Na počátku roku 1990 byl jmenován generálním prokurátorem, následně zastával funkci 
místopředsedy federální vlády. Od roku 1996 – 2003 byl senátorem a v Zemanově vládě byl jako ministr 
spravedlnosti 2002 - 2003. V roce 2003 byl jmenován ústavním soudcem.     
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... Věda a vzdělání ...  

MS: Pokročme k jinému tématu, byť s transformací je též spojeno. Setkáváme se v době, kdy si 

vzdělávací instituce CERGE – EI připomíná své výročí. Právě tuto instituci jste pomáhal stavět, zde jste 

působil a působíte do dnešních dnů. Jak se vaši kolegové z akademické obce dívali na vědu a 

vzdělávací systém ve východním – sovětském bloku?  

KK: Záleží na čase. V roce 1989 – 1990 byly mezi českými exulanty takové dvě skupiny. První skupina 

viděla šanci a chtěla se nějak zapojit, spolupracovat. Druhou skupinu utvářeli ti, kteří byli pesimističtí 

a stále viděli převládající kulturu, která byla ovlivněna životem za komunismu. Nevěřili zdejším 

vědátorům a lidem, protože viděli, že zdejší instituce jsou velmi konzervativní. Těžko se podle nich 

změní kvůli tomu, že zde byla sametová revoluce. Myšlení vědátorů bylo silně ovlivněno minulostí. 

Byli to pesimisté, neměli žádnou snahu se připojit. Někteří byli ochotni se přijít podívat, ale neměli 

zájem o nějakou aktivní činnost.  

MS: Vy jste to vztáhl na rok 1989. Já jsem otázku směřoval do historie. Jak se lidé v Americe dívali na 

vědu ve východním bloku, případně na československou vědu? Měli jsme akademické instituce, Češi 

dokázali získat Nobelovu cenu díky Jaroslavu Heyrovskému28. Tážu se, zdali vnímali vědu, vzdělání 

jako svého soupeře? 

KK: Názor se měnil během doby. Když hovořím o exulantech, emigrantech, tak vždy tam byli 

optimisté a pesimisté, kteří se posléze počali míchat. Optimisté se začali aktivně zajímat o to, co se 

dělo a děje v devadesátých letech. V té době začínal pronikat názor, že čeští vědátoři jsou velmi 

schopní, dobře připravení zejména v  oblastech fyzikálních a přírodních věd. Panovalo povědomí, že 

však neměli takové možnosti jako ti na Západě a z toho důvodu byli pozadu. Ne, že by nebyli schopní, 

ovšem neměli šance, možnosti zůstat v hlavním proudu vědy a výzkumu, jako byl na Západě. 

MS: Zdejší lidé se orientovali převážně na Východ. Tam byly hranice otevřené. Na západ od nás byla 

železná opona. Pokud někdo z vědců emigroval, našel uplatnění.  

KK: To určitě. Dle statistiky nejlepší vědátoři, kteří se do Ameriky přestěhovali, byli však lidé z Asie a 

Japonska. Češi byli hned v té druhé skupině. Byli jednoduše úspěšní a pronikali do špiček výzkumu, 

zejména v Americe. To potvrzuje názor, že čeští vědci neměli takový přehled jako lidé na Západě, 

možná neměli i ochotu pracovat tak tvrdě. Byli však tací, kteří měli ochotu onu nevýhodu rychle 

dohnat a proniknout. Někteří z těch prvních exulantů se dostali ve výzkumu do nejvyšších pater. Češi 

celkově byli vítáni a celkem se prosadili, tak jako po Japoncích i jiní Asiaté. Později někteří začali 

ztrácet pozice, jelikož počali prosazovat své staré zvyky, možná klesala i jejich ochota pracovat tak 

tvrdě jako mladí vědci z Asie. Celkově byli úspěšní. Názor na českou vědu byl vskutku pozitivní.   

MS: Reputace, kterou jsme měli, trvala? 

KK: Hlavně v těch fyzikálních oborech, přírodních vědách. Ve společenských vědách to bylo trochu 

komplikované. Většina lidí, kteří se přestěhovali, byli minulostí více ovlivnění. 

MS: Lze říci, že komunisté plně nedestruovali to, co zde bylo?  

                                                           
28

 Jaroslav Heyrovský (1890 – 1967), český fyzikální chemik, zakladatel a objevitel polarografie, což je princip 
zjišťování prvků v roztoku. V roce 1959 obdržel Nobelovu cenu. Samotný obor se počal rozvíjet v roce 1922. 
Díky jeho angažovanosti byl vybudován Polarografický ústav, nyní Ústav fyzikální chemie AV ČR.   
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KK: Kromě těch sociálních věd rozhodně ne. V sociálních vědách i někteří však byli úspěšní. V právu 

ten proces „brainwashingu“ byl nenápadný, a velmi silný. Snad všichni právníci měli velký problém se 

zbavit toho balastu, který byl v jejich mysli zakořeněn po dlouhou dobu.  

... Školství po 1989 ... 

MS: Ideologie přírodní vědy tak neovlivňuje jako právě vědy společenské. Vy jste sem hned po roce 

1989 prakticky vrátil. V jakém stavu jste našel školství obecně s přihlédnutím k univerzitní oblasti?  

KK: Setkával jsem se převážně se sociálními vědátory. Tam jsem viděl jistý strach z emigrantů, 

protože si lidé si mysleli, že převezmou hlavní pozice.  

MS: Jinými slovy se zdejší lidé báli konkurence.  

KK: Ano, v každém případě. Tento stav trvá v jistém ohledu do dnešní doby, pokud staří jsou u moci, 

tak se bojí konkurence, bojí se o „vysezená“ křesla. Znám příklady z nynější doby, kdy se ze Západu 

vrátil vystudovaný mladý člověk, a jsou mu házeny klacky pod nohy. To vše z důvodu, aby se zachoval 

status quo, které byl výhodný pro staré kádry.  

MS: Tím nepřímo říkáte, že je zde snaha o průměr, o hierarchizaci. Kdo vyčuhuje, je patřičně 

korigován a je mu řečeno, že je nežádoucím. Ta mentalita zde přetrvává?  

KK: Ano, a je to z důvodu byrokracie, udržování křesel, rozhodování o moci. Tam je hlavně strach, aby 

někdo jiný nepřevzal otěže moci. Je to zachovávání status quo za každou cenu, což má za důsledek 

odmítání nových podnětů, výzkumu. Možná to přeháním, ale v sociálních vědách, např. na právech je 

toto stále zřetelné.    

MS: Vy jste viděl po roce 1989 nutnost obnovy společenskovědních disciplín, ale i rozvoje přírodních 

věd?  

KK: To byla priorita mezi námi, co jsme přišli. Byla to snaha, abychom dohnali západní svět i přes 

překážky, které byly kladeny ze všech stran.  

... Zrození CERGE – EI ...  

MS: Na základě takovéhoto přístupu jste se stal součástí CERGE – EI. Může popsat, jak se tento 

institut rodil? Jste jednou z vůdčích osobností a jeden ze zakladatelů s vámi pracoval na Pittsburské 

univerzitě.   

KK: Do značné míry je to zásluha profesora Švejnara29. Ten našel společníka – Josefa Zielence30, jenž 

znal zdejší byrokracii a pomohl Švejnarovi, aby se dostal mezi špičky na Akademii věd a na univerzitě. 

                                                           
29

 Jan Švejnar *1952, americký ekonom českého původu s českým občanstvím. Se svými rodiči odjíždí v roce 
1970 do Švýcarska a později do USA, kde absolvoval Cornellovu a Princetonskou univerzitu. Působil jako 
profesor na Pittsburské univerzitě a poté na Michiganské univerzitě, kde se specializoval na transitivní 
ekonomiky. Po roce 1989 se částečně vrací, jelikož působí jako ekonomický poradce politiků napříč politickým 
spektrem. V roce 1991 spoluzakládá instituci CERGE EI, která má být platformou doktorských studií jako v USA. 
V roce 2008 se účastnil prezidentských voleb, ale byl poražen V. Klausem, jenž byl jeho ideovým odpůrcem 
v pohledu na hospodářskou transformaci. Kromě působení v akademické sféře založil think – tank Idea, která 
má produkovat pohledy nezávislých ekonomů na hospodářské otázky. Publikoval Strategii ekonomické 
přeměny Československa. Je častým účastníkem mediálních diskusí.        
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Poté Švejnar pomocí své zkušenosti a pomocí finanční podpory, kterou byl ochoten v Americe sehnat, 

byl vítán některými vědátory zejména v oboru ekonomie a na Akademii věd. Byla zde též chybná 

myšlenka: pan Švejnar má „nevyčerpatelné“ fondy z Ameriky, má dostatek peněz. To byl jeden 

z důvodů, proč se někteří lidé chtěli přiživit na jeho fondech.  

MS: Zkrátka, kdo měl peníze, byl vítán.  

KK: Ano, byl vítán. To platí všude. V tu dobu to bylo obzvláště silné.  

MS: Nebyla to spíše peněžní iluze? Profesor Švejnar nebyl podnikatel, ale akademický pracovník.  

KK: Víte, měl zkušenost, jak získat granty v Americe. Na české straně byla snaha využívat americké 

granty, proto byl Švejnar považován za jednoho z průkopníků, jenž by umožnil styk s finančními zdroji 

ve státní sféře, nikoliv v obchodě.  

MS: Kdy se tato instituce počala rodit? Byla ustanovena v roce 1991. Bylo to asi z důvodu toho, že 

v Československu nebyla špičková instituce pro výchovu ekonomů na akademické úrovni.     

KK: To převážně umožnili lidé, kteří byli ve vládě, nikoliv lidé z univerzit a Akademie. Tam panoval 

jistý chlad. Vládní instituce se poté zapojily, jelikož viděly velkou šanci a nutnost vytvořit zcela nový 

institut, jenž by byl vzorem pro zdejší vědecké organizace. Z toho důvodu CERGE měla možnost 

používat prostory na Olšanském náměstí. Nyní je to hotel Olšanka, který patřil odborové organizaci. 

Tehdy to byla velká pomoc. Najednou byl získán prostor, kde navíc sídlila Sorosova Central European 

University.  

MS: Člověk si může říci: „Nechť mají lidé ze Západu otevřené dveře …“ Přesto se v Čechách tito lidé 

ukázaly jako nežádoucí. Myslel si váš kolega Švejnar a vy sám, že to bude jednoduchá cesta? Nabízeli 

jste cosi, co zde nebylo.  

KK: Rozhodně to nebylo jednoduché. Nakonec převládla myšlenka, nejenom na univerzitě, ale i v 

Akademii: „Dejte nám peníze, běžte pryč a my si to budeme dělat podle svého. Hlavně nám do toho 

nemluvte.“ To byla převládající myšlenka a snaha.  

MS: Dejte nám peníze a my se postaráme o to, aby rychle zmizely? 

KK: Přesně tak. To platilo v tu počáteční dobu. Na maličkostech to bylo vidět – tu snahu urvat 

z pomyslného měšce co nejvíc pro sebe, pro svou vlastní katedru.  

MS: Vidíte, dvacet let poté, co se založila instituce, jsou snahy o to, aby si člověk i v akademické sféře 

naplnil kapsy. Pokušení trvá.  

KK: To určitě.  

 

                                                                                                                                                                                     
30

 Josef Zieleniec *1946, český ekonom a politik. Působil v Ekonomickém ústavu ČSAV, kde zpracoval analýzy 
stavu hospodářství a také analýzy ekonomického myšlení kapitalistického světa, viz studie Československo na 
rozcestí 1990. Zakládal Občanskou demokratickou stranu, z níž odchází v roce1997. Ve vládách V. Klause 
působil jako ministr zahraničí. Po odchodu z politiky se navrací na akademickou půdu. V roce 2000 zvolen 
senátorem a v roce 2004 je zvolen do Evropského parlamentu za stranu SNK – ED, avšak volba roku 2009 
nebyla potvrzena.     
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... Integrace CERGE do akademické sféry ...  

MS: Jistě je vhodné zmínit, jak probíhala integrace školy do struktur akademické obce 

v Československu později České republice.  

KK: To trvalo přibližně dva roky. Velkou snahou bylo dostat se na Univerzitu Karlovu. V tom velkou 

roli sehrál rektor Radim Palouš31. Ten byl velmi nápomocen. Měl též své představy. Hlavní představou 

bylo, že ekonomie patří na Vysokou školu ekonomickou, tedy ne pod Karlovu univerzitu. Byl opatrný 

a nebylo mu jasno, zda na Karlově univerzitě má být také studium ekonomie.  

MS: Ostatně na Fakultě sociálních věd UK poté vznikl Institut ekonomických studií. Tato instituce je 

však malá, je pro studenty, kteří mají zájem studovat bakalářský a magisterský kurz.   

KK: Institut však byl ustanoven později. CERGE bylo od počátku jak příkladem, tak i konkurentem.  

MS: Je snad dobré mít konkurenci. Od ní se člověk může učit, a tím se i posunout dále.  

KK: O tom není pochyb. CERGE se nebránila, aby tento institut byl ustaven. Byla to však trochu jiná 

organizace. CERGE byla od počátku vnímána jako americký institut. Vyučovalo se v angličtině, byli zde 

angličtí vyučující. CERGE se orientovala na jiný druh trhu.  

MS: Byla též snaha, aby na CERGE přicházeli studenti nejen z Čech, ale také ze zemí bývalého 

východního bloku? 

KK: To byla hlavní myšlenka, která získala podporu na Karlově univerzitě. 

MS: Další institucí byla Akademie věd České republiky. Jak se tam lidé dívali na nově vznikající 

instituci? Myslím si, že v té době byl představeným této instituce Otto Wichterle32.  

KK: Již jsem zažíval Rudolfa Zahradníka33, který v té době byl již prezidentem. Ten se zajímal o změnu 

a byl velmi aktivní. Snížil počet zaměstnanců Akademie věd. Hlavně zlidštil a zmenšil starou 

byrokracii. Podporoval ustavení CERGE, byl zde ovšem problém právní, jelikož to bylo netypické. 

Najednou institut hledal domov ve dvou institucích, které si do určité míry konkurují. Byla zde 

Akademie věd a Karlova univerzita. Tenkrát byl CERGE chápán jako příklad pro organizaci vědy 

v tehdejším Československu. Byla snaha, aby se propojila univerzita s výzkumem na Akademii věd. To 

bylo zase cosi nového a legálně velmi komplikovaného. Z toho vycházelo mnoho problémů. Byla zde 

                                                           
31

 Radim Palouš *1924, český filozof, vysokoškolský pedagog, komeniolog, signatář Charty 77, rektor Univerzity 
Karlovy 1990 – 1994.  Je žákem Jana Patočky a na základě jeho inspirace se věnoval otázkám pedagogiky, 
odkazem Jana A. Komenského, Masarykem.  Během normalizace pořádal bytové semináře. Po roce 1989 se stal 
jedním ze zakladatelů Občanského fóra. Mezi jeho díla patří: Světověk (1969), Škola stáří, Česká zkušenost 
(1984), Čas výchovy (1991), Komenského boží svět (1992), Totalitarismus a holismus (1996), aj.    
32

 Otto Wichterle (1913 – 1998), český vědec a vynálezce převážně v oblasti makromolekulární chemie. Mezi 
jeho hlavní vynálezy lze počítat hydrogelové kontaktní čočky, vynález silonu. Během svého života prosazoval 
nutnost svobody vědeckého bádání a široký základní výzkum. Varoval také před tržním zneužíváním vědy.  Byl 
prvním porevolučním prezidentem Československé akademie věd.    
33

 Rudolf Zahraník *1928, český kvantový chemik, vysokoškolský pedagog. Vystudoval Vysokou školu chemicko-
technologickou. Od roku 1961 pracoval v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského. 
Zabýval se otázkou teorií molekulárních orbitalů, chemické reaktivity, molekulovou spektroskopií. V roce 1993 
byl zvolen předsedou Akademie věd ČR a ve funkci setrval do roku 2001. Je členem Učené společnosti, kterou 
v roce 1994 spoluzakládal. Jeho práce představuje asi 300 publikací. Pro širší veřejnost vydal soubor prací: 
Myšlení jako vášeň (1998), Za vládu rozumu (2002), Laboratorní deník (2008).     
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jasna snaha zachovat status quo na dvou stranách a neochota ve větší míře podporovat ústav, jenž by 

byl zaštítěn dvěma institucemi.  

MS: Vždyť zde fungoval Ekonomický ústav ČSAV. Lidé, kteří v něm pracovali, také působili i na CERGE. 

Druhá věc je, že se instituce převezme studijní doktorský program ze Spojených států. Nejednalo se o 

masivní studium, jak je známo na českých univerzitách.  

KK: CERGE bylo koncipováno jako elitní organizace koncentrovaná na jiný druh trhu. Byla snaha 

vzdělat studenty střední a východní Evropy, kteří by se po studiu vrátili zpět do svých zemí.  

MS: Sluší se říci, že slovo elita nebylo přijato s nadšením. To proto, že mnozí lidé to díky přístupu za 

minulého režimu neměli v oblibě. Dříve byla snaha po průměrnosti a z ní vycházející šedi. S tím se jistě 

potýkalo i CERGE. 

KK: Byla to stará víra usilující o nivelizaci, o rovnostářství. To je dlouhá historie.  

MS: Pokud byste měl zhodnotit těch dvacet let, tak můžeme říci, že se instituce dobře integrovala do 

akademické obce? Je respektovanou institucí, a to nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Soudíte, že to, o 

co jste usilovali, bylo též splněno? 

KK: O tom není pochyb. Oslava dvacetiletí v minulém týdnu to ukázala. Byla předložena spousta 

informací na toto téma. Postavení CERGE – EI je v mezinárodním srovnání výtečné. Systém zde 

aplikovaný se osvědčil.  

MS: Myslíte si, že tato instituce hodně unikla zaběhlým postupům institucí, jako jsou ty, které se 

nevěnují pouze výzkumu, avšak i vzdělání studentů? V Čechách jde třeba o VŠE či o Masarykovu 

univerzitu.  

KK: Určitě. CERGE je orientována na světovou ekonomii a studenty, kteří jsou z jiných zemí. Ostatní 

instituce, jako je Masarykova univerzita a Karlova, jsou orientovány na zdejší trh. V tom je velký 

rozdíl. Není v tomto směru příliš velká konkurence. Výhoda CERGE je, že má jiný trh, jiný druh 

studentů, do jisté míry zde nemá konkurenci. Tento přístup k výchově studentů, jenž je zaveden na 

CERGE, je dobrým příkladem pro samotnou Karlovy univerzity. Právě tam ustanovili několik ústavů, 

které se specializují na výchovu studentů ze Západu. V tom je vidět jistý vliv existence CERGE na 

Karlovu univerzitu.  

... Pohled na vysoké školství ...  

MS: Pokročme dále. Jak se díváte na školství a především na školství terciální? Je zřejmé, že 

v minulosti byla pouze malá skupina lidí, kteří mohli studovat, nebyly ve srovnání s dneškem takové 

možnosti. Jak hodnotíte těch dvacet let rozvoje vysokého školství?  

KK: Jsem optimistou. Vidím to pozitivně. Zejména shledávám dobrým ten fakt, že čím větší procento 

studentů vstupuje na vysoké školy, tím lépe, i když se to dnes kritizuje zejména, že jich je mnoho a že 

to vede k nižší úrovni studia jako celku. To já nepřijímám. Věřím v to, že je nutné, aby co nejvíce lidí 

studovalo, i když by ve škole pobyli jen rok či dva a studium nedokončili. Je to pozitivní pro ně a má to 

význam pro společnost jako celek. Vidím v tom velký pokrok.  
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MS: Nepřímo konstatujete: nechť každý má možnost studia, pro které se rozhodne a na které stačí. 

Dříve vysokou metou byla maturita. Kdo měl maturitu třeba v počátku dvacátého století, byl 

ctihodným člověkem. Byl to doklad, že si osvojil jisté znalosti, a to jazykové, že si bude umět si v životě 

poradit. Dnes již maturita ztratila punc kvality. Vy si myslíte, že by bylo dobré, ba nutné, aby Češi, 

pokud mají uspět v konkurenci nejen evropské, ale i světové, měli možnost studovat na vysokých 

školách v co největším počtu?  

KK: Určitě.  

MS: Máme zde státní školy a ty mají z přirozenosti omezenou kapacitu. Po roce 1989 se otevřel 

prostor pro vznik soukromých škol.  Jak vnímáte tento segment vzdělání? Tážu se proto, že lidé se 

domnívali, že se vznikem dalších škol vznikne konkurence a vysoké školy budou usilovat o to, aby se 

zvyšovala jejich kvalita. Tento záměr se ale nenaplnil.  

KK: To je názor těch, kteří působí na státních školách. Ti si chválí privilegovanou pozici a staví se do 

pozice lepších. To je pochopitelné z ekonomického hlediska. Vznik privátních škol je ale jistě pozitivní. 

Zvyšuje se tak počet lidí, kteří vstupují do školské terciární soustavy, a to je správné. Přijímací 

zkoušky, maturity považuji za nedůležité. Ať se každý zapíše buď za své peníze, či za stipendium. 

V prvním ročníku se to proseje a pozná se, kdo tam patří a kdo ne. Je to lepší přístup než nějaké 

zkoušky, které mohou, či nemusí vyjít.  

MS: Náhoda člověka vyřadí, člověk může selhat a rok nemusí být patřičně využit.  

KK: Přesně tak. 

MS: Dnes studuje na vysokých školách více jak polovina lidí, kteří vycházejí ze středních škol. Problém 

je, že kapacita je limitovaná, a také, jak to sladit s trhem práce. 

KK: To je pochybná otázka. Trh práce nakonec rozhodne o kvalitě a množství absolventů. Nezáleží 

tolik na tom, zda kandidát přijde z té či oné školy, i absolvent z méně populární školy se pochopitelně 

může uplatnit skvěle. Myšlenku, že když někdo má vizitku z nejlepší školy, tak mu to zaručí místo, tak 

tu neuznávám.  

MS: Nepřímo říkáte, na školy nehleďte, důležité je, co ten či onen student umí. Když je schopný, 

prosadí se, třebaže absolvoval nevýznamnou školu. U nás je snaha po státním dirigismu. Vy 

doporučujete: nechť člověk usiluje o co největší vzdělání. Avšak neměl by mladý člověk též brát 

v potaz situaci na trhu práce? Třeba na českém trhu práce chybí lidé, kteří ovládají řemeslnou výrobu. 

Kdo ji bude dělat, táže se občan. Možná řeknete, že s tím si trh poradí sám. 

KK: Jistě. Budou zde pracovat imigranti.  

MS: U nás je běžné, že zde pracují Ukrajinci, kteří uklízí, pracují na stavbě, a tak nahrazují Čechy, kteří 

ty práce vykonávat nechtějí.  

KK: To již je celosvětový problém. Znám Ukrajince, kteří mají vysokoškolské vzdělání, a zametají ulice. 

To je otázka trhu. Soudím, že i zde se časem prosadí. My jsme cosi podobného prožívali jako 

emigranti. Také jsme začínali na nejnižším stupni, teprve později jsme se dostali do vyšších pozic. Stát 

nemá za úkol, nemá za povinnost, aby určoval, kdo má kolik studentů, kdo může, či nemůže vstoupit 

na školu, a dával jim nařízení.   
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MS: Zde jde o to, aby nevznikaly bubliny. Stačí se podívat na situaci po roce 1989. Byla velká poptávka 

po ekonomech. Každý člověk si chtěl doplnit nedostatky a měl zájem mít ekonomické vzdělání. Nebyl 

dostatek právníků. Sám jste to poznal z vlastní zkušenosti. Člověk, pokud měl ekonomické vzdělání, 

měl lepší postavení na trhu práce. Dnes je spousta ekonomů, ale zase nejsou odborníci v technických 

oborech či řemeslníci. Lidé, kteří studují na technických oborech, však mají velkou úmrtnost. To 

znamená, že na ně jsou kladeny vyšší nároky. Lidí, kteří studium dokončí, nebude mnoho na základě 

skutečností, které byly zmíněny výše, a výchova je běh na dlouhou trať. To vede k tomu, že jejich cena 

na trhu práce je vysoká. Vy jste pro, aby každý měl možnost vyzkoušet si, zda na trhu práce vybranou 

pozici obhájí, či ne?  

KK: Zde převládá idea, že každý po skončení studia dostane papír, jenž má velkou cenu. Je to pouze 

vstupenka na trh práce. Poté se během doby ukáže, zdali to byl pouze klam, dojem, že absolvent je 

odborník, jelikož se ve skutečnosti se neprosadí. Je problém, že někteří studenti nemají hned 

zaměstnání. To se musí brát v historické dynamice. Pokud mu dáte čas a je-li schopen, prosadí se, byť 

začne třeba v nedobrém zaměstnání. Důležitá je snaha a také schopnosti, aby se člověk na trhu práce 

prosadil.  

MS: Nespoléhej na stát, ale na sebe.  

KK: Rozhodně. Nespoléhat na stát, nebýt jeho potenciální přítěží.         

MS: Domníváte se, že by školy měly recipovat aktuální situaci na trhu práce? Pokud se stanete 

studentem v roce 2011 a bude studovat pět let, vyjdete z toho, že kdysi byl nedostatek programátorů?  

Soudíte, že není dobré přihlížet k takovým úvahám?  

KK: Myslím si, že k tomu se nepřihlíží ani dnes. Dnešní rektoři či děkani univerzit mají zájem, aby 

dosáhli plného počtu studentů a tím získali i prostředky na studenty. Usilují, aby jejich práce byla co 

nejsnazší. Co poté se studenty bude, to již je jim do určité míry jedno. To je logika trhu. Já s tím 

souhlasím. Každý má svou osobní odpovědnost a musí se následně sám prosadit, a pokud se 

neprosadí, musí vinit sám sebe, nikoliv státního úředníka, který mu dovolil na vysoké škole studovat 

právě tento obor.  

... Dostatek financí? ...  

MS: Myslíte, že peníze, které jsou vynakládány státem na české školství, jsou dostatečné? Ve srovnání 

s Japonskem, Spojenými státy asi kulháme, že?  

KK: To jsou čísla, která se používají. Já na čísla příliš nevěřím. Lze asi říci, že čím více bude prostředků 

pro školy, tím lépe. Není to ale záruka kvality. Vzpomínám si na případy studentů, kteří vystudovali na 

komunistických školách, kde byl naprosto špatný způsob výuky, a přesto se prosadili a dnes jsou ve 

vedoucích pozicích. Škola je pouze jedna část investice a dlouhodobě to úspěch nezaručuje. Z toho 

důvodu jsem více otevřený a uznávám zde roli státu. Je politickou otázkou, kolik do toho politici dají 

peněz.  

MS: Tážu se také z toho důvodu, že si zdejší kantoři naříkají, že nejsou patřičně honorováni. Lidé, kteří 

působí na vysoké škole, mají více zaměstnání, aby si udrželi svůj ekonomický status, proto se 

nemohou patřičně věnovat studentům. Jakou máte proti této tezi námitku?         
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KK: To je důležitá otázka. Mám dojem, že každé zaměstnání, každá skupina lidí vyžaduje více 

prostředků či podpory od státu či jiného subjektu. Najdou se vždy argumenty, aby bylo dáno více 

peněz. Je to monopolistické myšlení. Dejte nám více peněz, ale méně studentů, byť budeme mít 

méně práce. To je strategie lidského chování a jednoduše to platí i na vysokých školách. To, že 

naříkají, je pochopitelné, ale oni nacházejí také řešení. Spousta kolegů, které znám, působí 

v takzvaných „vedlejšácích“ a berou zaměstnání na škole jako základ, který jim má stát „povinnost“ 

dát. Poté se tržně prosadí mimo univerzitní systém, anebo v jiném univerzitním systému, a tím si 

platy zvyšují. Není zde ani minimální kontrola a ochota regulovat vedlejší zaměstnání. To je 

pochopitelné tržní chování. Daný člověk má zaručený základ a nemusí se snažit. Do školy chodím 

jednou týdně či pouze na přednášky. Přednáším tam to, co jsem napsal před pěti lety, odbudu si to. 

Poté hledám zaměstnání někde jinde, abych si přivydělal více.  

MS: Takto to chodí.  

KK: Rozumím tomu. To je tržní mechanismus, který se prosazuje i na vysokých školách.  

MS: V Americe je to běžné?  

KK: Ano, ale tam je to regulováno. Každá škola, fakulta či katedra si chrání, do jaké míry vedlejší 

zaměstnání toho či onoho pedagoga existuje.  

MS: Tam také platí, že na nejlepších školách jsou učitelé nejlépe placeni, protože studenti musí platit 

velké školné. Kantoři tak mají povinnost se věnovat studentům. 

KK: Většinou se věnují svému výzkumu. Reputace se získá publikacemi, a nikoliv učením studentů. 

Pochopitelně se to nemůže ignorovat. Mnozí nemusejí hledat „vedlejšáky“, ti mají dostatečný příjem. 

Někteří o to nemají zájem. Lidé mají různé motivace. Jsou tací, kteří jsou oddáni jen výzkumu, vědě.  

MS: Každý prosazuje své preference a dle toho vypadá celý systém. To není myšleno hanlivě.  

... Akademie věd a Věda žije ...  

MS: Instituce, v níž působíte, náleží částečně Akademii věd ČR. Jak jste přijal informaci, že česká vláda 

v roce 2009 počala uvažovat o zrušení Akademie jako celku?  

KK: To byla snaha, kterou propagoval v devadesátých letech profesor Zahradník. Měl podporu ve 

vládě. Jan Švejnar smýšlel stejným způsobem. I Radim Palouš chápal nutnost propojit univerzitní 

výuku s výzkumem. Akademie byla viděna jako instituce podle ruského – sovětského vzoru, jenž 

přežívá. Tam přežívaly staré kádry, které si chránily své pozice. Měly minimální kontrolu, minimální 

výkonnost měřenou v počtu publikací, ale měly zajištěná místa a již tenkrát měly „vedlejšáky“.  

MS: Myslíte si, že s myšlenkou postupné likvidace této instituce se mělo začít daleko dříve, tedy za 

premiérování Václava Klause?  

KK: Pro určité obory určitě. V oblasti fyziky, chemie bych to viděl jako uspěchané. Většina institucí 

Akademie byla orientovaná na výzkum, který měl experimentální povahu, a tito lidé neměli ani 

ochotu, ani zájem učit. Osobně bych je nenutil. Dlouhodobě pokládám propojení Akademie a 

univerzit za užitečné hlavně pro obory z oblasti sociálních věd.  
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MS: Lidé, kteří učili či působili na Akademii věd, patřičně nezaznamenali výzvu nové doby a nepodívali 

se, jak to funguje na Západě. 

KK: To je naprosto nezajímalo. Měli pochopitelně zájem si své privilegované pozice udržet a 

pokračovat v tom výhodném systému, jenž byl založen na minimální kontrole, na minimálním výkonu 

odrážejícím se v malém počtu publikací, na minimálních úkolech, a přitom si dělat „vedlejšák“. To 

bylo typické pro dřívější dobu.  

MS: Domníváte se, že se situace již změnila? Jde o to, že se v roce 2009 proti návrhu zrušení Akademie 

věd vytvořil velký aktiv protestujících s názvem: Věda žije. Vystoupili tam lidé jako Tomáš Halík34, Jiří 

Grygar35. Soudíte, že Akademie věd jako instituce by potřebovala větší integraci do těch škol? Je 

zřejmé, že tam také jsou ekonomické tlaky. Část budov Akademie jsou atraktivní budovy pro jiné než 

vědecké účely. Jsou zde investoři, kteří by měli zájem využívat jednotlivé movité majetky pro svůj 

obchod a zhodnotit to lépe než samotná instituce.  

KK: Pro jisté obory by to bylo pochopitelné. Dnes si Akademie vybudovala jistou reputaci a hledá 

novou úlohu, která by byla pozitivní a prospěšná. Soudím, že je dnes pozdě na dalekosáhlé 

přeorganizování. Jako všude v těchto institucích konzervativní systém převládá. Je nutné si udržet 

existující kontakty, křesla i dlouhodobě. Nechci však Akademii nějak snižovat. Naopak Akademie 

získala novou pozici, novou roli a prosazuje se velmi vehementně zejména v technických oborech.  

MS: Vnímáte období více jak dvaceti let, kdy se zejména ti mladší Češi, kteří studovali na Západě, 

mohli seznámit s vyspělou vědou, mohli komunikovat a zařadit se do vědeckých struktur, jako 

pozitivní?  

KK: Jistě, mladí v určitých oborech dosáhli evropské úrovně a díky tomu navázali tak silné kontakty. 

Důkazem toho je, že někteří studenti, kteří pobývali v akademickém prostředí na Západě, získali tituly 

ve vědeckém výzkumu a jsou ochotni se sem vracet. Není to otázka pouze financí. Někdy dostanou 

výhodné nabídky, ale již vidí, že úroveň zde je na výši jako na Západě, a jsou ochotni investovat své 

úsilí zde, a nikoliv na Západě. To je důkazem určité úrovně, která byla dosažena českou vědou.     

... Hodnocení ...  

MS: Udělali jsme pomyslnou tečku za jedním oborem. Rád bych však využil příležitosti a pootočil se 

k celku, tedy vnímání společnosti, hospodářství, politiky. Když se podíváte zpět na těch více jak dvacet 

let jako pozorovatel procesů, které se uskutečnily, jaká slova pro ně naleznete? Máme demokracii, 

                                                           
34

 Tomáš Halík *1948, český katolický kněz a religionista. Během minulého režimu vystudoval psychologii, byl 
tajně vysvěcen na kněze, působil jako klinický psychoterapeut. Již před rokem 1989 se zapojil do diskusí o 
směřování společnosti, což mohl více uplatnit ve svobodném systému. Halík byl spolupracovníkem V. Havla, 
zvláště jeho projektu FORUM 2000. Je signatářem hnutí Impuls 99, jež mělo zájem kultivovat politiku. Je 
příznivcem občanské společnosti. Sám považuje za nutnost se stavět proti omylům, které přináší politická život. 
Je častým hostem na zahraničních univerzitách, jako je Oxford či Cambridge, Pittsburgh. Mezi jeho dílo lze 
zařadit: Co je bez chvění, není pevné (2002), Oslovit Zachea (2003), Vzýván a nevzýván (2004), aj.    
35

 Jiří Grygar *1936, český astrofyzik, popularizátor vědy. Vystudoval MFF UK, což mu umožnilo věnovat se 
oborům, jako je fotometrie, spektroskopie hvězd. Přízeň a popularitu širší veřejnosti si získal pořady Okna 
vesmíru dokořán 1981, Zlaté století astronomie. Je členem Učené společnosti, Evropské rady skeptických 
organizací. Napsal řadu knih: V hlubinách vesmíru (1975), Věda, víra vesmír (1995), Vesmír jaký je (1997), 
Čtyřicet let rozvoje astronomie (1999), O vědě a víře (2001) aj.       
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máme kapitalismus, třebaže s chybami. Na druhou stranu zde máme monopoly chráněné státem. Ušli 

jsme jistě nějakou cestu. Jak byste hodnotil ono období?  

KK: Jsem optimistou. Stačí, když si vzpomenu na pohled na Prahu z devadesátých let a pohled na 

Prahu dnes, tak vidím veliký pokrok, velkou změnu.  

MS: Je dobré říci, že Praha je doslova magnetem, který přitahuje investice, přitahuje turisty.  

KK: To platí i pro okresní města i pro venkov. Stačí se zeptat, kolik lidí jezdí na venkově svým 

privátním autem? 

MS: Dost. Mnohým lidem také nic jiného nezbývá, jelikož obslužnost není odpovídající.   

KK: To je prostředí, systém, jenž byl tak vytvořen, avšak je rozhodně pozitivní, i když je člověk 

nepřímo donucen koupit si své auto. Je svobodnější, než když je závislý na autobusu, jenž přijížděl 

jednou za den. Pokud se dívám na životní úroveň, na styl lidí, na jejich chování, tak v tom vidím 

pozitivní změnu.  

MS: Zdejší ekonomové jsou povětšinou optimisté. Možná proto, že vědí, v jakých údobích se 

společnost nacházela, když si jisté situace nanesou na časovou osu, což mnozí lidé nekonají.  

KK: Přesně tak.  

MS: Souhlasíte s tím, česká společnost si žije nejlépe ve své historii, nebo je to skutečnost, která 

vychází pouze ze statistik?  

KK: Skutečnost je jasná. Lidé se mají lépe než kdykoliv jindy. Žijí si někdy až nad poměry, neúměrně se 

zadlužují jako i sám stát, což je nynější problém. Rozhodně životní úroveň, životní styl se stal 

normálním ve vztahu k západním zemím. Je lepší než v minulosti.  

MS: Možná bych se pootočil na jistě citlivé téma, která je pro exulanta důležité. Jak vnímáte ono 

vypořádávání se s minulostí? Je nutné? Soudíte, že ještě přijde, jako tomu bylo v Německu? 

KK: Bylo povrchní, pokud vůbec nějaké vyrovnání proběhlo. Myslím, že nyní je vhodná doba, aby se 

širší veřejnost, politici a hlavně historici začali zajímat o hodnocení minulosti. 

MS: Co byste doporučil Čechům a středoevropskému regionu jako člověk, jenž se dívá z akademické 

půdy a má zkušenosti s tržní ekonomikou?  

KK: Více myslet realisticky, ekonomicky, tedy nežít nad poměry. 

MS: Nezadlužovat se, což je fenomén současnosti. Každý zápasí s dluhy.  

KK: Právě to jsem měl hlavně na mysli. Je to otázka komplikovaná i na státní úrovni, ale i na úrovni 

jedince. To si mnoho lidi uvědomuje. Dnes je to jasné, že zadlužování je chybná strategie do 

budoucnosti.  

MS: Ano, místo jednotlivců se masivně zadlužují jednotlivé státy. Doufám, že to neskončí celkovým 

krachem, třebaže ten může být vhodným impulsem pro změnu chování. Děkuji vám.  

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

 

KK: Zúčastnil jsem se pouze na osobní úrovni, drobnou prací při organizovaní a průběhu terciárního 

školství a tím při přípravě odborníků schopných působit v moderní kapitalistické ekonomii. 

 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

 

KK: Kuponové privatizaci jsem se nezúčastnil. 

 

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 nalezení v Evropské unii?       

 

KK: Historie posledních let dokazuje, že rozdělení Československa bylo oprávněné a úspěšné.      

 

 

 

Dialog o transformaci s Antonínem Ruskem36,37: 

MS: Čím pro vás byl rok 1989 jako pro ekonoma a exulanta? Jaké naděje jste do něj vkládal a jak se 

naplnily? S čím si tento rok hlavně spojujete?  

AR: Těžko říci. Od té doby uplynulo mnoho času a mezi tím se stala spousta věcí. Mohu říci, kde jsem 

byl, když došlo ke změně věcí: pamatuji si, že jsem seděl v hotelu v Orlandu a pozoroval jsem 

revoluční dění v televizi. Samozřejmě jsem do toho vkládal velké naděje. V té době nikdo nevěděl, co 

a jak se to stane.  

MS: Lakonicky můžeme říci, že se „to stalo“. Studenti vyšli do ulic. Stačilo mírné šťouchnutí do kuličky, 

které způsobilo velkou reakci, která vedla ke změně systému. Došlo k předání vlády a následně ke 

změně systému v podobě obnovení demokracie a tržního hospodářství. Pro mnoho lidí v Čechách je 

letopočet 1989 zásadní. Je to rok, s nímž si občané spojovali velké naděje ve změnu systému a v 

návrat mezi země se západní demokratickou kulturou.  

AR: Zajisté - obnovení demokracie a konce komunismu. Pokud si pamatuji, nebyly tam příliš jasné 

představy, co se vlastně stane. Důležité bylo, že komunistická vláda padla. Byla nahrazena – možná - 

vládou reformátorů, lidmi, kteří chtěli změnu. Jestli si pamatuji … a to je vysoce subjektivní … nebylo 

jasné, v čem by změna měla přijít. Existovala skupina lidí, která si představovala, že bychom se mohli 

vrátit k procesům z roku 1968. Koneckonců tenkrát Gorbačov a Rusové se to snažili zoufale kopírovat 

v tamních podmínkách, což vedlo k jejich krachu.  

                                                           
36

 Antonín Rusek *1950, český ekonom, s orientací na otázky finančního trhu, je též signatářem Charty 77, 
v USA působí na Susquehanna University v Pensylvánii.     
37

 Dialog byl natočen v pondělí 25. listopadu 2013 odpoledne v prostorách kavárny D café u hotelu Slovan 
Lidická ul. 18, Brno.   
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MS: Zde nám též vyvstává otázka, zdali systém, který byl v Sovětském svazu i u nás, bylo možné 

reformovat.  

AR: Tuto otázku již nikdo nemůže zodpovědět. Maďarská zkušenost by naznačovala, že ano. Polská 

zkušenost by říkala, že zřejmě ne. Ruská zkušenost by též říkala, že asi ne. Otázka zní: „Mohli Rusové 

dělat „čínskou“ politiku místo té, kterou dělali?“ Gorbačov si myslel, že k reformování státu je 

potřeba změny politického systému. Teng Siao - pching usoudil, že mohou reformovat pouze 

ekonomický, ne politický systém. Když se na situaci podíváme v roce 2013, Číňanům to funguje, 

Rusům ne. Je samozřejmě otázkou, jestli by onen model mohl fungovat v Rusku stejně jako v Číně. 

Jsem přesvědčen, že ne, ale jak bylo řečeno, nikdo na to již nemůže odpovědět.  Zde ve střední 

Evropě – v Čechách, Polsku, Maďarsku, bylo celkem jasné, že to, co bylo v roce 1968, se všemi 

snahami reformovat politiku pod stínem a omezením Moskvy, se realizovat dále nedá. Z mého 

pohledu zde byly dvě otázky: jak by se dalo reformovat hospodářství, a co se stane s politickým 

systémem. Druhá otázka byla celkem jasná. I když existovala nejrůznější mínění, bylo třeba nastolit 

demokratický politický systém.  

MS: Toto například v Číně není. Mají takzvaný státní kapitalismus a on funguje. Ostatně, Čína se stala 

druhou největší ekonomikou na světě.  

AR: V absolutních číslech ano. Je však s počtem 1, 35 miliardy lidí ...  

MS: … a s různými příjmovými rozdíly. Myslel jsem si, že Číňané nastoupili na cestu, kde je důležité, 

aby kočka chytala myši a je jedno, jaká je … Důležitá je aktivita. Tuto cestu realizují a jejich vize se jim 

během více jak třiceti let naplňuje. Pochopitelně, že cesta má spousty otazníků. Například tam není 

politická svoboda, kterou jsme my požadovali. V roce 1989 jsme přece usilovali o svobodu a 

demokracii.    

AR: Argumentoval bych, že situace v Československu byla jiná. Hlavním přáním bylo obnovit svobody, 

které si lidé představovali různě. Záměrem bylo obnovit možnost cestování, svobodu politického 

vyjádření. Samozřejmě si spousta lidí neuvědomila, že je k tomu zapotřebí fungující hospodářství. Jak 

jsem říkal - byly zde dva problémy, a to politický a hospodářský. Politický problém nebyl jednoduchý. 

Pamatuji si, že například Havel, Dienstbier a skupina lidí kolem nich, měli ideu nepolitické 

demokracie. Nikdo přesně nevěděl, jak má taková demokracie vypadat. Klaus, jehož nejsem 

příznivcem, prosazoval, že demokracie potřebuje politické strany.  

… Otázka nutnosti pádu …  

MS: Ano, ale přidržme se ještě roku 1989. Zde jde též o to, jestli by režim padl, kdyby komunisté dali 

lidem stejný prostor pro realizaci jejich tužeb, jako tomu je na Západě. Lidé viděli rozdíl mezi českými a 

západními výkladními skříněmi. Vnímali svoji nespokojenost nikoliv z důvodů politické nesvobody, ale 

především toužili spotřebovávat, chtěli svobodu ekonomickou … Souhlasíte?  

AR: Zřejmě by režim padl stejně. Je obtížné říci, co by bylo, kdyby … 

MS: Mohl by se udržet déle. Ostatně i Číňané požadují demokratizační reformy. Nejde jim pouze o 

konzum, fungující tržní hospodářství, ale též o systém, který umožňuje realizaci politické svobody.  

AR: Podívejte se na to takto: Jaruzelski se o to pokusil v Polsku.  
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MS: Psal se rok 1989, …  

AR: … kdy v Polsku povolili určité politické svobody, volby do senátu. Ukázalo se, že jeho pokus nebyl 

udržitelný, jelikož Solidarita vyhrála senátní volby. Následně přišla Mazowieckého vláda. Jaruzelski a 

lidé kolem něho si mysleli, že lidem dají občanské svobody, ale přitom udrží vládu. Zjistili však, že to 

tak nefunguje. O to se Rusové a Gorbačov také snažili. Člověk si vzpomíná na jejich reformy, které 

posléze opustili. Gorbačovova idea byla „glasnosť“. Perestrojka se k tomu jen tak přidala. Oni si 

mysleli, že když lidem dají určitou svobodu, umožní zachování podstaty režimu. V Maďarsku to bylo 

trochu jiné. Maďarský režim se změnil až poté, co došlo ke změnám jinde. Gyula Horn si též uvědomil, 

že bez sovětské podpory není možné být socialistickou zemí.  

MS: Sluší se říci, že i naši představitelé se domnívali, že bez pomoci Sovětského svazu nemohou 

existovat.  

AR: Zkrátka byli realističtější než ostatní. Uvědomovali si, že na Sovětském svazu závisí.  

MS: Gorbačov šel jinou cestou. Lidem dal možnost volby.  

AR: Rusko je složité. Ruské reformy začaly drtivou porážku Syřanů v roce 1982. Syřané ztratili velké 

množství letadel, ale Izraelci pouze jedno. Rusové zcela pochopili, že jejich technologie na Západ 

nemá. Vojáci a policisté začali souhlasit s tím, že je nutné podstoupit reformy. Rusko bylo a je 

velmocí. Aby zůstali velmocí, museli se modernizovat. Česko není velmocí, a proto se nemuselo 

modernizovat. Jeden z argumentů byl, že pokud by minulý režim vyráběl více potřebného zboží, mohl 

by se udržet dlouhou dobu. Na to však dnes nikdo nemůže odpovědět.  

… Komunismus …  

MS: Spontánně jsme přešli do období budování komunismu. Čím pro vás je tato ideologie? Jak 

nahlížíte na systém, který z ní vychází a jehož podobu jste mohl poznat?  

AR: Vskutku těžká otázka. Možná bych odpověděl, že je pro mě ničím, nebo takto: „Čtěte Černohorce 

Milovana Djilase a jeho teorii Nové třídy (The new class). Jeho kniha je již dnes zastaralou. On popsal 

komunistickou ideologii jako vytvoření nové diktatury, nové třídy, nové skupiny lidí, kteří se 

soustřeďují, aby vládli. Uvědomují si, že se nejedná o římskou říši nebo středověk, že není možné 

pouze vládnout, ale je nutné lidem cosi dát. Zkrátka, po nejrůznějších změnách přišel takzvaný 

„husákovský socialismus“, čemuž se v Maďarsku říkalo „gulášový socialismus“.  

MS: Postupovalo se v logice: „My vás nasytíme, ale vy nás necháte vládnout.“  

AR: Ano, dáme vám možnost spotřeby a vy proti nám nebudete nic dělat.  

MS: Nebyla to cesta do pekel?  

AR: Ukázalo se, že ano. Oni si mysleli, … a v tom je špatná interpretace, která může existovat do 

dnešních dnů … že to, co většina lidí chce, je spotřeba, a to ostatní zajímá jen pár intelektuálů. Není 

to však pravda. Normální lidé nemusí být intelektuálové, aby o tom mohli psát a vyjádřit se. Pořád to 

však chtějí, pořád to cítí.    

MS: Svoboda je lidmi pociťována a žádána, stejně jako uznání vlastní důstojnosti. Usilují o to, aby se 

s nimi stejně zacházelo …  
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AR: … a aby mohli cítit, že mají určitou váhu.  

MS: Komunistický režim to nezaručil.  

AR: Toto komunistický režim odmítl, jelikož si myslel, že ze všeho nejdůležitější je rovnost a spotřeba. 

Rovnost jim nevyšla, způsobili obrovskou nerovnost realizací centralismu.  

MS: Dotýkalo se to lidí i jejich příjmů. To je Orwellovo: „Všichni jsou si rovni, ale někdo rovnější.“ 

Člověk, jenž byl součástí strany, měl umožněno získávat požitky.  

AR: Samozřejmě. Měl spotřebu. Zde vzniká problém, jestli máte centralizovanou organizaci, a to byl 

reálný socialismus. Plánované hospodářství je centralizace z definice. Někdo musí být boss, pak jsou 

tam nižší bossové, pak je tam takzvaná pracující třída, která má pracovat. Zkrátka - pokud můžeme 

cosi udělat pro pracující třídu, nabídneme jí to.     

… Východiska ideologie …  

MS: Myslíte si, že východiska komunistické ideologie můžeme vnímat jako pokus o vytvoření 

„spravedlivé společnosti“, „nového člověka“, ale v konfrontaci s realitou se to ukázalo jako utopie? 

Komunisté se zaštiťovali pracující třídou.  

AR: Ukázalo se, že složitější hospodářství není možné efektivně plánovat, jelikož chybí motivace.  

MS: Ti, kteří motivaci mají, budou eliminováni, jelikož jejich přístup je protirežimní. Vynálezy, nové 

myšlenky se nedají naplánovat. Když se o to někdo pokouší, systém končí dlouhodobě v úpadku.  

AR: Inovace a kreativita je z principu individuální záležitost. Ve Washingtonu jsem slyšel vtip, a to 

vlastně není vtip, jelikož popisuje konkrétní situaci: když chcete zabít ideu, vytvořte výbor, ať ji 

studuje. Toto je japonský pohled na dnešek. Japonská společnost je odlišná. Pokud mohli kopírovat, 

byli vynikající. Jaký vývoj bude v Číně, se uvidí. Individualismus v tamní společnosti není. Kde 

naleznete tvůrčí Japonce? V New Yorku, v Kalifornii, atd., ale v Tokiu je to pro ně horší. Celý 

komunismus měl problém včetně toho, že ani kopírování jim příliš nevycházelo. Československo mělo 

obrovskou tradici. Mohlo vyrábět auta, mohlo vyrábět letadla, …  

MS: … dokonce jsme vytvářeli investiční celky.  

AR: Když přišla elektronika, bylo to horší. Pamatuji si, když jsem přijel v roce 1990, hovořil jsem se 

svou sestrou, která dělala pro tehdejší Lidovou demokracii na Karlově náměstí. Ukazovala mi jejich 

počítače. Pamatuji si na floppy disk, který byl ohromný, měl kapacitu 56 K. Já jsem si z toho dělal 

legraci: „K čemu to používáte? Možná by bylo dobré je použít jako plachty na lodi.“ Problém je v tom: 

systém nenabízel individuální přístup a odpovídající motivaci, kde měla být. Užíval se princip 

centralizace spočívající v tom, že posloucháte mě jako šéfa.  

MS: Když by šéf byl dostatečně vnímavý, řekl by: „Vážený kolego, to, co říkáte a navrhujete, je správné 

a budeme se řídit vaší inovací.“ Problém tehdy byl, že takovýto kreativní člověk by mohl ohrozit šéfa. 

AR: Přesně tak.  

MS: Schopní ve správném režimu by měli zažívat vzestup, ale komunistický režim byl charakteristický 

tím, že schopnější byli eliminováni a nahoru se dostávali méně schopní, ba neschopní. Když se 
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podíváme na vystoupení Miloše Jakeše na Červeném Hrádku v roce 1989, to situaci potvrzuje. Strana 

nedokázala reflektovat podněty ze společnosti. Byl jako „kůl v plotě“. Každý se tomu smál a 

poukazovalo se na nefunkčnosti.  

AR: Měli bychom se vrátit zpět k Djilasovi. V jistém bodě trvání režimu každý usiluje o to, aby si udržel 

svou pozici, moc a byl povýšen. Zkrátka, každá nová idea jej, a tedy i systém sám, ohrožuje, a proto je 

nutné ideu potlačit. Nemůžete však potlačit myšlenky, ale lidi, kteří je hlásají.   

MS: To byl hlavní důvod, kvůli čemu byli takoví lidé v padesátých letech vězněni - režim se jich obával. 

Komunisté a jejich režim viděl v takových, kteří nesouhlasí s jejich ideovými východisky, konkurenci – a 

ta musela být eliminována.  

AR: I uvnitř režimu šli jeho exponenti proti sobě, když přišli reformátoři nebo změny. 

MS: Ota Šik „byl odejit“ a volil emigraci ve Švýcarsku v St. Gallen.  

… Pozitiva minulosti? …  

MS: Ještě bych se zeptal, zdali na bývalém režimu vidíte nějaká pozitiva. Lidé mohou zmínit otázku 

jistoty. Měli jistotu, že nebudou žebráky, že budou mít alespoň malý příjem, byť budou donuceni 

pracovat. Jinými slovy, režim se o ně do jisté míry „postará“.  

AR: Já žádná pozitiva na minulém režimu nevidím. Současný režim - neboli moderní kapitalismus - se 

o lidi též „stará“.  

MS: Ano, ve dvacátém století byl vymyšlen sociální stát.  

AR: Stará se více, než byl schopen komunistický systém. Lidé mají větší schopnost, větší produktivitu. 

Socialismus sedmdesátých let 20. století se nedá porovnávat s tím, jak Marx a Engels viděli britský 

kapitalismus v roce 1840. Může nám to připadat směšné, i když mnoho lidí by jim věřilo. Žádné 

pozitivum v něm nevidím, i když se propaganda v padesátých, šedesátých a hlavně v sedmdesátých 

letech snažila. Tuto příhodu znám pouze z druhé ruky: pamatuji si, že v polovině 70. let, když byla 

první ropná krize a západní hospodářství mělo problémy s růstem, na Západ se vydala jedna dívka, 

které povolili výjezd. Říkala: „Je to lež, tam žádná krize není. Nikdo tam nespí pod mostem, ani 

nežebrá.“ Propaganda občas fungovala. A právě proto komunisté omezovali cestování. Když 

najednou lidé objeví, že něčemu chtěli věřit a přitom to byla velká lež. Toto je psychologická reakce, a 

proto komunistický režim nemá podle mého názoru žádné pozitivní vlastnosti. Samozřejmě, pokud 

byl někdo vysoce postavený funkcionář, a pak přišel o pozici, nynější situace je pro něj horší. Tento 

pohled by se neměl zevšeobecňovat.  

MS: Například váš kolega Lubor Lacina konstatoval, že zde bylo produktivní zemědělství.  

AR: Něco bych řekl na toto téma. Můj předchůdce John Futy byl nejen ekonom, ale byl též velkým 

farmářem v Pensylvánii. Vlastnil asi tři sta krav. Měl asi tři farmy. Byl členem skupiny farmářů, kteří 

jezdili do Československa a chtěli zemědělcům radit, pomoct. Byl u Kostelce nad Černými lesy u 

Prahy. Přijel zpět a říkal: „To je strašné, československé zemědělství je nesmírně překapitalizované, 

ale přitom velice neproduktivní.“ Pouze jsem pokrčil rameny a myslel jsem si: „Nemusel tam jezdit a 

mohl se mě zeptat.“ Zemědělství je otázkou trhu. Nepěstujete jinou produkci pouze proto, abyste ji 

mohli mít. Můžete pěstovat banány na Aljašce? Pochopitelně, ale pouze na to potřebujete velký 
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vytápěný skleník, více světla … Můžeme je pěstovat, ale postup je příliš drahý. Je mnohem 

efektivnější banány pěstovat v Kostarice nebo v Guatemale a pak je u nich koupit. Stejné platí o naší 

zemědělské produkci. Nemusíme mít soběstačné zemědělství. Musíte mít systém, …  

MS: … který využívá komparativních výhod.  

AR: Obchod, anglicky „trade“, je obrovským vynálezem. Účast v obchodování je pro země nesmírně 

efektivní.  

MS: Bohužel komunisté tuto skutečnosti nechápali, a proto jsme byli takzvanou autarkní ekonomikou, 

kde se vyrábělo od špendlíku po traktor. Byli jsme západem Východu, dodávali jsme zemím, které 

nemohli platit. Ano, tato spolupráce pro nás nebyla výhodnou.  

AR: Řeknu vám jeden příběh. Můj spolužák na Vysoké škole ekonomické se jmenoval Mitko Mitev. 

Naposledy, kdy jsem jej viděl, byl plukovníkem bulharské státní bezpečnosti. „Vykukoval“ tam za 

Živkovem. Když byl studentem v Praze v roce 1967, 1968, 1970 Vysoká škola ekonomická měla 

požadavek jednoho západního jazyka. Rafinovaný plukovník Mitev usoudil, že Čechy jsou na západ od 

Bulharska, to znamená, že zná západní jazyk. Tento příběh není fikcí, ale reálně se stal.  

… Charta 77 a disent …  

MS: Jak se díváte na disent? Sám jste byl signatářem Charty 77. Co bylo impulzem pro to být její 

součástí?  

AR: Nejrůznější věci. Vyhodili dotyčné ze zaměstnání, zabránili jim, aby mohli dělat, co chtěli. 

Motivace byly nejrůznější, jak se poznalo ke zklamání některých lidí včetně Václava Havla. Najednou, 

jak se tlak změnil, skupina disidentů se začala hodně dělit podle nejrůznějšího mínění, názorů. Toto 

považuji za normální.  

MS: Vnímal jste Chartu jako výraz ne-rezignace lidí?  

AR: Spíše to byla snaha udělat cosi a vyjádřit mínění. Nevím, zdali je vám známo, ale tehdejší 

Československo bylo nazýváno „Biafra ducha“. Biafra byla nigerijská provincie, která prohrála 

občanskou válku atd. Byla zde snaha o likvidaci jakéhokoliv mínění a přinucení lidí, aby se vyjadřovali 

pouze k podpoře režimu a k ničemu jinému. Pochopitelně tento přístup vyvolával odpor. Týkalo se to 

i věcí, které jsou v jistém smyslu směšné. Například skupina Rangers se přejmenovala na Plavce. 

Proč? Protože režim vše potlačoval. Toto samozřejmě vytvářelo reakci.  

MS: Rozumím vám. Chartisté reagovali na dokumenty z Helsinek, k nimž se režim zavázal.  

AR: Co se stalo, když Češi podepsali helsinskou deklaraci? Zavázali se, že budou respektovat její 

princip, domácí zákony atd. Logika vzniku Charty 77 byla taková: my to zde podpoříme, neboť došlo 

k podepsání dokumentů ze strany vládní moci. Též byla snaha říci světu, že stav není absolutně 

katastrofální, jak situace mohla zvenčí vypadat: vše se potlačilo a nic zde nebylo, kromě režimního 

mínění.  

MS: Nutno říci, že Chartu podepsali lidé, kteří byli intelektuály.  

AR: Ano, vezměte si, že zde byla snaha nezapadnout, nebýt zničen. Motivace byly nejrůznější. Pro 

většinu lidí, kteří Chartu podepsali, se jednalo o záchranu alespoň nějaké intelektuální úrovně 
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v Čechách. Každý byl izolován. Byla zde snaha ukázat, že nejsme na půl mrtví poskoci režimu a máme 

respekt k sobě samým. Kombinace těchto věcí vedla ke vzniku Charty.  

MS: Respekt k sobě samému byl v minulém režimu potlačen. V současné společnosti je příliš zvyšován.  

AR: Těžko se dá říkat „příliš“. Nikdo nemůže mít příliš svobody. Pochopitelně, když máte svobodu, 

vždy budete mít také potrhlé klauny. To je jiná věc.  

… Exil, emigrace …  

MS: Dobrá, zvolil jste emigraci. Myslel jste, že je to napořád?  

AR: V podstatě na dlouhou dobu. Napořád je těžko říci, ale v roce 1977, 1978 to skutečně vypadalo, 

že je to na hodně dlouhou dobu.  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste v emigraci zakoušel fakt, že vás nikdo nepotřebuje. Tak na svou 

emigraci vzpomíná Vilém Prečan.  

AR: Rozdíl mezi Prečanem, ale i mým otcem i Pavlem Kohoutem i Václavem Havlem - když vezmu lidi 

z celého politického spektra - je v tom, že oni, když odešli, byli někým a pak nikým, a proto mohli mít 

domněnky, které jste zmínil. Když mi bylo 29 let, neměl jsem žádnou šanci. Nikdy jsem nebyl 

„někým“, a proto jsem nic neztratil. Postupoval jsem tak, že jsem se snažil dostat šanci.  

… Demokracie …  

MS: Dobrá, nyní bych se obrátil k budování demokratického a kapitalistického pořádku. Nejprve bych 

se zaměřil na demokratický řád. Jak si jej sám definujete? Nedávno jsem se setkal s postojem Pavla 

Švandy, brněnského esejisty, pedagoga na JAMU. Ten říká, že skrze demokratické uspořádání dochází 

ke „zjevování věcí“. Odkrývá se stav, jaký je. Jinými slovy - demokracie podporuje pravdu.  

AR: Jsou tam pochopitelně omezení. V podstatě je demokracie svoboda vyjádření se. Je to svoboda 

pro to, co člověk usiluje dělat. Ano, jedná se pochopitelně též o politickou záležitost. 

MS: Demokracie je realizace politické svobody. Mohu rozhodovat o věcech.   

AR: Demokracie je politickou svobodou. Pro mnoho lidí je ekonomickou i intelektuální svobodou.  

MS: Demokracie se vztahuje k vládnutí. Hospodářská svoboda je otázkou kapitalismu.  

AR: Ne vždy. Rád bych se vyjádřil k tomu, co již bylo řečeno. Jedná se o budování kapitalismu. Říkal 

jsem svým známým a příbuzným, že kapitalismus se nebuduje, ten vzniká.  

MS: Je čímsi přirozeným.  

 AR: Je výslednicí lidských aktivit.  

MS: Ano, navrhuji, abychom se ještě chvíli drželi tématu demokracie. Jste v zámoří a máte možnost 

pozorovat. Vnímáte demokracii jako vhodné uspořádání pro naši republiku? Měli jsme demokratické 

intermezzo v první republice.       

AR: Zapomíná se, že jistá demokracie byla i za rakouské říše. Nejedná se o novou formu vládnutí.  
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MS: Masaryk byl poslancem ve vídeňském sněmu.  

AR: I za staré říše byla do určité míry svoboda vyjadřování. Hlavně - lidé měli možnost se osobně 

vyjádřit, byť omezeně. Společnost se však zase dále vyvinula. Nemůžeme srovnávat situaci, která byla 

v roce 1910 nebo 1920, se situací společnosti a hospodářství v roce 1990. Koneckonců sedmdesát let 

hraje velkou roli. Myslím si, že v Čechách je toto obrovský problém. Hraničíme s Německem a 

Rakouskem. Porovnáváme se s nimi. Kdyby Česká republika byla tam, kde je Írán, porovnávali 

bychom se s Ázerbájdžánem a cítili bychom se šťastni. Do určité míry je to relativní. V tom jsou právě 

změny. Není možné se porovnávat se společností v roce 1920, …         

… Demokracie a srovnání …  

MS: … a proto si myslíte, že u nás se zdůrazňuje krize? Neustále se hovoří o krizi demokracie. Myslíte 

si, že „naříkání“, nespokojenost, je způsobena neustálým srovnáváním s vyspělými společnostmi?  

AR: Zajisté. Nemá smysl se porovnávat s centrální Afrikou.  

MS: Měli bychom vždy vzhlížet k lepšímu, dokonalejšímu, než se porovnávat s nejhoršími. S tím snad 

souhlasíte?  

AR: Zajisté s tím souhlasím. Zde máme ještě jednu skutečnost, týkající se s porovnávání se 

s minulostí, protože o má souvislost se současností, s demokracií. Ralph Peters, jenž je bývalý 

vojenský důstojník, ale i konzultant atd., říká, a jeho slova s nadšením cituji: „Tam jsou dva druhy 

historie. Jedna, kterou si pamatujeme, a druhá, která se skutečně stala. V situaci útlaku 

komunistickým režimem se lidé dívali dozadu. Idealizovali si minulost.  

MS: Proto se u nás říká: „Za první republiky …“ Neuvědomujeme si, že za první republiky zde bylo 

přibližně devatenáct vlád, že vlády byly ovlivňovány silnou pozicí Masaryka. V rámci první republiky 

byla Pětka, což byl mimoparlamentní orgán, v němž se dohadovalo vládnutí. Myslím si, že lidé, kteří 

toto nevidí, mají nasazeny růžové brýle.  

AR: Lidé vždy chtějí snít, chtějí mít lepší budoucnost. Přítomnost je vždy horší než minulost, v mínění 

spousty lidí. V realitě to může být úplně obráceně. Francouzský sociolog Jean Fourastié to svého času 

krásně vyjádřil, když hovořil o francouzských státních byrokratech: „Každý francouzský vládní úředník 

sní o tom, že žije za vlády Ludvíka XIV., a neuvědomuje si, že by byl pravděpodobně chudým 

rolníkem.“ Vnímáme v tom lidskou povahu. S tou se však nedá nic dělat. Nemá příliš smyslu lidem 

kázat, jak to je, nebo není. Lidé žijí dnes, ne před padesáti lety.  

… Idealizace …  

MS: Idealizace světa je zřejmá. Vztahuje se to jak k demokracii, tak ke komunistickému režimu. Mezi 

námi je část lidí, kteří k němu stále vzhlíží, patrně si neuvědomují, co by to znamenalo, kdyby se vrátil.  

AR: Možná na konci devadesátých let, jsem měl diskusi s jedním bývalým spolužákem a známým, 

který žije v Praze. Jmenuje se Jan Procházka. Diskutovali jsme, co by se mělo dělat. Říkám, že reforma 

se musí dělat rychle. On odpověděl, že pomalu. Po víceméně delší diskusi jsme se rozhodli porovnat, 

co myslíme tím rychle a pomalu. Mé „rychle“ bylo tři až pět let. Jeho „pomalu“ bylo jeden až dva 

roky. Toto nám právě ukazuje relativnost pohledů. Jedná se pochopitelně o kombinace přání, snů a 
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reality - co by se mělo správně dělat. Tyto skutečnosti jsou stále přítomny v myšlení. Lidé budou 

občas reagovat na otázky, jako je například korupce.  

MS: Ta je problémem, který přitahuje. Ti, kdo se staví proti ní a představují se jako bojovníci proti 

tomuto sociálnímu fenoménu, získávají politické body, …  

AR: … a nakonec se mohou stát též zkorumpovanými.      

… Demokracie a dialog …  

MS: Je dobré se zeptat, jak vnímáte význam dialogu a jakou kvalitu dialogu pozorujete z atlantické 

oblasti?  

AR: Dialog a diskuse jsou nesmírně důležité. Nebudu to brát z pozice Čech, ale z pozice něčeho, co 

nás zajímá a co děláme. Jedná se o evropskou krizi, krizi eurozóny … Nemůžete přijít na nějaké řešení, 

když se snažíte potlačit jakoukoliv kritiku, jakoukoliv alternativu. Situace ve Španělsku a Řecku je 

katastrofální. Jak budu vědět, co si myslíte, když nebudeme diskutovat?  

MS: Problém také vyvstává, pokud nedokážete ustoupit ze svých stanovisek. Týká se to kompetencí 

člověka, které se rodí během generací.  

AR: Například jsem změnil své mínění vlivem určitých zkušeností a koneckonců i pod dojmem toho, 

co se stalo zde. Byl jsem silným euroskeptikem, ale ne v „klausovském“ smyslu. Většinou Evropskou 

unii nekritizuji. Má kritika byla proti eurozóně. Uvědomil jsem si, k čemu je Evropská unie důležitá, 

proč tam Řekové, Portugalci a Španělé chtějí zůstat, s ohledem na svoji katastrofální situaci. Proč je 

v Čechách Evropská unie důležitá vzhledem k nedávným politickým výsledkům? Nyní bych šel trochu 

do historie. Hitler přišel k moci ve svobodných volbách, i když dostal pouze 43 procent hlasů. 

Komunisté v roce 1947 dostali 36, 5 procenta hlasů.  

MS: Komunisté vyhráli u nás, na Slovensku Demokratická strana.  

AR: Demokracie občas může fungovat s nežádoucími prvky. Výhoda Evropské unie je, že může tlaky 

v rámci států neutralizovat.  

MS: A to díky tomu, že tam probíhá dialog, jenž je důležitý pro demokratické společenství.  

AR: Přesně tak! Právě v těchto systémech je dialog nesmírně důležitý.  

… Demokracie a občan …  

MS: Co ale vzdělaný občan?  

AR: Co je vzdělání? Systém znalostí, nebo schopností?  

MS: Vzdělání by mělo být schopností myslet.  

AR: Ano, souhlasím s tím.  

MS: Kriticky myslet, aby se člověk ve světě neztratil a byl schopným.  

AR: Dialog to podporuje.  
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MS: Jistě budete souhlasit s tezí, že kde se nevede dialog, tam není schopnost myslet. Pokud člověk 

bude opakovat své, nemyslí, pohybuje se v drahách floskulí, v nichž slova jsou pouze prázdné 

skořápky. Člověk myslí jedině tehdy, když se k druhému člověku dokáže přiblížit. 

AR: Nejen přiblížit. Když druhého slyším, tak i myslím. Ne, že bych příliš často změnil své mínění, ale 

občas se to stane, i poměrně radikálně - jako tomu bylo u tématu eurozóny. Často se tážeme, zdali 

jsme schopni změnit míněni. Ano, i když ne vždy a ne o všem.         

… Demokracie a ohrožení …  

MS: Neměli bychom opomenout otázku ohrožení demokracie. Demokratický systém se pro mnohé lidi 

může zdát rigidní a společnost stagnující.  

AR: Základní ohrožení demokracie je v tom, že pokud ekonomický systém vytvoří situaci, která dělá 

spoustu lidí nešťastných, může se režim zhroutit, i když je demokratický. Hitler nepřišel k moci kvůli 

tomu, že by Němci byli inherentně národní socialisté. Takzvaná „velká deprese“ měla v Německu 

strašlivý dopad, který způsobil, že Hitler dostal 43 procent hlasů. Ve stejných volbách v roce 1932 

komunisté dostali 20 procent hlasů. Zkrátka radikální strany měly většinu, i když spolu 

nespolupracovaly.  Dnes celý systém je pro demokracii. Sice vypadá humoristicky, když Beppe Grillo 

je nebezpečím pro cokoliv. On je komediant, ale kdo ví, co by se mohlo stát. V Řecku je to stejné. 

Může přijít někdo úplně neznámý a říci: Když uděláme toto, budete na tom lépe. Pokud máte spousty 

lidí ve skutečných obtížích, mohou s tím i souhlasit.  

MS: Demokracie se může zvrhnout v autoritativní systém, ba tyranii. Toto trápí i postkomunistické 

země, například v Maďarsku je Viktor Orbán. Jistí lidé poukazují na jeho nebezpečí pro střední Evropu.  

AR: Takto to bylo vždy. Člověk musí být opatrný. Ve starém Řecku se demokracie často zvrhla 

v diktaturu. Tenkrát to bylo osobní a technologie byla menší. Včas se vše dostalo zpět.  

MS: Sesuvu brání vnímavý, nebojácný člověk, silná občanská společnost, …  

AR: To je pravda. Musí zde být lidé, kteří se proti špatnému režimu postaví. Důležitou roli hraje 

tradice.  

MS: Také elity. První republika byla republikou elit.   

AR: Vzdělání a veřejná diskuse a tedy svoboda projevu jsou prostě nejdůležitější věci. Vyžaduje to, 

aby procesy byly podporovány rozumnou politikou, která nepostaví velkou část obyvatelstva do 

zoufalé situace. V Čechách je velkým problémem korupce - a to sleduji zvenčí. Znamená to, že se 

velká část obyvatelstva se radikalizuje. Volí všelijaké Babiše a komunisty.            

… Politika …  

MS: Zmínil jste politiku, která je s demokracií spojena. Politikou vnímáte správu věcí veřejných.  

AR: Je to systém, jak řídit společnost. Bohužel, moderní společnost potřebuje určité řízení. Náš sen, 

že budeme mít totální, perfektní konkurenci, která nepotřebuje žádné vlády, není nic jiného než sen. 

Člověk nemůže říci, zdali dobrý, či špatný.  

MS: Formativní přítomnost autorit jako státu v politice, je důležitá. 
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AR: Říkám „bohužel“, ale tak tomu je. Myslím si, že důležitou součástí politiky je konsensus. Musí 

existovat v tom, jak by společnost měla vypadat, kam by se měla ubírat. 

MS: Můžeme říci, že v devadesátých letech takový konsensus byl. Rok 1990 byl odmítnutím minulého 

režimu. Nastoupila se cesta k obnově demokracie a kapitalismu.  

AR: Konsensus je uvnitř něčeho. Konsensu se občas záhadným způsobem podaří ovládnout 

společnost. To si lidé málo uvědomují. Němci vytvořili konsensus, i když tam mají radikály, jako je Die 

Linke. Někteří radikálové mě pozvali do jejich řad. Sám jsem musel říci, že jsem pro Německo 

„záhadná alternativa“. Němci si v době porážky v roce 1945 uvědomovali, že potřebují všeobecný 

politický konsensus.    

MS: Jak by se vaše doporučení mohlo aplikovat u nás? Jen krátce: po rozpadu Občanského fóra (OF) 

se vytvořilo několik stran. Samotné Občanské fórum bylo znakem konsensu. V roce 1990 lidé ve 

volbách rozhodli, že nechtějí režim, který zde byl. Když se lidé v OF začali různě politicky vymezovat, 

přirozeně nastalo štěpení. Začaly se prosazovat určité směry, které byly výrazem různých zájmů. 

Voláte po větším obecném konsensu?  

AR: Tak tomu je vždy. Je nutné, aby si lidé uvědomovali, že se mění věci, občas se druhá skupina 

dostane k moci. Politika musí být taková, že strany mohou preferovat své příznivce, což se odráží 

v jejich hospodářských a sociálních politikách, ale pouze do určitého bodu. I když přijde k moci 

levicová vláda, všechny kapitalisty nevyvlastní, neboť ví, jaká katastrofa by nastala. Pokud jsem 

stoupencem pravicové vlády, nerozhodnu se, že všechna sociální vyjednávání a redistribuční 

programy zruším, neboť neodpovídají ideologickému principu. Zkrátka tam by měla být vůle ke 

kompromisu a k uznání základních pravidel, která by se měla dodržovat. Toto si však lidé přinášejí 

z historie. Nové demokracie mají vždy problém, jelikož nemají historii a zkušenosti se změnami. 

Koneckonců, jak dlouho to trvalo Francouzům, než si uvědomili, že rozdělení mezi pravici a levici není 

tak úplně absolutní a že se při změně vlády nemusí popravovat.  

MS: Ano, ale někdy je u nás tento přístup uplatňován. Opozice vyhlásí vládní straně, či lépe koalici, 

nulovou toleranci. To však česká politika kráčí z bláta do louže. Rozhodně to není pro společnost jako 

celek prospěšné.  

… Hodnocení české politiky …  

MS: Jak se díváte na podobu české politiky? Nepřipadává vám bezprogramová, bez idejí?  

AR: Tuto otázku je velice těžké odpovědět. Já v podobě politiky vidím otázku historie. Historie České 

republiky začala před dvaceti lety. Konsensus se musí nějak vybudovat. Uvnitř konsensu jsou dvě 

křídla, která občas politiku změní. Není cílem radikálně přeorganizovat stát. I prezident Hollande 

nechce Francii radikálně přeorganizovat. Rád by například zachoval penze, ale nemá na ně peníze.  

MS: Z toho, jakým způsobem je nynější politika realizována, vyplývá, že chybí úcta k lidem. Jeden 

druhého se snaží zničit. Tento přístup je však krajně chybný.  

AR: Ano, ale zvládání politické kultury vyžaduje tradici. Lidé si musí uvědomit, že tento stav nemůže 

dlouho fungovat. Základní věci jsou zachované, a proto si myslím, že například v české realitě je 
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Evropská unie důležitá, jelikož vytváří vnější tlak na to, že se nemůžete pohybovat ode zdi ke zdi. 

Občas máte z domácí diskuse pocit, že by to někteří lidé chtěli.  

… Kapitalismus …  

MS: Navrhoval bych, abychom se věnovali otázce obnovení kapitalismu, nebo raději hovoříte o 

obnově tržního hospodářství?  

AR: To celkem nehraje roli.  

MS: Může to mít ideologickou konotaci. Kapitalismus je systém, který způsobuje vykořisťování 

dělníků, způsobuje rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými. Vnáší do hospodářství nejistotu.  

AR: Nejistota tam bude vždy. Ukázalo se, že i socialismus je systém, který je hospodářsky nejistý. 

Člověk, aby pochopil, musí se podívat na nerovnost … Zvýšení nerovnosti ve Spojených státech je 

proto, že se zaměstnancům životní úroveň zvyšuje poměrně pomalu. Díky novým technologiím je tam 

spousta nových milionářů. Statistika tento jev podá jako zvýšení nerovnosti. Co však je za tím? 

Nevystupují zde chudí proti bohatým?  

MS: Dá se říci, že tam vzniká vztah: bohatí versus super bohatí.  

AR: Bohužel toto bude hrát roli. Lidská závistivost bude existovat vždy. Že se zítra můžete stát 

milionářem, se mě prakticky vůbec netýká. Mně to nedělá ani líp ani hůř. Lidé to tak cítí.  

MS: Měli bychom říci, že kapitalismus je systém, který umožňuje ocenit lidskou aktivitu, invenci, což 

plánované hospodářství neumělo.  

AR: Jedná se o využití příležitostí. Když uvidíte příležitost, můžete se ji snažit realizovat. Uspějete? 

Většinou ne, ale to je jiná věc. Máte příležitost, šanci na výsledek. 

MS: Někdo může říci, že příležitosti se nenajíte.  

AR: Ale najím se jí, pokud příležitost využiji …  

MS: Čech ale může uvažovat: „Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.“  

AR: Lidé si to neuvědomují a špatně se jim to vysvětluje. Tato tvořivost – inovace a kreativita – 

většinu lidí posouvá výše. Steve Jobs, který nedávno zemřel, byl známý tím, že na lidi řval. Osobně byl 

velice nepříjemný šéf. Velmi rychle zbohatl, umřel na rakovinu, ale vytvořil něco, bez čeho si lidé, 

studenti, život nyní nedokážou představit. Jinými slovy - udělal vše, aby každý byl v lepším postavení, 

byť nemusí být rovnou milionář. Toto je však opravdu výhoda. Lidé, kteří využijí správně příležitosti, 

budou se mít lépe než předtím, i když ne možná tolik. Toto je však výhoda systému, kterému říkáme 

kapitalismus nebo tržní hospodářství - to však nehraje roli. Kapitalismus bez trhu nemůže existovat.  

MS: Také bez vlastnictví.  

AR: Je nutná též motivace.  

MS: Shodou okolností jsme patřili do bohatého světa. Patřili jsme k zemím, kde kapitalismus fungoval 

i za Rakouska – Uherska.  
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AR: Byli jsme relativně bohatou zemí. Jak jsem říkal, rok 1910 se s rokem 2010 nedá porovnávat. 

V tomto období je též čtyřicet let socialismus. Hodně Čechů si myslelo, že svrhnou komunismus a 

hned budou bohatí jako Němci a Rakušané. Následně zjistili, že to tak jednoduše nefunguje.  

… Potřeby kapitalismu …  

MS: Co podle vás potřebuje kapitalistický řád? Naše mentalita byla ničena kolektivismem.  

AR: Je nutné to, co Ludwig Erhard a Wilhelm Röpke označili po druhé světové válce jako soziale 

Marktwirtschaft – sociální tržní hospodářství. Aby podle těchto pánů mohl fungovat moderní 

kapitalismus, potřebuje sociální podpory. Systém se musí starat o chudší, nebo ty, kteří se o sebe 

starat neumí. Takoví lidé vždy budou. Vytvoří se to, čemu se v anglosaském světě říká „welfare 

state“. Je složen z programů, které pomáhají lidem, kteří by na tom jinak byli mnohem hůře.  

MS: Jedná se o systém, který je závislý na velkém přerozdělování.  

AR: V rámci systému se jedná o určité omezené přerozdělování, jež se nedá odmítnout. 

Přerozdělování nesmí být takové, aby se stalo negativním pro tvořivost, inovaci atd. Pro to je nutné 

mít politický konsensus. Lidé musí vidět výsledky. O programu se nesmí pouze hovořit, musí být i 

výsledky. Pak ho bude veřejnost akceptovat. Následně se to odráží v politickém konsensu, 

kompromisu. My pochopitelně usilujeme o odlišné věci, ale ne plně odlišné. Přece vás nepopravím 

pouze proto, že jsem vyhrál volby. Doufám, že si budete myslet to samé.  

MS: Kapitalismus se během generace, v níž se prováděla transformace, stal globálním. Jinými slovy - 

kapitál působí globálně, ale politika pouze lokálně, nebo se postupnými kroky stává též globální. Stačí 

si vzít příklad z Evropské unie. Jsou lidé, kteří zastávají názor, že je-li globální ekonomika, je nutné mít 

globální politiku.  

AR: Eurozóna má klasický problém, že má dva víceméně odlišné ekonomické systémy, dva typy 

kapitalismu a jednu politiku. To se příliš nehodí.  

… Otázka hospodářské transformace …  

MS: Dobrá, jak se díváte na způsob obnovy kapitalismu v Československu, České republice? Někdo 

řekne, že se jednalo o technické procedury. Obnovení vlastnictví prostřednictvím privatizace …  

AR: Víte, změna se musela udělat nějakou cestou. Člověk by nemusel souhlasit se vším, jak se to 

dělalo. Dnes tento dialog je „bygone“. Nemá smysl tvrdit, že se to mohlo udělat jinak. Známé české 

přísloví říká: po válce je každý generál. Vždy můžeme kritizovat. Soudím, že tyto debaty jsou pro 

historiky. Ti by se tím měli zabývat. Není dobré si myslet, že bych to chtěl odmítnout. Naopak - je to 

důležitá věc. Otázkou je, jaká by byla alternativa. Nikdy nemůžeme říci, jaký by byl výsledek určité 

alternativy, protože se nikdy nestala.  

MS: Východiska takzvaného Washingtonského konsensu, založeného na rozumné rozpočtové politice, 

privatizaci, deregulaci, liberalizaci, správném nastavení devizového kurzu, liberalizaci zahraničního 

obchodu, vnímáte jako správné?  

AR: Washingtonský konsensus zahrnující i liberalizaci obchodu, liberalizaci kapitálových trhů, přišel 

z Jižní Ameriky, kde byly v osmdesátých letech obrovské problémy, protože zde měli takzvaný „capital 
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flight“. Ekonomové udělali cosi, aby se nerovnováhy zastavily a obnovil se růst. Liberalizace obchodu 

byl základem růstu. Z toho vyplývá ostatní. Zde to šlo obdobně. Režim se politicky změnil, ale co se dá 

udělat? Opět zdůrazňuji, že kapitalismus se nebuduje, kapitalismus vzniká.  

MS: Nemůžeme urychlit jeho vznik. 

AR: Nedá se!  

MS: Bylo chybou přeceňovat rychlost obnovy. Lidé před rokem 1989 měli na transparentech: 

„Budujeme socialismus“.  

AR: Nyní budeme budovat kapitalismus.  

MS: Kapitalismus vzniká spontánně interakcí. Nemůžeme jej nařídit, a proto máme kapitalistické 

systémy, jako jsou v Německu, ve Švédsku, ve Spojených státech, Latinské Americe, Asii, Japonsku.  

AR: Řeknu to takto: Německo, Rakousko po 2. světové válce a Turecko po roce 1980. Tyto státy měly 

obrovský státní sektor. Němci a Rakušané jej zdědili po Hitlerovi. Turci jej vybudovali. Nyní 

potřebovali zvýšení role soukromého sektoru. Jak to začali dělat? Velký státní sektor se nedá 

znacionalizovat. Koneckonců společnost jako Volkswagen nebo West Alpine byly postaveny národně 

socialistickým režimem. Komu by se toto proboha vrátilo? Oni si řekli: „Toto zde necháme.“ Začali 

budovat ostatní kolem toho. U nás to bylo horší, jelikož v reálném socialismu bylo znárodněno vše. 

Nejednalo se pouze o něco. Byla otázka odnárodnění …  

MS: Jak se vytvoří vztah k dříve státnímu majetku? 

AR: Kdo se stane soukromým vlastníkem? Jak to bylo provedeno Václavem Klausem, prosím, lidé 

s tím nemusí souhlasit, ale byla to jedna z cest.  

MS: Jsou námitky, že jsme byli „papežštějští“ než papež. V regulaci zahraničního obchodu jsme si 

nechali „zlikvidovat“ české společnosti, které vyvážely do zahraničí. Jsou lidé, kteří řeknou: „Rozpadly 

se trhy.“  

AR: Měli bychom se zeptat, co bylo „likvidováno“? Nebylo to konkurenceschopné.  

… Národní versus zahraniční kapitál …  

MS: Například profesor Milan Zelený tvrdí, že jsme měli usilovat o vytvoření národních kapitalistů 

s pomocí zahraničního kapitálu. Znamená to, že by zahraniční kapitál „doprovázel“ české podniky. Pak 

by došlo ke zpětnému vykoupení, jestli by podniky byly ziskové. Usmíváte se …  

AR: Z mého pohledu je to fantazie. O to se snaží poněkud humoristicky Indové. Pořád mají 

kapitálovou kontrolu, ale chtějí ji liberalizovat, aby zahraniční kapitál přešel do infrastruktury. Kdo by 

tam proboha šel? Nemá to žádnou návratnost.  

MS: Soudíte, že takovýto přístup je iluzorní. Jedná se o pohled, návrh, …  

AR: … ale v realitě by se to nikdy nestalo.  

MS: Jak se díváte na projevy zahraničního kapitálu? Zdůrazňuje se Škoda Auto. Je dobrou ukázkou 

toho, jak se mohlo privatizovat.   
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AR: Tehdejší šéf Volkswagenu byl sudetský Němec. On měl pozitivní emocionální přístup k Čechám. 

Usiloval o ten podnik a v podstatě ho vybudoval. Pokud by Škoda Auto byla samostatná, byla by 

dávno mrtvá.  

MS: Zde je vidět dobré působení kapitálu. Měli bychom si uvědomit, že některý kapitál přišel, aby 

získal, ba vykradl - neměl patřičný ohled.  

AR: Také se to musí kontrolovat. Uvedu jeden příklad, kterému říkám „vánoční stromky“. V roce 2009 

jsem se vracel do vlasti přes Vídeň. S bratrem jsme tam byli na vínu. Poté jsme šli přes místo, kde 

prodávali vánoční stromky. Kolem toho chodil policista. Dělal jsem si z toho legraci. Bratra, s nímž 

jsem se setkal ve Vídni, jsem se tázal: „To se zde kradou vánoční stromky, že je musíte v noci hlídat?“ 

Můj bratr mi odpověděl, že ne, ale mají regulaci, kdy nikdo nesmí prodávat vánoční stromky před 

určitým datem. Policisté hlídali, aby je nikdo neprodával. Já jsem reagoval: „Vy jste nechali státní 

společnosti jako Austria Airlines či rakouskou televizi ve stavu, že se zhroutily. Ty neregulujete, ale 

vánoční stromky regulujete.“ V této oblasti člověk musí být velmi opatrný. Je „regulovat“ a regulovat. 

Když budu zástupce zahraničního kapitálu, nepřijdu do země pouze proto, abych dodal peníze, které 

tam nemají.  

MS: Tento kapitál může zemi i vykrást, …  

AR: … a proto ho musím regulovat. Člověk by měl být opatrný a dávat si patřičný pozor. Na druhou 

stranu bychom měli znát míru, abychom systém nepřeregulovali.    

MS: Bylo podle vás iluzí si myslet, že zahraniční kapitál má pouze „dobrý úmysl“?  

AR: Nebylo … Kapitál je kapitál. Důvodem jeho existence je zisk.  

MS: Navrhuji rozlišovat dlouhodobý a krátkodobý zisk. Ukázkou dlouhodobého zisku je Škoda Auto 

Mladá Boleslav. Na druhou stranu jsou zde automobilky, které užívají naší pracovní síly pouze pro 

smontování svých výrobků, které exportují. Nemají žádný výzkum, žádný vývoj.  

AR: Co je na tom špatné, když firmy poskytují pracovní příležitosti? Jsme malá země, a nemůžeme být 

nejlepší ve všem na světě. Mám též svůj emocionální přístup ke zničení českého leteckého průmyslu.  

… Delegitimizace …  

MS: Nemyslíte si, že během transformace došlo ke zbytečným faulům, které delegitimizovaly proces 

proměny?  

AR: Asi došlo. Z mého pohledu se nějaké přehmaty v rámci vývoje pokaždé objeví. Zřejmě se to stalo i 

u nás. Ex ante se procesy nedají odhadnout. Vždy se udělají chyby.  

MS: Ano, ale při mnoha chybách někdo řekne: „Kapitalismus se rovná privatizace a privatizace se 

rovná krádež, a proto i kapitalismus se rovná krádež.“  

AR: Bohužel, poté závisí na domácí politické a ekonomické struktuře, aby bylo vysvětleno, jak to je, či 

není. Jednotlivý případ se dá vždy zneužít. Tyto příklady tam vždy budou. V demokracii svoboda 

funguje i tak, že vše není krásné. Prakticky je to lepší než alternativa.        
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MS: Znamená to, že kapitalistický řád, přesto jak někdy funguje, je lepší než nedokonalé světy 

utopistů?  

AR: Říká se, že Winston Churchill řekl, že demokracie je špatný politický systém až na to, že je lepší 

než všechny alternativy, s nimiž kdo kdy přišel. V reálném stavu nemáte ideální svět.     

MS: Intelektuálové sní o ideálním světě.  

AR: Ti vždy sní …  

… Hodnoty …  

MS: Využil bych příležitosti a zeptal se, jaké hodnoty demokracie a kapitalismus potřebují, aby systém 

prosperoval a vzkvétal? Jistě bychom mohli zmínit otázku svobody, spravedlnosti … 

AR: Dodal bych toleranci a myšlení.  

MS: Kritické myšlení …  

AR: Vždy si myslím, že jde o kritické myšlení. Studenty tomu učíme. Sám se tážu, co je případné 

nekritické myšlení? Spojení „kritické myšlení“ krásně zní, ale je jednoduše - myšlením. Používáte 

hlavu nejen jako „podstavec na klobouk“, ale máte ji k tomu, abyste mysleli. Pochopitelně, lidé musí 

být tolerantní. Když se mnou někdo nesouhlasí, nemyslím si proto o něm, že je absolutní blb, kterého 

je třeba potlačit.  

MS: Bohužel, ve veřejném prostoru se to děje.  

AR: Proto byste měli mít vzdělávací systém politiky. Politici jsou od toho, aby vedli, a ne proto, aby si 

mohli nakrást.  

MS: Zdůrazňujete „službu“ v politice. Dobrá, ale co například úcta k pravdě?  

AR: Je to pouze otázka myšlení. Musíme se tázat, co je to pravda.  

MS: Takto se tázal i Pilát.  

AR: Na to jsou filozofové, …  

MS: … a ne ekonomové?  

AR: Oni též.  

MS: Byl to Václav Havel, který řekl: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“  

AR: Proč ne? Souhlasím. Jsou lidé, kteří jsou přirozenými vůdci a dokážou lidi přesvědčit o svých 

schopnostech, třebaže je to občas pro ně riskantní. Úcta k lásce a pravdě je filozofická pozice. Zde 

v Čechách je mnoho lidí, kteří tvrdí, že by se ekonomické výsledky též měly měřit v kategoriích štěstí, 

a nejen v hrubém domácím produktu. Mám jako obyvatel Pensylvánie dobrou odpověď. Tamní klub 

v americkém fotbale vyhrál, a proto by lidé měli být šťastní. Řekněte to některým lidem v Dallasu. 

Toto je velice subjektivní věc. Lidé musí mít příležitost a musí cítit základní spravedlnost, kterou jim 
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poskytuje sociálně - tržní hospodářství. Musí mít též schopnost využít příležitostí, které jim 

kapitalismus, svoboda nabízí.  

… Člověk a systém …  

MS: Jak se díváte na změnu člověka, jeho proměnu? V našem dialogu jsme se toho dotknuli. Václav 

Klaus říkal: „Měníme systém, a ne lidi.“ Lidé mohou tvrdit, že přílišné apelování na změnu člověka je 

v jistém ohledu sociálním inženýrstvím.  

AR: Nejen. Jedná se o změnu člověka a musíme se tázat jakým směrem. Možná se změna může rychle 

dostat k diktatuře. Samozřejmě, že jednotlivec je v centru kapitalismu a demokracie. Lidé se musí 

„měnit“ sami od sebe v reakci na okolnosti. My lidi měníme. Celý výukový systém usiluje o to, aby se 

děti proměnily v dospělé lidi - jak si přejeme, aby se naučily myslet, naučily se tolerovat druhé. To 

však je asi vše.  

MS: To ostatní musí udělat člověk sám.  

AR: Nemohu udělat z lidí kapitalisty či socialisty.           

MS: Nemůžete udělat z lidí demokraty!  

AR: Těmi se musí stát sami od sebe. Musím je nějak přesvědčit. Opět se dostáváme k Erhardovi a 

sociálně tržnímu hospodářství. Sám Erhard měl obrovský problém. Zdědil spoustu socialistů. Netýkalo 

se to pouze národních socialistů, ale i komunistů atd. Musel to nějak změnit. Jeho idea nebyla, že by 

začal měnit lidi, ale že vytvoří fungující hospodářský systém, …  

MS: … což se též stalo. Německo se během tří generací stalo nejvýkonnější evropskou ekonomikou 

Evropy.  

AR: Stane se to i u nás, ale je otázkou kdy.  

MS: V tomto ohledu jste optimistou. Můžeme dosáhnout stejné úrovně pouze tehdy, když sami sebe 

změníme. Nic nepřichází jen tak …  

… Integrace na Západ …  

MS: Pokročme dále - k zemím Západu. Cílem bylo, abychom se integrovali do západních 

hospodářských a politických struktur. Jak vnímáte tento proces, který jste sledoval ze zámoří?  

AR: Též to bude chvíli trvat. Problém je v tom, že jsou zde nerůznější ideologové, kteří kritizují 

jednotlivé věci. Problém vidím v tom, že autarkní hospodářství potřebuje velký trh. To však je pouze 

jedna skutečnost. Také potřebuje určité vnější mantinely, a proto v nových státech, kde nemá tradici, 

poskytuje vnější stabilitu. Nejsou Evropané, ale jsou evropské národy, jež žijí na určitých územích, ale 

také politická tradice a logika Evropské unie, i když ji dnes můžeme radikálně kritizovat. Pořád je ale 

lepší než alternativa. Pokud by byly země ponechány samy o sobě, nevedlo by to k dobrému 

výsledku. Podívejte se do Portugalska, Španělska, Řecka. Často jsou v zoufalé situaci - převážně Řecko 

a Portugalsko. Neustále z eurozóny nechtějí odejít, …  

MS: … jelikož z toho zatím vydělávají. 
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AR: Spíše si uvědomují, že alternativa by byla politicky, sociálně, personálně velmi nebezpečná. 

Možná ne, ale to do budoucna nikdo neví. Je lepší být součást systému, který vám zaručuje svobodu, 

demokracii, než riskovat alternativu, byť ekonomicky vypadá mnohem výhodnější.  

… Omyl …  

MS: Jelikož se dialog chýlí ke konci - jaký omyl v rámci transformace byste zmínil?  

AR: Těžko říci. Ne nadarmo se říká, že po válce je každý generál. Zdali se mohla jinak udělat 

privatizace? Možná. Zdali se mohl vybudovat jinak politický systém? Otázka není, jak by se to 

vybudovalo jinak, neboť se mění partaje. Jestli se měla zakázat komunistická strana? Řekl bych ano. 

To jsou však všechny věci ex post. Co byste dělal před dvaceti lety, kdybyste měl příležitost? Co bych 

dělal, kdybych byl bojovníkem u Wogastisburgu. Takové rozhodování je dnes přitažlivé.  

MS: Jaká bude podle vás budoucnost naší republiky v integrované Evropské unii a globalizovaném 

světě?  

AR: Neměl bych starost o budoucnost. Češi si tím musí projít …  

MS: Lidé mohou namítnout, že se staneme pouhým skanzenem, pokud naše politická reprezentace 

bude přešlapovat.  

AR: Ne, svět se bude vyvíjet. Hospodářství se bude modernizovat. Politicky budeme mít větší 

problém.   

MS: Je otázkou jak rychle. Zatím můžeme vidět přešlapování.  

AR: Nemůžeme to tak říci.  

MS: Například od podzimu roku 2008 je zde pokles - stagnace.  

AR: Pokud bych měl říci pár slov k roku 2013: bylo by optimální, kdyby byly další volby, ať se stane, co 

se stane.  

MS: Ne každý s tím bude souhlasit, ale děkuji vám za kritická stanoviska.  

 

      

Dialog o transformaci s Markem Mičúchem38,39:  

MS: Pokud se nepletu, tak jste slovenského původu. Jak onen přelom, jenž se dá asi dle intenzity 

rozdělit na dny, týdny, měsíce, roky, tehdejšího společenského kvasu vnímali na Slovensku? Jak se 

vám otevřely možnosti, jaká očekávání jste měl, či měli vaši rodiče, a jak se případně naplnila? 

                                                           
38

 Marek Mičúch *1980, československý ekonom, vysokoškolský pedagog, Přednáší teoretickou ekonomii na 
Vysoké škole ekonomické, jeho práve:  Makroekonomické souvislosti Taylorova pravidla (2009).   
39

 Dialog byl nahrán ve čtvrtek 31. března 2011 odpoledne a ve čtvrtek 5. května 2011 v prostorách pracovny na 
VŠE, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3. 
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MM: Na začátek musím říci, že v onom roce 1989 jsem dosáhl devíti let. Celé jsem to vnímal relativně 

dětskýma očima. Možná jsem v tom momentu nechápal celou šíři, hloubku, významnost celé akce. 

Viděl jsem, že se něco děje, rodiče o něčem hovoří. Děje se cosi, co jsem do té doby neviděl. Bylo to 

pro mě relativně vzdálené. Společnost jsem počal vnímat až v roce 1995, 1996, tedy v letech, kdy 

jsem dospíval, a počaly mě tyto společenské otázky zajímat. Pokud budu hovořit o roce 1989 – 1990, 

budu se vracet ke svým zážitkům, jež jsou recepcí malého hocha - abych popsal danou dobu. 

MS: Zaměřme se na rodiče. Přivítali ony společenské procesy? Do jaké sociální vrstvy patřili?  

MM: Oba rodiče jsou učitelé na základní škole. Matka i otec vyučují fyziku. Naše rodina byla vždy 

učitelská. Mohu říci, že celé vnímání změn bylo pozitivní a rodiče je přivítali. Pochopitelně cítili tlak a 

omezení ve svém zaměstnání, třebaže to před námi dětmi neventilovali. Byli si vědomi toho, že 

změna nemusí být jednoduchou. V jistém ohledu to vítali, protože do tehdejších událostí vkládali 

naději a možná věděli, že ve společnosti dojde k uvolnění. Bylo to vysvobození, jelikož povolání 

učitele bylo spojeno s linií celé ideologie, tehdejší doktrínou, s přísným dozorem, jelikož působili na 

mládež. Onu pozitivní náladu, pozitivní pohled na svět, jsem jako mladý hoch vnímal. Na druhé straně 

vyvstal problém, že za krátkou dobu …  

MS: ... nadšení vyprchalo.  

MM: Nejen to, ale zde se počala ukazovat rozdílnost jak v ekonomických otázkách, tak v otázkách 

společenských. Upřesním to. Bylo jasně vidět, že mí rodiče, jako učitelé, si v někdejším režimu, ve 

srovnání s ostatními, žili lépe než po těch změnách. To proto, že mnohem větší dynamiku nabral 

soukromý sektor.  

MS: … vlivem uplatnění tržních sil.        

MM: Státní sféra byla ve vleku té věci. Možná úroveň byla v absolutních hodnotách stejná, ale 

relativně se počali propadat v rámci onoho materiálního statutu. Přesto tato skutečnost nezvrátila 

pozitivní dojem z celkových změn. Byl to faktor, jenž zapříčinil změnu v celém vnímání 

transformačního procesu.  

… Obecná východiska …  

… Komunismus - režim a ideologie …  

MS: Nyní bych přešel ještě před rok 1989 … Jak se díváte na komunistický režim a ideologii? Vnímáte ji 

jako snahu o uspořádání „spravedlivé společnosti“?  

MM: Snahu možná, ale výborná věc je, že si dnes nic nemusíme představovat. Co by bylo kdyby…? 

Komunismus jako politická ideologie dostal k dispozici čtyřicet nepřerušených let, kdy se mohl 

vytáhnout ve spravování společnosti.  O tom se může demokratickým vládám s mandátem na čtyři 

roky pouze zdát. Holé výsledky byly při zúčtování navýsost zoufalé. Zastaralá, neefektivní, 

nekonkurenční, nedostatková ekonomika. Prázdné břicho však největší tragedií není. Rozvrat a 

zrelativnění základních hodnot, které tvoří otevřenou a svobodnou společnost, už ano. Hesla hlásající 

vytvoření „spravedlivé a prosperující společnosti“, byly jistě atraktivním marketingovým tahem na 

konci čtyřicátých let. Nelze ale zapomenout na vlivný postřeh připisovaný lordu Actnovi o tom, že 

moc korumpuje, a absolutní absolutně. Oni protagonisté „spravedlivé společnosti“ se rychle zabydleli 
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v absolutní moci (dokonce se lze domnívat, že již při převzetí moci tyto ambice měli, což byla 

nesmírně cynická hra se společností) a zbytek byl urputný boj o její udržení, který naopak přinesl 

velkou nespravedlnost. 

 MS: Je v ní cosi ospravedlnitelného, pozitivního, nebo je možné na ni nahlížet jako na všeobecný 

zmar?  

MM: Všeobecný zmar. 

… Otázka změny …  

MS: Proměna povětšinou „zamíchala“ kartami. Lidé, kteří za minulého režimu byli v dělnických 

profesích, se statusově i příjmově propadli, ale lidé, kteří měli vysokoškolské vzdělání a byli ochotni 

podstoupit riziko, tak zažili opačný společenský pohyb než dělníci. Vaši rodiče i poté vy, jste přivítali 

možnost, která přicházela se svobodou. Tím je myšlena svoboda realizovat svůj životní projekt: tam 

můžeme zařadit volnost pohybu, svobodu podnikání, svobodu informací, jež by nebyly kontaminovány 

komunistickou ideologií. To je zřejmě více než pohled na příjmy člověka. Jak toto reflektujete?  

MM: Naprosto souhlasím. Svoboda byla obrovskou hodnotou, a proto pohled na ni nemohl poškodit 

dočasný pokles životní úrovně. Rád bych se vyjádřil k možnostem. Jako hoch v jedenácti, dvanácti 

letech, jsem nevnímal to, že jsem byl v něčem zadržován a nyní se mohu rozběhnout. Soudím, že 

jsem dobře nakročil do otevřených dveří. Nepociťoval jsem výrazné omezení a nádherně kontinuálně 

to přešlo do toho, že svět se otevřel. Výborně jsem to vnímal na cestách. Mohl jsem se podívat do 

Rakouska. Ještě dnes si pamatuji na svoji první návštěvu Vídně. To byl rok 1991. Bylo to pro mě 

neuvěřitelné, jak jiný svět jsem viděl. Poté jsem se mohl jet podívat do Anglie a do zbytku Evropy. 

Toto jsem jako mladý člověk uvítal. Na druhé straně jsem to neměl možnost porovnat s pozicí těch, 

kteří dříve nemohli. Mně jako malému hochovi se velmi líbilo u babičky, která žila na Slovensku. 

Tehdy jsem nepociťoval jako omezení nemožnost cestovat do Francie. To proto, že jsem o tom 

neuvažoval. Tato otázka mi připadla až v momentu, kdy jsem mohl cestovat a patřičně jsem toho 

využil. Rozhodně jsem viděl kontrasty. Ty jsem hodně vnímal. Západní svět byl jiný než oblast, kde 

jsem bydlel.  

MS: To je zřejmé. Pokud se člověk podívá za hranice České republiky či Československa, vidí ono 

bohatství, plné výkladní skříně, plné obchody, avšak možná si nevšimne, jak intenzivně lidé musí na 

svůj blahobyt pracovat, kolik sil a obětí stojí. Ona neznalost této skryté skutečnosti vedla k vytvoření 

iluze, že cesta k blahobytu může být lehká, bez trnů.  

 

MM: Takovou iluzi možná skutečně lidi měli, ale řekl bych, že se docela rychle rozplynula. Myslím, že 

většina společnosti rychle pochopila, že jestli chtějí mít lidé více blaha, musí pro to něco víc udělat. 

Rozumím, že probuzení z letargie pozdního komunismu, muselo na mnohé působit jako velká rána. 

… Slovensko … 

MS: Využijme faktu vaší slovenské příslušnosti. Rád bych se zeptal, jak onen obecný proces formování 

společnosti a hospodářství probíhal na Slovensku. Bylo zemí, která byla zaostalejší, třebaže se 
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v posledních desetiletích dosti budovalo. Ve vašem rodném kraji byly změny vnímány v jiném světle 

než v Čechách.  

MM: S touto interpretací lze souhlasit. Nejlépe to vystihuje pojem slovenská cesta transformace - 

jakýsi specifický způsob, jak se k transformaci postavit.  

MS: I Češi měli svou cestu transformace - pouze s rozdílným adjektivem, které náleželo zemi realizace. 

MM: Slovenská elita chtěla slovenský stát, a nechtěla participovat na standardizované transformaci 

řízené z Prahy. To proto, že její nositelé byli v hlavním městě České republiky, ...  

MS: … byť byli zastoupeni například Mariánem Čalfou.  

MM: Více tam bylo Čechů, kteří byli patřičně připraveni. V Čechách byla výrazná skupina kolem 

Klause. Ano, tito lidé byli výrazně vzdělaní, nesli ideu. Slovenskému zastoupení se toto příliš nezdálo. 

Měli dojem, že do oněch procesů nebudou moct mluvit a nebudou mít možnost věci naklánět ke své 

představě. To byl asi jeden z důvodů, z něhož pramenila touha po svobodném státu. V momentu, 

když svobodný stát dostali, najednou si mohli zvolit slovenskou cestu jako alternativu, kde procesy 

budou řídit oni sami, kde si je vymyslí podle sebe. Vzhledem k tomu, že zde příprava, to podhoubí, 

základna, nebyla tak mohutná, pak z logiky věci docházelo k tomu, že Slovenská republika byla 

pozadu v mnoha ohledech za Českou republikou. Některá opatření byla škodlivější než ta, která byla 

přijímána v České republice. Vnímání z pozice Slovenské republiky bylo následující: viděli jsme, že se 

hospodářství v České republice daří lépe. Byla zde mnohem nižší nezaměstnanost, vyšší růst, vyšší 

export, vyšší příliv zahraničních investic. Toto bylo zřejmé a ve společnosti byla cítit jistá frustrace 

z toho, že se to na Slovensku takto neděje.  

MS: Nacionalistické tendence vyvrcholily v roce 1992, kdy se u vás dostal k moci pan Vladimír Mečiar, 

avšak pozvolný nástup byl před tímto datem. Domníváte se, že existuje povědomí, že si tímto 

přístupem Slovensko uškodilo? Jak na to reagovali vaši rodiče? Lze to také hodnotit tak, že dva roky 

po převratu byl „rozvod“.  

MM: Ten rozvod se netýkal mých rodičů! To jen pro upřesnění. Vnímání dvou republik nebylo 

pozitivní. Rodiče tomu nebyli nakloněni. Rozhodně to významně nevítali. Spíše měli dojem, že 

republiky k sobě patří a měli by tak zůstat. Rozhodně nesdíleli tyto nacionalistické sympatie a 

tendence. To znamená, že u nás nebyl důvod k oslavě. Spíše se na to nahlíželo jako na rozbití, stavění 

hranic a ztrátu. 

MS: Člověk si může připomenout, že v první Čalfově vládě byl význačný slovenský právník Ján 

Čarnogurský, poté právě ten, kdo pronášel slova o slovenské hvězdičce na vlajce Evropské unie. Je 

důležité se pozastavovat nad tímto zvláštním fenoménem, jelikož v Československu od roku 1918 se 

postupnými kroky vzmáhala slovenská část, což pokračovalo i během socialismu. Můžeme tam nalézt 

období uvolnění, díky němuž si Slováci mohli rozhodovat o vlastních záležitostech. To bylo období 

federalizace. Důležitou roli sehrál Husákův přístup, jenž dopomáhal transferovat peníze do své rodné 

země. Po revoluci Václav Havel? Ten chtěl upravit dřívější název Československá socialistická 

republika - a co se stalo? Vyvstal boj o rovnoprávnost zemí. Lidé nečekali, že ze skříně na ně vypadne 

kostlivec, který nakonec zapříčiní rozdělení více jak sedmdesát let fungujícího státu. Jak vnímáte fakt, 

že pánové poslanci, místo toho, aby řešili podstatné, důležité věci, se dohadovali o názvu nového 

státu a zásadní rozhodnutí tím byla odkládána.                
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MM: Soudím, že otázka her kolem názvu je velmi významná. Samotný název byl zástěrkou pro 

proces, jenž se rozběhl. To se netýkalo názvu, ale dělení moci, institucí, majetku. Boj o název - to byla 

špička ledovce, jenž byl na veřejnosti viditelný. Tam se již rozběhla mašinérie, která směřovala 

k tomu, aby se státy rozdělily. Nacionalistické síly byly velmi silné. Ty si chtěly vynutit samostatný 

stát. Boj o název byl jedním z kroků, byť podle mě ne nejdůležitější, a byl dobrou zástěrkou, aby zde 

mohly probíhat procesy, které by vedly k osamostatnění. Osobně bych onu pomlčkovou válku 

nepodceňoval, ani onen spor o název. Též si myslím, že daní poslanci se nepřetahovali pouze o název, 

ale že pod tím názvem soupeřili o vše ostatní, tedy instituce, majetek, právo … Vše to bylo součástí 

oné diskuse.  

MS: Jak vnímáte pojímání demokracie na Slovensku a v Čechách? Jde o to, že Slováci si zvolili 

Vladimíra Mečiara, jenž byl označován za populistu, autokrata, jenž se snaží předestřít lidem klamavé 

vize, jež jsou realitě na hony vzdáleny.  

MM: Lze s tím souhlasit. Nutno je říci, že Mečiar byl v každých volbách svobodně zvolen. Nemůžeme 

to brát tak, že byl typem „tyrana“, „despoty“, jenž by strhnul vládu sám na sebe a vládnul.  

MS: Nebyl Pinochet …  

MM: … či Lukašenko. Skutečnost pojmenování - že šlo o populistického politika, je pravdivá. Odvíjelo 

se to od jeho rétoriky a významného charismatu. Lidem sliboval to, co jim splnit nemohl. Vzhledem 

k malé zkušenosti s demokracií, politickým marketingem, demokratickými procesy, se lidé docela 

lehce nechali takovým typem politika zmanipulovat. Mečiar byl natolik lstivý a vypočítavý, že toho 

dokázal využít ve svůj prospěch a ve prospěch lidí, kteří mu byli poplatní a sloužili mu. Zkrátka, 

demokratizační proces postupoval pomaleji a s většími problémy na Slovensku, než tomu bylo 

v České republice. Dominance jedné velké strany v podobě Hnutí za demokratické Slovensko a 

ovládání i nejmenších jednotek státní správy touto stranou bylo něco, co významně poškodilo 

politické prostředí a demokratizační proces v této zemi. Označil bych to za situaci, v níž vládní strana 

dokázala ovládat zásadní část státního aparátu. Jednoduše, naskočení do transformačního procesu 

bylo na Slovensku obtížnější, než tomu bylo v České republice.  

MS: Dobrá, je to také díky tomu, že v Čechách je více lidí s jiným smýšlením, hodnotovým žebříčkem, 

je zde jiná vzdělanostní struktura, což se logicky projeví i v onom procesu volby. Slovensko bylo od 

počátku chudším bratrem. Bylo tomu tak již od první republiky, a ani komunistická vláda onu 

nerovnost nevybalancovala. Lidé si v této republice zvolili člověka, jenž přicházel s jednoduchými 

řešeními.  

… Krize …  

MS: Když jsme se dostali ke komparaci našich národů, tak u toho zůstaňme. Občanské fórum, které 

zastupovalo velkou, nespokojenou část obyvatelstva, pojmenovalo onu situaci, v níž se nacházela 

společnost a hospodářství, jako stav krize. Společnost stála ve velké morální, duchovní, ekologické, 

ekonomické, sociální, politické krizi.  Jak vnímáte ono hodnocení prizmatem vaší zkušenosti, vašeho 

rozhledu? 

MM: Na jedné straně bych to krizí nazval … Osobně bych to vnímal prostřednictvím v ekonomii 

známé J křivky. Ta nám ukazuje na fakt: abychom se dostali výše, musíme jít níže.  
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MS: Ona se používá v rámci vysvětlení platební bilance.  

MM: Není třeba to vztahovat na tyto velmi technické věci. Můžeme se na to dívat obecněji a říkat si, 

že abychom se dostali na vyšší pozice, tak je nutné projít „údolím“ snížení. Pokud to tehdy někdo 

vnímal jako krizi, tak zde došlo k ekonomickému propadu.  

MS: Já jsem vycházel z teze, která popisovala, kam se společnost dostala díky jednačtyřiceti letům 

vládnutí jedné strany.  

MM: Tedy na konci roku 1989 byla společnost v tak nelichotivém stavu … S tím člověk může 

souhlasit. Společnost skutečně byla deprivovaná hospodářsky a sociálně, lze říci, že společnost a 

hospodářství bylo vyčerpáno v tom nejširším slova smyslu, ... 

MS: … byť jsme patřili k vyspělé části Východního bloku.  

MM: Abych navázal na předchozí myšlenku. Pokud se i z této krize měla společnost dostat, byl, dle 

mého názoru, nutný sestup níže. Vše proto, aby se dostala na vzestupnou trajektorii. Společnost byla 

vyčerpána, byla v nedobrém stavu. Revoluce, změna režimu, byla na programu dne, i když se to dnes 

s odstupem let jednoduše řekne. V daném momentu to tak jednoduché nebylo. Souhlasil bych zde 

s pohledem Václava Klause, že se společnost zřítila pod vlastní tíhou. Vlastní nohy ji neudržely. To se 

týká nejen ekonomické stránky věci. 

MS: Nebyli jsme na tom tak špatně jako Poláci, Maďaři. Ona devastace nebyla taková. Měli jsme 

slušné výchozí podmínky.  

MM: To je řečeno správně. Na druhé straně musíme brát v potaz otázku, s čím se srovnáváme. Mezi 

chudými jsme na tom byli slušně. Západní Evropa byla naprosto někde jinde. Vůči oné proměně a 

tendencím západní Evropy bylo Československo pozadu.  

… Trh a jeho determinanty …  

MS: Jak vnímáte ustanovování trhu? Ten je prostorem, kde lidé uzavírají vzájemně výhodné kontrakty. 

Na základě toho, co zde bylo řečeno, je zřejmé, že lidé za komunismu nemohli z těchto uzavíraných 

smluv řádně profitovat. To vedlo k tomu, že ani společnost nemohla řádně bohatnout. Je zřejmé, že 

stávající bohatství bylo dáno tím, že naše země byla bohatá již před ustavením komunistického 

režimu, toto bohatství se však neumocňovalo a později upadalo - ve srovnání se západními 

ekonomikami. Jak důležitá je v rámci transformace otázka trhu? Za minulého režimu byl také „trh“, 

ovšem ten byl deformován.  

MM: Soudím, že zpětná konstituce trhu byla velkou výzvou, překvapením i neznámou, třebaže 

souhlasím s tím, že nějak v oné socialistické ekonomice fungoval. Příkazová ekonomika byla přece jen 

silnější než to, co bychom mohli dnes nazvat černým trhem. Vnímám zrod toho trhu jako velkou 

neznámou, překvapení i výzvu pro lidi. Říkám to z toho důvodu, že generace, která měla dvacet pět či 

třicet let, se narodila v komunistickém režimu. Oni neměli ani předchozí zkušenost. Oni se neměli 

k čemu vrátit.  

MS: Poukazujete na to, že trh byl vykořeněn.  
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MM: Přesně tak. Lidé se museli naučit vnímat, chápat, rozumět a akceptovat trh - od počátku, nově. 

To je dle mého pohledu obtížná věc pro člověka, jenž se na něm nepohyboval.  

MS: Možná znali drobný prodej i černý trh … To proto, že lidé jsou vedeni touhou směňovat. Je vhodné 

připomenout: fungování tržní ekonomiky bylo pro ně neznámou. 

MM: Tržní prostředí dolehlo na lidi relativně tvrdě. Soudím, že to bylo správné, jelikož tržní prostředí 

pokud v konečném důsledku nabere onu sílu, tak tehdy je vůči lidem efektivní, spravedlivé, 

přímočaré. Jednoduše jim nelže. A to proto, že jim řekne, jaká je jejich cena na trhu, jaká je cena 

produktů, jaká je jejich vzácnost. Byl to nevyhnutelný a potřebný krok k tomu, aby se narovnaly 

všechny vztahy v hospodářství, aby se přiřadila správná hodnota vyjadřující vzácnost jednotlivých 

statků, dle požadavků. To se lidé museli naučit. Viděl bych zde jakýsi významný problém, jenž nastal 

na Slovensku. Zdejší významná mašinérie mečiarismu chtěla dělat transformaci svou vlastní cestou. A 

tak, aby negativní dopady přechodu nepostihovaly lidi. Tím došlo k zakrývání plné tržní síly. To vedlo 

k hlásání lži slovenskému lidu.         

MS: Bylo to vytváření fikcí. Jak komunisté hlásali fikce, tak to stejné se podařilo politickým elitám na 

Slovensku po revoluci.  

MM: Souhlasím s tím.  

MS: To dovedlo Slovensko na scestí a dalšímu zaostávání. 

MM: Přesně, jak to říkáte. Slovenská cesta, kterou jsem zmínil, zde byla realizována během 

devadesátých let. Poté se přišlo na to, že tento způsob je slepou uličkou, a takto to nelze provádět. 

Začínalo to být patrnější čím dále tím více, projevovalo se to zaostáváním hospodářství a také 

akceptací Slovenska na mezinárodní scéně, bylo to významným poškozením reputace. Ukázalo se, že 

Slovensko jde do „slepé uličky“.  

MS: Dá se říci, že Slováci „nerozuměli“ onomu pojmu trh a v Čechách si lidé lépe osvojili, co se pod 

tímto pojmem skrývá?  

MM: Řekl bych, že to je přesné pojmenování. Zdejší lid si to lépe osvojil. Obrátím se na zdejší ústavní 

pořádky. Tam je to pěkně vidět. To hodně ukazuje na to, co se stalo. Několikrát prezident Klaus 

zmiňoval skutečnost, že oni hned na počátku chtěli, aby v ústavě bylo napsáno, že ekonomika bude 

bez přívlastků. Česká republika tvoří tržní ekonomiku. Kdežto na Slovensku se hned na počátku do 

ústavy dalo spojení, že se usiluje o vytvoření sociální a ekologické tržní ekonomiky. Necituji to přesně, 

ale základ je zachován. Je to trochu na způsob německé ústavy. Tam je napsáno, že jde o sociálně 

tržní hospodářství. Zde je právě vidět rozdíl. V Čechách se šlo přímo do tržního hospodářství. Na 

Slovensku se chtělo jít měkčí cestou, která se nakonec ukázala být neefektivní. V konečném důsledku 

jako něco, co upřednostňuje určité skupiny, jež jsou loajální vládě, jež z toho pak výrazně profitovaly. 

Na druhé straně - většina společnosti na tom byla hůře. To vše vzhledem k tomu, že zde docházelo 

k hospodářským nerovnováhám, které se projevovaly ve významných společenských disparitách jako 

je třeba nezaměstnanost, distribuce bohatství … Osvojení tržních principů, na nichž je založen trh, 

bych viděl jako zpožděné. Zajímavým bodem byla konkurence. Mám za to, že v Čechách otevření 

hospodářství, bylo mnohem většího rozsahu a razantnější. Na Slovensku politické elity chtěly chránit 

průmysl a vnitřní tržní prostředí. To však vedlo k tomu, že slovenské společnosti nebyly vystaveny 

tržní konkurenci a projevilo se to propadem jejich efektivity. Spotřebitelé neměli možnost takové 
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nabídky jako v Čechách a nedošlo k takovému poklesu cen, vzhledem k nenastolení konkurence. 

Dlouho se lidé divili, že potraviny, bydlení, tedy základní lidské potřeby byly v Čechách levnější než na 

Slovensku, přičemž historicky jsou výdělky v Čechách vyšší než na Slovensku. To znamená, že cenové 

rozdíly bych připsal pravě této různé intenzitě konkurence, která byla silnější v Čechách.  

… Liberalizace … 

MS: Pokud hovoříte o cenách, tak bychom neměli opomenout, že v roce 1991 v rámci Československa 

došlo k šokovému zvýšení cen, došlo k liberalizaci, deregulaci toho, co zde bylo uměle drženo. 

Nesmíme zapomenout též na devalvaci kurzu koruny. Jak se díváte na dopady v Čechách a na 

Slovensku? Jde o to, že právě vámi zmiňované ceny potravin vzrostly, nehledě na konkurenční tlaky. 

Dynamika růstu nebyla tak vysoká jako v sousedních zemích, v nichž docházelo k nežádoucí 

hyperinflaci.       

MM: Z mého pohledu to bylo správné. Můžeme se na to dívat jako na nepřiměřené vystřelení cen, 

nicméně musíme si uvědomit jednu skutečnost: kde ony ceny začínaly. Tam, kde začínaly, úroveň 

nijak nekorespondovala se vzácností. To znamená, že cenový nárůst pouze znamenal korekci cen 

vzhledem k hodnotě, … 

MS: … kterou mají.  

MM: Ta je dána vzácností a poptávkou v té konkrétní ekonomice.  

MS: Při této příležitosti je nutné zmínit, že existovaly takzvané záporné daně, díky nimž docházelo 

k subvencování některých druhů potravin, jako byl chléb, mléko a jiné základní komodity. Nepřímo to 

znamená, že dřívější režim si „kupoval“ lidi chlebem či jiným zbožím. To způsobilo, že zde nebyla 

chudoba. Jinými slovy, nikdo neumíral hlady. Neexistovala chudoba, což mělo za následek, že chudla 

společnost jako celek.  

MM: Správný závěr. Chudoba, ve smyslu nedostatku jídla, zde nebyla. Bylo však běžnou praxí, že 

regály pro zboží byly prázdné.  

… Paradoxy plánu a trhu …  

MS: Byl nedostatek.  

MM: Neměli jsme problémy afrických zemí, že bychom byli podvyživení, ale nebyla zde spousta 

statků k dispozici, jelikož ekonomika nebyla natolik výkonnou, aby si je uměla zabezpečit.  

MS: Lidé tak stáli frontu na pomeranče, banány i na toaletní papír.  

MM: To mi přijde jako krizová situace afrických zemí, protože nemůžete dojít k základním potřebám.  

MS: Je dobré také zdůraznit, že jsme nebyli na takové úrovni jako africké země. Člověk má vždy 

tendenci porovnávat se s tím lepším než s opakem. To znamená, že pokud člověk má možnost vidět, 

že v zahraničí - v Německu, Rakousku ... je dostatek, blahobyt, je pravděpodobné, že bude toužit 

dostat se na obdobnou úroveň konzumu, kterou může vidět u svých sousedů. Člověk si asi nebude 

říkat: „Zaplať Bůh, že zde nemáme hladomor, který můžeme vidět několik tisíc kilometrů od nás.“  
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MM: Ano, i tak se to dá říci. Absence onoho hladomoru byla do jisté míry způsobena i tím, že si lidé 

spoustu věcí vyrobili sami.  

MS: Narážíte na české kutilství.  

MM: Ano, nejen ono, ale i zahrádky. Ano, lidé neměli banány, po kterých toužili, neměli pomeranče, 

po kterých toužili. Pořád měli dostatek jablek, hrušek a všeho toho, co si vlastními silami může člověk 

dopěstovat. Toto je důkazem faktu, že trh nefungoval. Pokud si člověk vyrábí statky sám pro sebe, 

nefunguje trh, a z pohledu ekonomie je toto nejméně efektivní způsob, jak si ony statky zabezpečit. 

Navrací nás to na úroveň nikoliv před rok 1948, ale před průmyslovou revoluci. Nejcennější 

z průmyslové revoluce je …  

MS: … dělba práce.  

MM: Ano, to je to klíčové, co ona doba přinesla. Toto se neumělo v socialistické ekonomice 

rozvinout, a proto zde byl onen nedostatek.  

MS: Je vhodné zmínit, že se lidé díky tomu naučili substituovat a smířili se s menším standardem. 

Nemyslíte si, že schopnost člověka konkrétně jednat ve „svůj prospěch“, něco si „vyrobit“ jako za 

starého režimu, je-li vystaven nepříjemné situaci, již pominula? O tomto fenoménu dnešní člověk neví, 

a je mu vzdálený. Regály nyní sice přetékají zbožím, ale lidé na spoustu věci nemohou dosáhnout 

z důvodu rozpočtového omezení. To ovšem přináší doba.  

MM: Důležitý kvalitativní rozdíl je však v tom, že dnes jsou regály plné. Ano, existují skupiny lidí, kteří 

si ovšem zboží dovolit nemohou. Jsou ale v úplně jiné situaci než lidi, kteří byli v minulém režimu. Rád 

bych to objasnil. Dnes lidé mají všechny prostředky volně k dispozici, aby se svou vůlí, pílí a šikovností 

dostali do společenské třídy, která si všechno to zboží může dovolit. Zkrátka zde je prostor pro osobní 

odpovědnost za svůj život. Když nemám na koupi hmotných statků, tak mám ale prostor, abych 

udělal cosi, co mi dopomůže k vlastnictví daných statků. Je to výrazný kvalitativní rozdíl ve srovnání 

se situací minulého režimu … Viděl jsem cosi na krámě, měl jsem možnost si to koupit, ale neposunul 

jsem se společensky dále. To proto, že všichni měli stejně málo. První rozdíl je v tom, že lidé si dříve 

mohli koupit věci, které viděli na onom regálu. Potíž je ta, že zboží tam moc nebylo. Ostatně - to byla i 

charakteristika komunistické moci. Byla prázdná … 

MS: Také bylo jednotné, unifikované. 

MM: Když se nějaké zboží objevilo, lidé si ho sice měli možnost koupit, nicméně bylo pro všechny 

stejné. Spotřeba byla v tomto ohledu nízká …  

MS: Průměr vládnul světem. To je jeden z velkých přínosů trhu, že? Člověku tak pomohl k tomu, aby 

realizoval svoji vynalézavost a hodnotněji trávil svůj čas. Trh nabídl zboží a služby, které minulý režim 

nedovedl vytvořit, neboť byla potlačena lidská tvořivost, ochota jít ke skutečným potřebám člověka. 

Výsledkem byl stav nedostatku a unifikace, což se po revoluci rychle změnilo. Pokud se dnes člověk 

prochází po tržištích, má si z čeho vybírat, ale limituje jej rozpočtové omezení.  

… Kapitalismus …  

MS: Ještě je dobré zmínit důležitou skutečnost, která se s trhem bytostně pojí. Jak jste vnímal 

nastolení demokratického kapitalismu? Tážu se proto, že instituce trhu může být i v jiném systému, 
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než je liberální demokracie. Rok 1989 byl rokem vykročení k demokratizaci, ale plně neodzvonilo 

hospodářství, kde důležitou formotvornou roli měl stát. Nástup na cestu obnovy kapitalismu byl až 

pozdější. Toto zmiňuji proto, že mnozí lidé hovořili o socialismu s lidskou tváří, tedy východiscích, na 

nichž měla být provedena reforma v roce 1968. Hovořilo se o „třetích cestách“ …                                             

MM: Soudím, že tendence jdou ruku v ruce. To proto, že kapitalismus a trh se mají rádi. Pokud se na 

to díváme z dnešního pohledu, tedy v roce 2011, můžeme vidět například Čínu. Tam, můžeme říci, se 

to podobá volnému trhu. Zároveň se ona společnost definuje jako socialistická, kde existuje vláda 

jedné strany a jakási centrální kontrola hospodářství. Tuto zkušenost svět neměl v roce 1990. Je 

pravdou, že v Číně počaly tendence k uvolňování od druhé poloviny sedmdesátých let. Intenzita změn 

nebyla nějak silná. To, jak hospodářství Číny vypadá dnes, je odvislé od veliké aplikace informačních 

technologií. To je druhý fenomén, který nemohl v roce 1990 působit. V tomto ohledu bylo velmi 

správným krokem, že se upustilo od „třetích cest“ a „socialismů s lidskou tváří“. Máme teoretický 

koncept, že „třetí cesta“ v konečném důsledku není možná. To proto, že daná politická a ekonomická 

linie přikročí buď k trhu, či plánování. Dle mého pohledu bylo správné, že jsme již na počátku 

transformačního přechodu jasně řekli, že jdeme cestou tržního hospodářství a jdeme cestou 

soukromého kapitálu. Tam byl přítomen fenomén privatizace. To bylo dobré vykročení. Tehdy svět 

nenabízel srovnání s Čínou, jak tomu je dnes, aby si špičky mohly říci: „Podívejte, v Číně to funguje 

s úlohou jedné strany, byť je tam volný trh.“ Tato alternativa nebyla a bylo naprosto správné a 

legitimní a mimořádně důležité, že šly ruku v ruce tržní hospodářství a soukromý kapitál.  

MS: Shodou okolností jsme usilovali též o demokracii. V Číně demokracie není. Můžeme říci Ano, 

v těch asijských zemích je trh, ale zřízení nemá rysy demokratického Západu. Je tam … 

MM: … politická represe.  

MS: Možná jednu námitku. V hovoru, jejž jsem mohl vést s Janem Vrbou, bývalým ministrem českého 

hospodářství, který byl ve vládě Petra Pitharta, mi pan exministr říkal, že jakékoliv „cesty“ jsou třetími 

cestami. Tím myslel to, že cesty jsou kompromisem. Je zřejmé, že je to odvislé od povahy konečného 

výsledku. Svět není buď trh, či plán. Je nutné podotknout, že je to též otázkou interpretace.  

MM: Jistě, ale abychom to úplně nerozmělnili a aby to nedopadlo jako v onom spojení „anything 

goes“… Je důležité říci: „Ano, svět, v němž žijeme, není černobílým …“ Bylo též nesmírně odpovědné 

od jednotlivých autorit, že se rázně stavěly na stranu trhu, i když věděly, že to dopadne 

kompromisem. Kdyby však začaly s tím kompromisem, tak to nemuselo dopadnout nijak. Ještě dnes 

bychom zde mohli mít to, co zde bylo před dvaceti lety. Pokud by tehdy odpovědní lidé nastoupili 

s tím, že budeme hledat kompromis, že se budeme snažit o třetí cestu, že půjde o drobné změny 

poměrů, nikam by se nedošlo. Lze říci, že díky tomu, že se postavili na stranu trhu, mohli jsme dojít 

tam, kde jsme dnes. Čím více to bylo zataženo na jednu stranu, tak tím byla větší šance, že se to 

přikloní k nějaké konkrétní straně, ideálu, a nalezne se optimum.  

… Sociální a ekologická dimenze …  

MS: Co člověka mohlo zaujmout je fakt, že Slovensko si dalo do konstituce onen akcent na ekologické 

a sociální hospodářství. Lze pozorovat, že Evropa šla touto cestou. Ne nadarmo se hovoří o evropském 

sociálním modelu. Zástupci lidu Evropy poukázali na nutnost rozvoje hospodářství a společnosti při 
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respektování ohledů na člověka a na životní prostředí, v němž žije. Například minulý režim jmenovaný 

akcent ignoroval.  

MM: S tím lze souhlasit. Na druhé straně si musíme říci velmi jasně: to, že Evropská unie se přiklání 

na stranu sociálně ekologického hospodářství, neznamená, že je to tak, jak má být. Je pravdou, že i 

Slovensko se chtělo vydat touto cestou, byť původní záměry mohly být jakékoliv. Nakonec to vyšlo. 

Konstituce Slovenska se podobá evropské. Je otázkou, zdali zrovna ta evropská je ve společnosti 

žádoucí. My vidíme, a nyní udělám příměr k Spojeným státům americkým, s ohledem na životní 

úroveň, výkon hospodářství, nezaměstnanost, distribuci bohatství: americká ekonomika je mnohem 

výkonnější než evropská. Vícero analytiků to připisuje k tomu, že evropské ekonomiky se dívají příliš 

na ekologické a sociální aspekty, a proto skomírají, a proto jsou, co se týče výkonnosti, za americkou 

ekonomikou, ... 

MS: … byť Evropská unie je největší hospodářský celek světa.  

MM: Nu, řekneme-li dnes, že si Slovensko zvolilo do své konstituce sociální a ekologický přívlastek - 

třebaže je to evropské - můžeme to nahlížet i tak, že evropské to sice je, ale nebylo to šťastné, nebylo 

to žádoucí. Nebylo to ve prospěch celé věci transformace a jejího dalšího pokračování. Pokud by tam 

tyto přívlastky nebyly, tak si dovolím tvrdit, že vývoj na Slovensku by mohl být mnohem dynamičtější, 

mnohem silnější, mnohem vyváženější, …  

MS: … strmější. 

MM: To, že se to odvodilo od onoho evropského úzu, je možné považovat za krok stranou, krok 

špatným směrem.  

MS: Zdali si správně interpretuji vaše slova, mohu říci, že pokud člověk, společnost, usiluje o tržní 

hospodářství, měl by do něj implicitně vždy vsázet rozměr člověka, rozměr ochrany přírody. To, že se 

chovám tržně, znamená, že se dívám do budoucnosti v delším časovém období.  

MM: Je to přesně tak.  

MS: Jde o to, že země, které mají v ústavě slova o ekologii a sociálním rozměru, mohou vytvářením 

různých regulací zbrzdit své podnikání.  

MM: Plně s tím souhlasím. Čím více přívlastků, tím větší brzda hospodářství.  

MS: Může se to stát zdrojem dezinterpretaci či interpretací, které mohou jít proti věci samé.  

MM: Jistě. Pokud ta společnost souhlasí, aby tam byly dané přívlastky zanechány, tak se vytváří 

prostor pro elity…  

MS: … intelektuály … 

MM: Možná ani ne. Spíše vládní špičku, aby zasahovala do trhu ze svého pohledu. Aby do tržních 

vztahů vkládala jakousi regulaci, která by měla jít v ústrety sociálním a ekologickým cílům. To 

pochopitelně může vést k tomu, že ekonomika bude méně výkonnou, bude pomaleji proměňovat 

svou strukturu, než kdyby se měnila, pokud by tato regulace nebyla. Z toho pohledu bych si dovolil 

tvrdit, a nyní se navracím k vaší myšlence: pokud se v ústavě ponechá formulace, že společnost 

buduje pouze tržní ekonomiku … tím pádem je tam implicitně vložena představa toho, že lidé 
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odpovídají za své druhy, že je tam obsažen sociální rozměr a zároveň, že se plní i ekologický rozměr. 

Nyní uvedu dva příklady, abych dokumentoval jedno i druhé. První případ sociálního rozměru: člověk 

má ve své povaze, že se dívá na své bližní, že mu není lhostejný život jiné. Sociální prvek se tak ukáže. 

To proto, že je vepsán v našich srdcích. Osud protějšího nám není lhostejný. To za předpokladu, že se 

v nás rozvíjí. Implicitně se s tím počítá, že lidé, když jsou ponechání sobě, trhu, se sice budou chovat 

tržně, budou maximalizovat své užitky. Na druhé straně - v těchto užitcích je i blahobyt druhých. To je 

první skutečnost. Jiná se týká implicitního nakročení k ekologii. My dnes vidíme velmi dobře, že 

společnosti, které jsou nejbohatší - a bohatství se tvoří na trhu - jsou ty, které nejvíce poptávají 

„zelené“ věci.  

MS: Švýcarsko, severské země …  

MM: … i Amerika. Vždyť lidé mají zájem mít čistý vzduch, pít čistou vodu, žít v bezpečném světě, 

navštěvovat pěkná místa v rámci rekrace. Tím bych rád zdůraznil, že trh v sobě má implicitně tuto 

tendenci k ochraně přírody. Dělá se to tržním způsobem bez jakékoliv regulace.  

MS: Možná to není patřičně zdůrazňováno. Člověk, když slyší „neomezený trh“, trh bez přívlastků, říká 

ti, že chování agentů může být mnohdy proti nim samým.              

II. část  

… Mezinárodní instituce …  

MS: Jedním z význačných kroků, které učinilo Československo, byla integrace do mezinárodních 

struktur a institucí. Narážím i na Mezinárodní měnový fond, Světovou banku. Rád bych se zeptal, jak 

se díváte na tyto instituce? Pomáhaly nám v počátcích transformace, byť v očích mnohých ekonomů 

ztratily posléze svůj význam? Jejich cíl byl splněn a proč udržovat tyto instituce dále? Měli bychom říci: 

Československo bylo jednou z ustavujících institucí.  

MM: Myslím si, že pokud se vrátím na počátek devadesátých let, tak návrat do institucí jako jsou 

Mezinárodní měnový fond, Světová banka, byl logický. Můžeme se bavit o tom, zdali instituce mají, či 

nemají být … Pravda je taková, že tyto instituce zde jsou. Je zde vytvořená platforma kooperace a 

platforma pro to, aby se lidé, odborníci na měnové záležitosti, potkávali, mluvili spolu. Z toho důvodu 

je možné říci, že tyto instituce dobré jsou. Jako ekonomové musíme srovnávat dodatečný příjem s 

dodatečným nákladem. Je nutné se tázat, zdali to, kolik země za instituce platí, není více než užitek 

z toho, že se někde nějací lidé potkají a promluví si o měnové situaci. Ona platforma existuje, 

potkávají se zde specialisté na měnové záležitosti ze všech rozvinutých zemí … Bylo to velmi logickým 

krokem, že Československo se opětovně ucházelo o členství v těchto institucích. Také proto, aby mělo 

možnost účastnit se oněch rokování, aby mělo možnost říci tam svůj názor, ovlivňovat některé 

rozhodovací procesy. Pochopitelně, od devadesátých let, od restaurace členství … již je to více jak 

dvacet let … se svět posouval, instituce se posouvaly. Můžeme si legitimně klást otázku, zdali mají 

vůbec smysl a zdali je prostor pro takové mezinárodní těleso. Soudím, že toto je otázka složitá a 

strukturovaná. Složitost spočívá v tom, že je zde jistý „trade – off“ mezi stabilitou finančního sektoru 

a svobodou finančního sektoru. Dnes se na to můžeme dívat tak, že Mezinárodní měnový fond a 

Světová banka může výrazně zasahovat do pravidel fungování finančního systému jednotlivých 

národních států. Je to vykoupeno tím, že národní státy mají jistotu, že když dojde ke krizi, je zde 

organizace, která jim je schopna půjčit. Vidíme to dnes na případu Řecka, Portugalska ... Prostředky 
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vytváří Evropská unie s pomocí Mezinárodního měnového fondu. Jsou tvořeny z částečných 

příspěvků jak z Evropské unie, tak z MMF. Jak jsem řekl výše: je nutné poměřovat a říci si, že pomoc 

ve formě příspěvku na restrukturalizaci dluhů je ceněna více než třeba to, že Mezinárodní měnový 

fond bude vyžadovat restrikce a zasahování do právního řádu země. To proto, aby se tam prováděly 

tyto a tyto reformy, jež by tam vůbec neprobíhaly, kdyby nebyl bič Mezinárodního měnového fondu. 

Budu souhlasit s Měnovým fondem a Světovou bankou do momentu, kdy budu vědět, že užitek z té 

instituce v podobě zachování stability bude větší než újma ze snižování svobodného rozhodování 

národní vlády o tom, jak spravovat zemi, jaké dělat reformy, případně jaké nedělat.  

MS: S takovýmto vymezením by člověk mohl souhlasit. Lidé, kteří pracují v těchto institucích, jsou 

vzdělanými odborníky, mají velké analytické zázemí. Na jednotlivé země se tak mohou dívat i lidé ze 

zámoří. Vyvstává problém, zdali jsou jednotlivé rady dostatečně uplatněny. Česká republika byla 

právě těmito institucemi ceněna, jelikož přijala opatření, která vycházela z jejich doporučení. Jsou 

země, například africké, v nichž si jednotliví představitelé přivlastňují pomoc, která je jejich státu 

dávána.  

MM: Je to skutečně tak. Pochopitelně ona vnější pomoc je komplikovaná, a to z toho důvodu, že oni 

experti mají jakousi představu, která je modelová a o které si myslí, že by měla platit všude na světě. 

Otázka je komplexnější. To, co platí ve státu Gruzie (Georgia, 24. stát USA), nemusí platit ve státu 

Gruzie. To je druhý důvod, proč nelze nad každým doporučením mezinárodní instituce jásat. Opět 

bych se na to díval pohledem ekonoma. V případě, že země má dostatek svých expertů, které mají 

místní znalost, ať raději spoléhají na domácí experty. V případě, že je společnost nedokáže 

„generovat“, je pak v přádku, že jsou do oné země importovány rady. Ne každá země má svou 

ekonomickou univerzitu, která dokáže vychovávat vlastní ekonomy, a ne každá země má předešlou 

zkušenost s fungováním tržní ekonomiky, a ne každá země ji dokáže aplikovat. Jsou tam lidé, kteří 

onu hospodářskou politiku nemají dostatečně promyšlenou, nevědí, jak transformovat zemi, jaké 

jednotlivé kroky mají za sebou následovat. V tomto případě by nějaká pomoc zvenčí byla vítána. 

V případě, že země sama disponuje dostatečnou zásobou odborníků na hospodářskou, měnovou 

politiku, tak je vždy vhodnější, když ji dělají místní lidé a otrocky nepřejímají cizí rady a doporučení.  

MS: Na toto téma jsem hovořil s Petrem Bartoněm, tuším vaším kolegou, a on hovořil v tomto smyslu: 

„Je lepší si nechat udělat předpověď počasí od kvalifikovaného meteorologa, než se spoléhat na 

předpovědi tramvajáka, jenž jezdí v Praze …“ Je lepší zaslat data, poznatky o dané zemi expertnímu 

orgánu, to znamená Mezinárodnímu měnovému fondu, než se řídit laickým názorem. Jde o to, kdo má 

větší sílu argumentů, zdali je to člověk, jenž jen tak nezávazně pozoruje počasí a není to v rámci jeho 

profese, nebo ten, kdo se tím profesně zabývá a má na to školu. To je zřejmě spor, jenž zde nadále 

bude. Zde je problém legitimity jednotlivých rad. Oni rádci mohou být považováni za samozvance. 

Experti sem přijedou, napíší nějakou zprávu a podle ní se bude vše řídit. Také to závisí na vyspělosti 

společnosti v rámci společenského ustavení. Československo, později Česká republika měla tu výhodu, 

že měla „dostatek“ ekonomů v institucích, které později přešly do veřejného prostoru. Ekonomové 

z nich vzešlí se stali se tvůrci reforem, poradci … To byl jeden z důvodů, proč se našla shoda mezi 

doporučeními nadnárodních institucí a vládní politikou. Sami jsme mohli pozorovat, že mezi domácími 

ekonomy docházelo k polemikám o způsobu transformační cesty. Spor vyhrála ta skupina ekonomů, 

která byla blízká mezinárodním doporučením. Pokud bychom se vrátili k otázkám o smyslu 

nadnárodních institucí - tak nad nimi „nebude zapadat slunce“. Výrazně se o nich počalo diskutovat 

díky přispění Josepha Stiglitze, jenž mohl v těchto institucích pobývat, a napsal o nich velmi kritickou 
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zprávu, která šla hlavně proti Světové bance. Vy jste říkal, že instituce je místem setkávání. Dobrá, lidé 

se mohou setkávat kdekoliv, nejen na platformě Mezinárodního měnového fondu. Máme Světové 

ekonomické fórum v Davosu, G 20, Evropskou unii … Je samozřejmě na lidech, kteří v nich pracují, jak 

budou komunikovat s konkrétními zeměmi, které mají obtíže, a jak jim nabídnout pomoc.   

… ostatní instituce …  

MS: Pokud jsme na poli mezinárodních institucí, je také vhodné připomenout, že Česká republika 

vstoupila v roce 1995 do Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD. To bylo považováno 

za ocenění patřičných transformačních kroků, které, viděno z Paříže, zde byly realizovány.  

MM: S tím, že OECD je organizace jiná než Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Tam je to 

spíše zaměřeno na spolupráci. Tam není důvod k poskytování půjček, je to spíše prestižní záležitost. 

Dalším bodem je odstraňování obchodních bariér a pomoc hospodářskému rozvoji. V prostředí 

Evropy je asi nutné zmínit Evropskou banku pro obnovu a rozvoj – EBRD. To je instituce, která 

poskytuje úvěry na rozvojové projekty. Je jasné, že od EBRD se mírně ustupuje. Zde je pěkně vidět 

skutečnost, že před dvaceti lety jsme se mohli tázat, zdali banka má, či nemá smysl. Dnes, kdy se 

peníze protáčejí přes fondy Evropské unie, a vše je obsluhováno tímto tělesem, z přirozenosti ztratila 

význam. Mám dojem, že to může skončit podobně se Světovou bankou a Mezinárodním měnovým 

fondem. Soudím, že se můžeme dočkat přemalování hřiště a jejich role zanikne přirozeně. OECD ano. 

Samotný vstup chápu jako ocenění transformačního procesu a do jisté míry skoku, v jehož rámci byly 

ustanoveny základní instituce, posilující svobodu nejen trhu. Byl to významný posun k tržní 

ekonomice. Byla to pozvánka do elitního klubu, byť tehdy Česká republika patřila v jeho rámci k těm 

chudším, pokud ne k nejchudším členům. Stále si však myslím, že je lepší být chudým členem 

bohatého klubu než bohatým členem chudého klubu.  

MS: Alespoň víme, koho máme dohánět. Když tak zmiňujeme mezinárodní spolupráci, tak by bylo 

dobré také jmenovat Banku pro mezinárodní platby v Basileji. Tato instituce může být považována za 

banku centrálních bank. V sesterské instituci Institutu pro mezinárodní stabilitu v minulých letech 

působil Josef Tošovský. Zmiňuji jej proto, že byl prvním guvernérem České národní banky a posledním 

guvernérem Státní banky Československé, a získal si popularitu v mezinárodních kruzích. Po této 

odbočce zpět k tématu. Lze tvrdit, že mezinárodní ekonomická architektura je komplikovaná, skládá 

se z mnoha institucí. Je zde přirozený vývoj a instituce, které vznikly a jsou zde desítky let, tak již 

nemusejí mít opodstatnění pro svou další existenci. Je možné, že některé zaniknou. Může to dospět do 

toho stádia, že zde bude jedna velká instituce. Evropa jde touto cestou. Centrální banka ve Frankfurtu 

má hlavní slovo a centrální banky států vykonávají pouze dílčí funkce. 

MM: Ano, centrální banky jednotlivých zemí mají za úkol jak výkon dohledu, tak také sledování 

bankovních ukazatelů, které mají zabezpečit stabilitu finančního sektoru. To je významná 

odpovědnost, která zůstala národním bankám, i když fyzicky „nedělají“ měnovou politiku, ale 

bankovní dohled je v některých ohledech minimálně tak důležitý jako měnová politika samotná. 

Pokud je bankovní sektor znejistěn a je v rozkladu, tehdy již není možné nedělat žádnou měnovou 

politiku. Ano, je zde vidět, že některé banky se upozaďují, ale na druhé straně - některé nabývají 

významu, jako je Evropská centrální banka. Může to platit pro nejbližších dvacet let, avšak může dojít 

ke změně, což povede k dalšímu přemalování světového hřiště. Nikdo se nebude zabývat tím, že 

zaniká ta či ona instituce.  
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MS: V době, kdy v Československu startovala proměna, o Evropské centrální bance nebylo v širší 

veřejnosti ani slechu. Jsme v roce 2011 a vývoj, jehož jsme svědky v Evropě, doznal velkých změn. Je 

úplně jiná situace a velkou otázkou, co bude za dalších dvacet let. Také bychom mohli konstatovat, že 

kromě velkých institucí zde asi budou existovat nezávislé subjekty, mající za úkol zprostředkovat 

dialog odborníků.           

… Měnová politika …  

MS: Nyní bych se obrátil na domácí pole a využil bych vašeho profesního vzdělání. Nedílnou součástí 

transformace bylo utvoření centrální banky v tržních podmínkách. Ta hraje v onom 

makroekonomickém pohledu důležitou roli. Jak vnímáte úlohu politiky v rámci počátku transformace? 

Byla zde instituce, která sloužila v rámci centrálního plánování. Před ekonomy a politiky stálo 

rozhodnutí týkající se tvorby nové instituce, která měla být dobrým hráčem v tržním prostředí. Slovo 

„dobrý“ je užito v následujícím slova smyslu: tato instituce má být oporou systému a pomáhat 

k hladkému fungování peněz v ekonomice.   

MM: Tento transformační krok lze hodnotit jako pozitivní, ba velmi pozitivní. Řeknu to v několika 

ohledech. Vše musíme srovnávat relativně. To znamená ve vztahu k nějakému měřítku. Tím je vývoj 

v jiných postkomunistických zemích. V tomto ohledu se dá hodnotit, že vývoj v rámci měnové oblasti 

zde byl velmi poklidný. Dá se říci, že transformace byla provedena úspěšně. Rád bych řekl 

následující: Československo nezažilo žádný významný inflační impulz, a z něj pramenící krizi. Toto se 

nestalo, a proto je nutné to přidat jako plus právě měnové politice. Víme, že velké problémy měli 

v Maďarsku, Polsku …  

MS: Tamní ekonomika byla zasažena hyperinflací …  

MM: Podobně si vedly balkánské země. Jinými slovy, tyto země měly větší problém udržet inflaci pod 

kontrolou. Vlastně bavit se o inflaci nebylo v Československu ani tématem dne. Byl zde sice cenový 

skok hned v roce 1990, avšak on odezněl velmi rychle. V průběhu měsíců odezněl …  

MS: V roce 1991 se dostala roční inflace na hodnotu padesáti procent. Bylo to způsobeno lednovým 

impulzem, jenž dosáhl dvacet dva procent. To bylo z důvodu deregulace. Dalším impulzem bylo 

ustanovení nové daňové soustavy, kdy se zaváděla daň z přidané hodnoty a meziměsíční inflace 

dosáhla devíti procent.  

MM: Ano, ale tyto šoky odezněly velmi rychle.  

MS: Velký vzestup díky opatřením a poté pád, přesto se do poloviny devadesátých let inflace 

pohybovala kolem deseti procent na roční bázi.  

MM: Přesně tak. Proto říkám, že si Československo nezažilo dlouhodobé období vysoké inflace, která 

by jednotlivé subjekty trápila. Z toho pohledu lze říci, že transformační proces, co se měnové politiky 

týče, byl pozitivní. Významnou roli určitě sehrála skutečnost, že od počátku centrální banka byla 

ustanovena tak, že měla velmi vysoké pravomoci a byla od počátku ustavena jako nezávislá na vládě. 

Soudím, že to byl klíčový moment. Mnoha problémům se tím předešlo. Skutečně tak to bylo. Nebylo 

to pouze nominální, ale reálné. Bankéři se nemuseli dívat na to, co vláda dělá, zdali mají či nemají dát 

peníze … Oni od počátku mohli dělat měnovou politiku. Pokud se na to bankéři dívají zpětně … a četl 

jsem vícero článků … uvádí, že dost dobře nevěděli, jak se měnová politika dělá, a proto se museli 
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měnovou politiku učit za pochodu. V jiném pohledu jsme nebyli pod žádným politickým tlakem, aby 

financovali objednané projekty, … 

MS: … což je správné. 

MM: Lze říci, že měnová politika byla významným faktorem, který přispěl k tomu, že se hospodářství 

vyvíjelo relativně stabilně.  

MS: Ano, transformační pokles byl malý, ve srovnání s ostatními. Nedosáhli jsme takových hodnot 

jako země na východ od nás, ba i Finsko, které mělo tržní hospodářství. Zmínil jsem jej proto, že když 

se rozpadl východní trh, tak si též prožilo svou krizi. Finové neobnovovali hospodářství jako my. Tam 

tržní hospodářství bylo. O Rusku a Ukrajině raději nehovořit. Je dobré zmínit to, že lidé, kteří 

koncipovali transformaci v rámci měnové politiky, tak se inspirovali v Německu, kde spolková banka – 

Bundesbank byla respektovanou institucí s mnoha desetiletími praxe řízení měny. Díky tomu slavila 

úspěch. Na základě toho se německá marka stala měnou, která byla symbolem jistoty uchovávající 

hodnotu v rámci druhé poloviny dvacátého století.  

MM: Ano, to byl jeden z hospodářských zázraků, kde ze zničeného Německa se stal jeden 

z nejvyspělejších států světa. Naprosto souhlasím s tím, že naše inspirace byla v německém 

uspořádání této instituce. My můžeme být pouze rádi, že tvůrci měnové politiky a transformačního 

procesu vůbec, nechodili někam jinam a podívali se na fungující centrální banku v Německu. Banka 

měla výbornou pověst. Bylo to založeno právě na její nezávislosti. Co je snad možné vytknout - 

třebaže je teď snadné to zpětně říkat – dlouhé odkládání privatizace bank. 

… Banky …  

MS: Narazil jste na důležitý bod v oblasti financí. To jsou banky. Ty nejprve patřily státu, a díky nim se 

financoval transformační počátek. Byla zde Česká spořitelna, Komerční banka, Investiční banka, 

Živnobanka. Poslední jmenovaná byla zde již za socialismu. Ta sloužila pro zahraničí transakce. Přes ni 

šly devizové platby. Poté zde byla Československá obchodní banka. To je minulostí, byť s některými 

souvisejícími skutečnostmi se člověk může sekat i v nynějších dnech.    

MM: Pokud se člověk vrátí transformačního období, vlastně člověk ani neví, proč politici natolik 

váhali s prodejem bank. Hodilo se jim to do krámu. Banky po roce 1997, kdy sem přišla bankovní 

krize, byly prodány do zahraničí a tím se eliminoval vliv státu na tento sektor. V první polovině 

transformačního období se to politikům hodilo, jelikož banky poskytovaly úvěry leckdy na privatizační 

projekty. To znamená, že ten, kdo byl správně politicky orientován …  

MS: … a měl styky, profitoval.  

MM: To lze označit za dvojitý problém. Za prvé, že privatizoval … a měl privatizovat za své peníze. On 

je neměl, proto si půjčil z banky a nikdy je nevrátil.  

MS: Bylo řečeno, co se týče měnové politiky, že centrální banka si získala dobrou reputaci. Inflace 

v porovnání s ostatními zeměmi nedosáhla tak vysokých hodnot, čímž nedošlo ke znehodnocení úspor 

obyvatelstva. Češi a Slováci byly spořivé národy, dřívější nedostatek zboží a služeb zde hrál pořád 

důležitou roli. Velkým šrámem na pověsti byla příliš velká liberalizace v rámci bankovních licencí. 

Během několika málo let se počet soukromých bank dramaticky zvýšil. To znamená, že Česká národní 



 
 

63 
 

banka udělovala licence, třebaže bylo zřejmé, že v tomto oboru zde panuje neznalost. Lidé, kteří 

banky zakládali, nemohli mít zkušenost s řízením. Kde sehnat odborníky? Banky přijímaly vklady od 

drobných střadatelů, které poté poskytovaly v rámci úvěrových linek jednotlivým podnikům 

v privatizaci. Tak vznikla privatizace na dluh, bez potřebného kapitálu.  

MM: Zde bych neviděl problém v tom, že byly poskytovány bankovní licence … Záměr byl zjevný - 

vytvořit konkurenční prostředí. Je možné, že bankéři nebyli k mání. Zde se nemohl najednou objevit 

celý obor bankéřů. Na druhé straně - a to je nutné si říci - problémy, které se objevily zejména 

v Investiční a poštovní bance, nebyly problémy nováčka na trhu. Byla jednou z částí, vzniklých 

štěpením Státní banky československé. To bychom měli brát v úvahu, v rámci našeho posuzování. 

Myslím, že IPB byl asi největší průšvih, který v onom finančním prostředí byl. Tato banka „dojela“ na 

půjčky bez krytí a bez řádného kvalifikování a rozpoznání rizik dané transakce. Lze soudit, že větší 

problém pro bankovní trh byly nezodpovědné managementy těch bank, které půjčovaly bez 

dostatečného ocenění rizika půjčky, než tito menší, nezkušení hráči. Viděl bych větší vinu u velkých 

hráčů, kteří poskytovali půjčky na nestandardní projekty.  

MS: Nu, ale těch bank se po roce 1989 vyrojilo. Byl tam nedostatek pracovníků. Člověk, jenž měl 

možnost pracovat v daném sektoru, byl také patřičně honorován.  

MM: Dokonce existuje vtip, že ten, kdo měl kalhoty, se mohl stát bankovním úředníkem.  

MS: To je pochopitelně zdání. Jiná kvalifikace mohla být požadovaná zde a jiná v londýnské City. 

Požadavky pro to, aby člověk mohl působit v onom sektoru, byly odlišné. Zastánci způsobu 

transformace budou tvrdit: vytvoření mnoha bankovních domů bylo - v jistém ohledu - „nutné“, aby se 

hospodářství mohlo „rozjet“. Byly zde státní banky, soukromé a ještě malé instituce, kterým se říkalo 

kampeličky. Ty posledně uvedené byly nápodobou toho, co zde bylo v minulosti.  

… Legislativa …  

MS: Co je jistě důležité, je fakt změny legislativy. Například zákon o bankách měl během dvaceti let 

téměř ke čtyřiceti novelizací. Ano, svět se mění, a proto se zákony přizpůsobují nařízením 

nadnárodních institucí – Evropské unie. Zkrátka zde byla neustálá snaha zákonodárců o novelizaci 

daných norem. Je možné na toto také nahlížet způsobem, že systém, v němž banky působí, není 

stabilní. Člověk může soudit, že pro dobrý rozvoj odvětví je nutná kontinuita, stabilita, jistota. To je 

problém celkového právního systému v České republice.  

MM: Speciálně u bankovního sektoru je nutné si říci, že zákonodárců specialistů na finanční věci bylo 

jako šafránu. Lidé, kteří by dokázali domyslet všechny konsekvence hned na počátku, aby dokázali 

vytvořit celý právní rámec, jenž by poté platil po zbytek transformace - takoví lidé zde nebyli. Finanční 

systém je velmi komplexní a pochopit všechny přesahy do reálného hospodářství není triviální věcí. 

To znamená, že těmto úpravám lze rozumět. Dále nesmíme zapomenout na to, že v devadesátých 

letech se měnil finanční svět jako takový. Docházelo i ke změně vnějších podmínek. Začínala vlna 

implementace nových technologií, které měnily způsob fungování finančního sektoru. Nyní myslím 

nástup výpočetní techniky, internetu. S tím vším vznikaly další požadavky na zvyšování bezpečnosti 

bankovního sektoru jako celku. Zde je asi nutné zmínit basilejská pravidla pro hospodaření bank, 

která bylo nutné zavádět i do podmínek českého finančního a bankovního sektoru. To znamená, že 

k jakýmsi legislativním změnám zde došlo, ale bylo to dáno tím, že šlo o transformační období. Toto 
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je zásadní skutečnost. Vše bylo doprovázeno změnami světového finančního řádu, které též bylo 

nutné do zákonů zapracovat. To však nepoužívám k omluvě onoho velkého „legislování“. Pouze říkám 

fakta. Zde jasně platí teze, že čím je systém stabilnější, tím lépe se v něm podniká.  

MS: Ano, měl by se vytvářet prostor pro to, aby si nějaká zájmová skupina do zákona nemohla vložit 

pasáž, která jí bude vyhovovat. Zde je dobré zmínit skutečnost, že v polovině devadesátých let vznikaly 

banky, na které byl postupně uvalován institut nucené správy. Jednotlivé banky se slučovaly - byla 

zmíněna Investiční banka. Ta přejala Poštovní banku a v roce 2000 byl tento ústav jako Investiční a 

poštovní banka převzat ČSOB. Byla zde Agrobanka, jejíž aktiva byla převzata General Eletric, či lépe 

GE Money bank, tedy americkou společností, která působí v oblasti bankovnictví. Zmizelo mnoho 

malých bank, jako je třeba Ekoagrobanka, Plzeňská banka, Banka Haná … Tyto subjekty bychom 

mohli označit za banky regionální, se zaměřením na určité odvětví. Neměly dostatek kapitálu, know – 

how, ale některé také vznikly za účelem krádeže, byť z počátku působily jako seriózní partneři. 

Nemálo lidí přišlo o své úspory.   

MM: Následně se staly nedobytnými. Celé to bylo způsobeno tím, že lidé neměli zkušenost, jak dělat 

bankovnictví a jak ohodnocovat rizika jednotlivých půjček, nebo - což je horší a možná více 

pravděpodobné - poskytovali úvěry cíleně, vědomě s tím, že daný člověk bude mít problém půjčku 

splatit. Představa o bankovnictví byla taková, že když můj kamarád dělá v bance, tak je jasné, že mi 

úvěr poskytne, byť je to na jakýkoliv podivný podnikatelský projekt. Jelikož je to můj kamarád, tak mi 

ty prostředky poskytne. Díky tomu se banky dostaly do špatné situace. Řekl bych, že toto byly dva 

důvody, proč se banky počaly hroutit a stávat se insolventními. Je velmi důležité a - z pohledu historie 

-  též prospěšné, že došlo k privatizaci bank strategickými investory.  

… Prodej bank … 

MS: Ano, ale to je záležitost konce devadesátých let, kdy v České republice vládne sociální 

demokracie. Asi se hodí zmínit, že to byla vláda Miloše Zemana, jenž tolikrát říkal, že nebude dávat do 

bank ani korunu, ale realita byla odlišná. Musel privatizovat banky. To proto, že největší banky měly 

obrovské problémy s likviditou a hospodářství teklo do bot. Vláda se díky tomu musela zabývat onou 

sanací bankovního sektoru, místo investicemi do školství, vzdělání, vědy. Celé to vrcholí v roce 2000, 

kdy byla uvalena nucená správa na již několikrát zmíněnou Investiční a poštovní banku. Je to zvláštní, 

jelikož v této bance - ač byla prvně privatizována v devadesátých letech - se objevily prapodivné 

způsoby financování podnikatelských aktivit a jejich vykazování. Historie prvního desetiletí 

bankovního sektoru při obnovení kapitalismu, není pro nás příliš lichotivá. Banky, a nejen ty, 

pomáhaly financovat rozjezd českého hospodářství. Někdo by mohl říci, že poskytly prostředky na 

nádech, avšak o to horší bylo vydechování. Tato skutečnost je zachytitelná i na výstupu ekonomiky a 

mnozí hovoří o středoevropském „tygrovi“. Do jisté míry to byla iluze, která v následných letech 

vyprchala. To proto, že po zpřísnění regulace dochází k útlumu půjček a hospodářské aktivity, a vrcholí 

to krizí v letech 1997 – 1999. Je zvláštní, že vláda, která se zavázala nedávat do bank ani korunu, 

musela porušovat svůj předvolební slib. Tyto kroky měly být dělány vládami, jež onu sociálně 

demokratickou předcházely.  

MM: Myslím si, že je jedno, jaká vláda to dělala. To, co bylo psáno ve volebních programech, je jedna 

věc, ale zabývat se realitou, je věcí druhou. Klausovy vlády to nedělaly proto, že onen problém nebyl 

tak žhavý, aktuální.  
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MS: Nebylo to také připouštěno.  

MM: Ona situace nebyla tak žhavá. To však neznamená, že nebylo možné udělat nějaké opatření, aby 

nedošlo ke krizové situaci, která nastala před rokem 2000. Je zřejmé, že nějaká opatření být mohla, 

aby to nedošlo do onoho krizového stavu. Vzhledem k tomu, že krizový stav nastal až v průběhu 

volebního období Zemanovy vlády, tak je pouze logickým vyústěním, že transformaci bank, jejich 

privatizaci strategickými partnery, provedla právě tato vláda. Byla-li by při moci Klausova vláda, 

věřím, že vývoj by byl podobný nebo stejný a privatizaci by dělal Klaus. Co je nutné říci? Privatizace 

byla nevyhnutelná, žádoucí. Pokud se na to díváme dnes, můžeme říci, že byly poskytnuty jisté peníze 

ze státního rozpočtu, aby byly sanovány špatné úvěry. Ty byly převedeny do Konsolidační banky, 

posléze Konsolidační agentury. Banky zůstaly pouze s dobrými úvěry a takto ozdravené se poté 

prodávaly – nabízely zahraničním investorům. Z pohledu dlouhodobého lze říci, že náklad, jenž byl 

spojen s podstoupením této operace, tedy vyvedením špatných úvěrů a poté jejich zaplacením ze 

státního rozpočtu, lze brát jako cenu za to, že zde v Čechách máme stabilní bankovní sektor 

s konkurenčním bankovním prostředím. Vývoj, jenž nastal po roce 2000, spojený s hospodářským 

vzestupem, je v mnoha ohledech nutné srovnávat s nákladem, jenž byl učiněn v rámci transformace, 

kam patří i sanace bank. To, co bylo vydáno ze státního rozpočtu, je kompenzováno příjmy 

z hospodářské aktivity současných let. Nynější růst hospodářství je vyšší, zdravější, stabilnější. Řekl 

bych, že privatizace a prodej bank strategickým investorům byl velmi klíčový moment 

v polistopadové době jak v Čechách, tak na Slovensku. Aniž si uvědomujeme - ty výnosy, plody, 

sbíráme a ještě dlouho budeme.  

MS: Kéž by tomu tak bylo. Václav Klaus v rozhovoru pro revue Politická ekonomie, když bylo deset let 

od počátku změn, uvedl, že hlavní banky se neprivatizovaly z toho důvodu, že pokud by tam přišli 

zahraniční investoři, zprivatizované banky by jimi nedávaly takové úvěry, jaké pak poskytovaly. To 

znamená, že by hospodářství zažilo daleko hlubší pokles. Dá se říci, že banky vytvořily měnovou iluzi, 

což umožnilo zrychlený růst po odeznění transformační krize v počátku devadesátých let.  

MM: Pamatuji na větu, kterou pronesl Václav Klaus, jenž říkal, že banky se zahraničním kapitálem se 

nechtějí potřísnit, pošpinit reálnou ekonomikou. To proto, že by nedaly takové úvěry podnikům, 

protože oceňování rizik by bylo mnohem pečlivější, přísnější. Je pravdou, že pokles by mohl být 

hlubší, avšak mnohem více by to tlačilo domácí podniky k disciplíně a ke zvyšování standardů, co se 

hospodaření týče. To vše proto, aby vykazovaly slušné výsledky. Není to úplně možné hodnotit a 

přitom říkat, že kdyby byly zprivatizovány dříve … Soudím, že je to kontrafaktorní uvažování.  

MS: Ano, jsme ve společnosti, a ne v laboratoři. Vše je na živo. Člověk musí vážit pro a proti, aby se 

rozhodl, jakou cestou jít. U nás se banky hned neprivatizovaly. Byly privatizovány až s desetiletým 

odstupem. První bankou, která byla privatizována, byla již zmíněná Investiční a poštovní banka, jež 

díky špatné správě společnosti Nomura Group skončila v náruči ČSOB. Tato akce byla Václavem 

Klausem nazvána „největší loupeží za bílého dne“, kdy komando zakuklených policistů uvedlo do této 

instituce nuceného správce. Jaký je váš postoj k této akci?  

MM: O této konkrétní akci nemám zas až tolik informací, abych mohl vyřknout silný názor. Jisté ale 

je, že banku, která neumí dostát svým závazkům, nic jiného, než nucená správa čekat nemůže. 

V bance to funguje nesmírně jednoduše. Půjčí si peníze, aby je mohla dále půjčovat. Když se jí 

nevrací, aby je mohla vrátit, tak je konec byznysu. S Nomurou to však nebylo pouze o bankách, ale i o 

pivu, složité právní obraty. 
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MS: Pokud bychom měli uzavřít vývoj bankovnictví té doby, dá se říci, že malé soukromé banky, které 

vznikly, zažily pád. Byla zde víra lidí v tento sektor, ovšem ta později byla zneužita, neboť někteří lidé 

byli oloupeni, aktiva bank rozkradena. Jistou roli zde hrála naivita lidí. To proto, že banky, které 

nabízely velké úroky střadatelům, musely hodně riskovat a dávat úvěry podnikatelům, jejichž záměr 

nemohl být úspěšně realizován. Za to si přirozeně účtovaly vyšší úroky, neboť úroková míra zde je jako 

prémie za riziko. Co by nemělo být zapomenuto je také fakt, že kritici onoho stavu bankovnictví 

namítají, že stát zde měl zastřenou roli. Díky tomu, že velké banky vlastnily privatizační fondy a ty ve 

svých aktivech státní podniky. Tyto podniky byly úvěrovány velkými bankami. Co to znamenalo? Stát 

tak mohl skrytě podporovat ten či onen podnik skrze bankovní úvěrové linky. To v konečném stavu 

znamenalo, že naoko ekonomika byla zprivatizovaná, ale ve své podstatě stát prostřednictvím bank 

mohl vyvíjet tlak na úvěrování jednotlivých podniků. To pochopitelně vedlo k morálnímu hazardu. Ne 

nadarmo se tento způsob správy nazývá bankovní socialismus.  

MM: Již jsem zmiňoval, že v momentě, kdy vlastníkem je stát, motivace jsou jiné než generování 

zisku. Pokud je motivace jiná než zisková, nastupují tam hodně nebezpečné hry. Úvěry se neposkytují 

dle řádných pravidel úvěrování. Rizika se neoceňují dle řádných pravidel pro oceňování rizik. Nastává 

tu situace, že půjčky se poskytují dle politického zadání, nebo dle soukromých vazeb a soukromých 

preferencí. To nepochybně vede k tomu, že se v půjčkách opomíjí riziko. Ten, kdo si půjčuje, není 

schopen půjčku splatit. To vedlo k problémům finančního sektoru ...  

MS: ... a velkým ztrátám. Je to daň za cestu do kapitalismu. Ona daň či ztráta se však nemůže 

bagatelizovat.  

MM: Ano, souhlasím. Zde nejde o bagatelizaci. Je nutné se na to dívat z pohledu ekonomie. To 

znamená srovnávat mezní přínos, mezní užitek s mezním nákladem. Pokud se na to podívám jako na 

náklad, jenž bylo nutné vydat, a poté se dívám z dlouhodobého pohledu na tok příjmů, výnosů, 

nárůstů výkonů, mé hodnocení je takové, že „mezní náklad“, jenž bylo nutné vynaložit, byl menší než 

příjem, jejž máme možnost čerpat a z něhož máme možnost profitovat. Z toho je zřejmé, že bylo 

rozumné onen krok udělat: od státních bank ke komerčním privátním bankám. Onen prodej byl 

racionální, správný, výnosný a užitečný konečným investorům, kteří mají dlouhodobé záměry. Jsou 

strategickým investorem a podnikají v České republice, řádně platí daně, řádně platí dividendy a 

navíc poskytují kapitál českému průmyslu a pomáhají tak rozvoji českému hospodářství, významně 

přispívají k jejich zefektivňování. Banky nyní dbají na to, aby peníze byly navráceny. Mají požadavky 

na všechna zabezpečení, kolaterály a to, co souvisí s úvěrem. I tento tlak je nutný přičíst k těm 

dodatečným výnosům, které plynou z faktu, že zde je rozvinutý konkurenční bankovní trh.  

… Závěr …  

MS: Pokud bych se měl zeptat na omyly oné jistě trnité cesty, které byste zmínil? 

MM: Při pohledu zpátky bych řekl, že omylem by bylo myslet si, že svobodné volby přinesou vlády, 

které nebudou dělat chyby. Rovněž omylem by bylo domnívat se, že vše se povede jaksi rychleji. 

Poměrně častou byla v devadesátých letech otázka, kdy doženeme západní svět a odpovědi nezřídka 

odhadovaly deset či patnáct let. Dnes, po dvaadvaceti letech víme, že v tom západním světě, 

v nejširším slova smyslu, nejsme a ještě dlouho nebudeme. 
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MS: Jak vidíte budoucnost naší republiky? Jak vidíte integraci naší republiky do nadnárodních 

struktur? Jak vidíte význam České národní banky, význam jednotlivých bank v dalších dvaceti letech … 

MM: Rozdělil bych to na trendy v měnové politice a na trhu. Je rozdíl se na to dívat z pohledu národní 

banky a z pohledu komerčních bank. Co se týče národní banky, tak zde je docela reálná možnost 

vstupu do měnové unie. Pokud hovoříme o dvacetileté perspektivě, tedy o roku 2031 … Soudím, že je 

to horizont, v němž je reálné, že by se Česká republika stala členem eurozóny. To však v případě, že 

eurozóna sama vydrží. Pokud bude kam vstoupit, tak je zřejmé, že se staneme součástí integračního 

procesu. Do té doby bych viděl Českou národní banku jako instituci, která je nezávislá a má velkou 

reputaci, dokáže přitáhnout odborníky, kteří měnové politice rozumí. Musím říci, že ji dělají dobře. 

Pokud bude Česká národní banka samostatnou institucí, tak bude politiku provádět tak konzistentně, 

jak ji prováděla do dnešních dnů. Jistě je zde výzva integračních procesů, avšak to musí být politické 

rozhodnutí. Co se týče prostředí komerčních bank, tak zde bych viděl proces zavádění nových 

technologií, tedy toho, co dnes běžně funguje v zahraničí - převážně do služeb zákazníkům. Nevidím 

zde příliš prostoru pro extenzivní rozšiřování tržních subjektů. Zřejmě nelze očekávat, že by se zde 

objevilo dalších deset bank. Trh je docela saturován. Na druhé straně - současné banky, a je jich tu 

kolem třiceti, čeká boj o klienta díky zvyšující se konkurenci v poskytování produktů. Ty budou dělány 

na míru, dostupněji, s nižšími náklady. Zde prostor určitě je. Toto je trend, který já předpokládám na 

bankovním trhu do dalších dvaceti let. Pochopitelně to bude záviset na tom, jak se onen bankovní trh 

bude dále vyvíjet v západní Evropě a ve světě. Je otázkou, zdali sem budou přicházet bankovní 

technologie, o kterých věřím, že budou ku prospěchu klientů bank.  

MS: Kéž by tomu tak bylo. Nicméně jsme součástí Evropské unie, Severoatlantické aliance …                                                             

P.S.: 

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

 

MM: Studiem.  

 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

 

MM: Osobně ne. V té době jsem spravoval pouze svoje kapesné, které na nákup kuponů nestačilo. 

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

ono rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo posléze k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení se v Evropské unii?          

 

MM: Že by rozdělení eliminovalo slovenský nacionalismus jako takový, to si nejsem úplně jist. On se 

obrátil, ne-li ve větší síle, k maďarským tématům.  Spolupráce ČR a SR dobře funguje v rámci 

Visegrádské čtyřky, nikdy se ale nedovíme, jestli by nefungovala ještě lépe v rámci původní trojky. To 

považuji za škodu. 
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Dialog o transformaci s Milanem Exnerem40,41: 

MS: Vážený pane Exnere, jak se do vaší mysli zapsal rok 1989? Jak ovlivnil váš život? Jaké ideály jste 

s ním spojil?  

ME: Samozřejmě jsme si oddechli, že nadvláda komunistů končí. I když nyní s odstupem doby, jsme si 

mysleli, že to bude probíhat jinak. Již od doby, kdy vypukly nepokoje v gdaňských loděnicích, jsme 

doufali, že se v Čechách cosi stane. Když utíkali východní Němci přes naši republiku v trabantech, 

které nám tu nechávali u chodníků, u nás se stále nic nedělo. V duchu jsme si říkali, kde brát svého 

Krenze a nekrást, a najednou se moloch na hliněných nohách jednoduše zřítil. Nevím, jak tomu říkat, 

jestli je to revoluce studentů, nebo čí? Rozhodně bez rozpadu sovětské říše bychom zde asi byli pod 

jejich jhem doposud. Na dobu, na níž jste se ptal, vzpomínám rád, neboť to bylo úžasné období, kdy 

jsme žili v euforii, blížily se vánoční svátky, nikdo neuklízel, nikdo nepekl. Běhali jsme pochopitelně po 

náměstích a demonstrovali.  

MS: Účastnil jste se demonstrací v Praze?  

ME: Ano, jezdili jsme do Prahy velmi často. Navíc, my výtvarníci jsme měli své centrum v Mánesu, kde 

byla euforická nálada. Zkrátka bylo úžasné, když mezi nás přišel herec Josef Kemr či další lidi, kterých 

si člověk vždy vážil. Měli jsme pocit, že svět je najednou jiný a vše se mění k lepšímu a nastává dobrý 

čas. Zkrátka jsme si to „užívali“.  

MS: Dávali jste do toho velké naděje a mnozí z vás měli iluze? 

ME: Iluze, nevím …  

MS: Někdo tuto demokratizační změnu spojoval s materiálním dostižením Západu.  

ME: To ne. Měl jsem štěstí, hodně jsme o to bojovali. Doufal jsem, že když něco umíme a jsme od 

roku 1974 v podstatě sami, nemáme se čeho bát.     

MS: Pracovat svobodně.  

ME: Svobodu jsme do určité míry měli, stýkali jsme se s intelektuálním okruhem lidí. Měli jsme na 

věci shodné názory. Do Poděbrad chodily od poloviny osmdesátých let dva časopisy Scéna, ty jsme 

kupovali, nikdo jiný je nekupoval. Se svými přáteli jsme vše probírali. Před tím jsme iniciovali vznik 

filmového klubu, u jeho zrodu byla hlavně má žena. Účastnil jsem se toho jako divák. Byla to úžasná 

doba, kdy jste měl pocit, že děláte něco zakázaného, a člověku to dělalo dobře.   

MS: Nesmíme zapomínat, že zakázané ovoce chutná.  

ME: Právě. Poté, když filmový klub byl v Poděbradech zakázaný, začali jsme pořádat setkání 

v kulturním domě v blízké Libici nad Cidlinou. Ta bylo jednou či dvakrát do roka. Pamatuji si, že tam 

byly skvělé filmy, nebyly dabované, avšak simultánně překládané. Třeba Jobova vzpoura, což byl 

                                                           
40

 Milan Exner *1948, poděbradský keramik, podnikatel, nezávislý komunální politik KDU ČSL, později Občanské 
sdružení za město Poděbrady.     
41

 Dialog o obecných tématech byl natočen v pondělí 23. ledna  2012  v odopoledních hodinách v atelieru 
Keramika Exner, Na Vinici 120, v Poděbradech. 
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úžasný maďarský film, kdy zde byla překladatelka z maďarštiny. Začalo tam jezdit i spousta lidí i 

vozíčkářů z Hradce Králové, Peček, Kolína, prostě z okolí. Mělo to nádech svobody.  

MS: Mohl jste žít a svobodně dýchat ...  

ME: Mohli jsme dělat, co chceme, a přitom to bylo trochu nebezpečné, což bylo strašně příjemné.  

MS: Člověk asi rád chodí po hranách, krajích a balancuje. Je vhodné připomenout, že umělci mají čuch 

na společenské klima, jsou citlivější, přistupují k sociální skutečnosti intuitivně.  

ME: Možná jsou naivnější. Byl jsem ve Svazu výtvarných umělců registrován od roku 1979. Věřím, že 

to bylo díky práci či díky umu, který jsme prokázali, jelikož jsme museli mít řadu let praxe a práce se 

předkládaly před komisi, jež byla složena ze sochařů a malířů, kteří skutečně něco uměli. Když ročně 

mezi sebe vybrali 3 či 4 lidi a byl jste mezi nimi, byl to dobrý pocit …  

MS: … výjimečnosti.  

ME: Možná - ale zároveň jste také věděl, že vaše snaha či dílo je oceňováno. Moc jsem si to tehdy 

neuvědomoval, až daleko později. Komunisté si neuvěřitelně důmyslně vynucovali loajalitu umělců 

s režimem. Dali vám volnost dýchat, mohl jste být doma a nemusel jste být v zaměstnání. Měl jste 

průkazku výtvarného umělce, proto jste nemusel mít razítko v občanském průkazu. Možná máme 

trochu štěstí, že výtvarní umělci nejsou na očích tolik jako herci. Když si vzpomenete na zasedání 

v Národním divadle …  

MS: Máte na mysli rok 1977 a Antichartu? 

ME: Ano, tady jste viděl, jak nutili k poslušnosti ty slavné a úžasné lidi, jako byl Kopecký, Werich, 

které zneužili. Že tam mluvila paní Švorcová, se dalo předpokládat, ale těch ostatních mi bylo strašně 

líto. Byla to daň za příslušnost k hereckému stavu. Kopecký či Sovák tam řekl: „Co chcete, koho 

chleba jíš, toho píseň zpívej …“ Mohli jste čekat, že když vás nechají hrát, ďábel si vybere svou daň. To 

jsme si uvědomili, až když to všechno skončilo.  

MS: Tedy s patřičným časovým odstupem po roce 1989.  

… Komunismus …  

MS: Co pro vás znamenal komunismus, respektive reálný socialismus? Lze v něm nalézat 

ospravedlnění ve vztahu k utváření „spravedlivé společnosti“, která by nahradila nerovný 

kapitalismus? Pro někoho je tato ideologie zmarem, a proto když přišel rok 1948, mnozí z nich zde 

zanechali vše, co tu bylo, a raději šli do exilu.  

ME: Takto jsem neuvažoval. Narodil jsem se dva měsíce po vítězném únoru. Jako dítě to nevnímáte. 

Máte svou rodinu, měl jsem dědečka, babičku pár kilometrů od Vlašimi, kde jsem trávil prázdniny. 

Děda ještě soukromě hospodařil.  

MS: Viděl jste na vlastní oči, jak komunisté zabavují to, co bylo součástí vašeho majetku?  

ME: Dědeček do družstva nevstoupil, proto mu dali pole co nejdál od vesnice, denně pak nachodil 

spousty kilometrů. Pro mě to bylo úžasné, tehdy jsem podstatu nevnímal. Pamatuji si jako dítě, že 
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jsem viděl různé letáky, které se nesměly číst. Nepřikládal jsem tomu velkou důležitost, jelikož můj 

dětský rozum na to nestačil. Sice jsem znal všechny koně ve vesnici, ale tohle jsem nevěděl.  

MS: Jak by ne, když otázka vlastnictví a svobody je mnohdy otázkou abstraktní, třebaže ji člověk může 

intenzivně pociťovat při její ztrátě. Jak jste uvažoval o režimu, v němž jste strávil své mládí? 

Nepředpokládal jste, že byste této zemi řekl: na shledanou? Jak umělec byste se jistě uživil.  

ME: Možná, že v jednom momentě ano. Než se k tomu dostanu, musím vysvětlit jistou skutečnost. 

My jsme měli největší štěstí, že nás dospívání zastihlo v šedesátých letech, která považuji za nejlepší 

období minulého století. Navíc jsem se dostal do výtvarné školy v Bechyni, kde studovali takoví lidé 

jako Karel Kryl, Viktor Sodoma, Jan Kačer, spousta zajímavých lidí, kteří měli co říci. Krylovy písně 

jsme poslouchali na zahradě internátu a pouštěli jsme si Svobodou Evropu. Nosili jsme dlouhé vlasy, 

šili jsme si kalhoty a kabáty. Stavěli jsme si kytary, pokud to někdo z nás dokázal, a měli jsme své 

kapely. Dělalo nám strašně dobře, že provokujeme. Malovali jsme a dělali výstavy. Řekl bych, že to 

byla úžasná doba. Poslouchali jsme Rolling Stones a Beatles, zkrátka všechny desky, které vyšly. 

Pamatuji si, že Daniel Sodoma vozil vždy z domova nejnovější desky. Poslouchali jsme je a přetáčeli je 

na magnetofon. Komunisté pro nás byli strejdové, které je dobré provokovat.  

MS: Jinými slovy, vnitřně jste byl svobodný.  

ME: Absolutně. Dokonce na nás dělali razie kvůli vlasům.  

MS: Ty pověstné máničky.  

ME: Nahnali nás k holiči, měli jsme neomluvené hodiny. Spojovalo nás to a dělalo nám to moc dobře. 

Eda Kriseová, slavná novinářka, nás navštívila v Bechyni a napsala o nás článek do Mladého světa, že 

bechyňské priváty mají své citáty. Byli jsme tam vyfotografovaní s vlasy a s obrazy, které jsme 

malovali. Řekl bych, že to byla úžasná doba.  

MS: Docházím k názoru, že si jistá období komunismu nespojujete a priori s nesvobodou, když se vám 

dostávalo potřebné volnosti, nebyl jste zavřený. Člověk se může setkat s postojem, že demokracie je 

podmíněna svobodou, ale komunismus je čímsi, co si podrobuje člověka, co jej zotročuje. Soudíte, že 

člověk by měl být převážně vnitřně svobodný? Pokud tomu tak je, zvládne i nátlak režimu, v němž žije.   

ME: Určitě. Známe řadu příkladů, kdy i lidi ve vězení dokázali být vnitřně svobodní. To je silné 

přirovnání, a proto můžeme tvrdit, že jsme si žili jako v bavlnce. K tomu bych rád řekl důležitou 

skutečnost. Víte, měli jsme ještě profesory, kteří byli vychovaní v první republice. Někteří z nich 

zkrátka svobodu a demokracii v sobě měli. Na matematiku, předmět, kterého se většinou všichni 

obávali, jsme měli úžasného člověka, jenž napsal spoustu knih o deskriptivě. Byl to doktor Pavel 

Stašek, jenž v padesátých letech musel stavět tzv. Most inteligence.  

MS: Myslíte jednu stavbu na periferii Prahy?  

ME: Ano, po vypršení trestu nesměl učit v Praze, poslali ho učit na keramickou školu. Pochopil, že 

zrovna nás nemá cenu trápit extra matematikou. Byl to náš táta. Jezdili jsme dokonce za ním až do 

jeho smrti, umřel v požehnaném věku kolem devadesáti let. Tací profesoři tam byli a dali nám strašně 

mnoho.  
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... Schopní a neschopní ...  

MS: Dobrá, čím si ale vysvětlujete, že právě lidé, kteří byli schopní, byli postaveni na druhou kolej a 

národ „vedli“ druhořadí, tedy lidé z dělnických rodin, z nichž někteří měli zájem ukázat, jak jsou silní, 

přičemž intelektově a mravně vrcholu nedosahovali?  

ME: Přiznám se, že když mi bylo 18, jsem to tak nevnímal. Naopak jsem se bavil tím, že naše škola 

byla pověstná různými výstřelky, že třeba pro nás udělali přednášku o chuligánství. To bylo 

neuvěřitelně zábavné a strašně jsme si užívali. Vykládal nám jeden kriminalista z Tábora a říkal, že 

chuligán se pozná podle toho, jak je oblečený, jak má dlouhé vlasy, že má kalhoty do zvonu, kouří, 

chová se halasně. Jeden spolužák vstal a řekl, že chuligán je člověk, jenž nepracuje a zároveň zneužívá 

kde čeho. Říkal jsem: „Podobného člověka znám. Chodí oblečen jako vy, pane kapitáne. Má takový 

šedý oblek jako vy, chodí řádně ostříhaný, a přitom je to pro mě chuligán. To proto, že se jako 

chuligán chová.“  

MS: Dobrá, ale jak na to onen kriminalista reagoval?  

ME: Skutečně šíleně, neboť se mohl zbláznit. Vůbec si nevěděl rady, nás ale velmi bavilo vést s ním na 

to téma dialog. Tázali jsme se, zdali viděl happening, a on to slovo slyšel prvně v životě. Byla to pro 

nás zábava. Poté přišel konec roku 1967, což bylo období, kdy jsem nastoupil na vojnu. Tam jsem 

poznal svět, o kterém jsem neměl tušení. 

MS: Tedy jste zažil ponižování, šikanu?  

ME: Zažil jsem kluky ze Žitného ostrova, kteří neuměli psát a číst. Také neustále opilé důstojníky, kteří 

mleli nesmysly.  

MS: Jinými slovy, lidi bez životního cíle, kteří sloužili straně.  

ME: Možná byli tak nastavení, či byli degenerovaní.  Pro mě to bylo vystřízlivění. Přišel rok 1968. 

Pamatuji si, že jsem ho strávil ve Stříbře. Mohli jsme kupovat Literární noviny. Vojáci z povolání byli 

v té době velmi nervózní, jelikož si s Pražským jarem nevěděli rady. Měl jsem tam s kamarádem ze 

školy ateliér. Tehdy vyšla deska Seržant Pepper od Beatles, poslouchali jsme hudbu plnou svobody, a 

najednou volá kamarád, že se stal obrovský průšvih, že jsme přišli o ateliér. Následný týden přišel 

průšvih, jenž byl nesrovnatelně horší. Přišel 21. srpen 1968. Začaly jezdit ruské tanky a počaly mířit na 

bránu kasáren. Náš velitel praporu, kapitán Půta, byl strašný pes. Seděli jsme ve dvě hodiny v noci 

s ostrými náboji na korbách nákladních aut a čekali jsme na rozkazy, co bude dál. Velitel praporu 

plakal a loučil se s námi. Říkal jsem si, jak nás tito lidé mohou vést do boje, když jsou „podělaní“ 

hrůzou. V 6 hodin ráno přišel rozkaz uložit zbraně do skladu, vyfasovali jsme hrábě a šli jsme na sena. 

MS: Ti lidé vlastně v sobě neměli vnitřní svobodu.  

ME: Neměli nic. Rozpadl se jim jejich … 

MS: … svět a život …  

ME: … a ještě k tomu komunistický. Velký bratr přitvrdil. Nevěděli si s tím rady. Pamatuji si, že chodili 

s námi a dokonce s námi malovali po zdech: „Ivane, jdi domů …“ Za týden nás za to trestali.   
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MS: Namítáte, že v komunistické době byli nahoře lidé, kteří měli prapodivný charakter. Nevěděli, 

kam směřovat, dokázali pouze poklonkovat druhým.  

ME: Musím říci, že to byli primitivní lidé. Bylo skoro pravidlem, že když to byl politruk, tedy stranicky 

nejvýše vzdělaný, byl to největší trouba.  

MS: Můžeme říci, že ve společnosti došlo ke vzpouře neschopných? Lze tvrdit, že dobrá společnost je 

taková společnost, která je přirozeně organizovaná?  

ME: Tak to nebylo. Vojna byla vystřízlivění, byla strašná. Dnes po tolika letech si z toho člověk vybírá 

to lepší. Nikdy jsem o vojně nevypravoval, jelikož člověk ani nevěří, že se tomu tak bylo. Nesmyslné 

přesuny na cvičení a čekání tři dny na nádraží v Plzni v odstavených vagónech, spaní na sněhu apod.  

Na druhou stranu si soudruh velitel vezl agregát, aby se mohl dívat na mistrovství světa v hokeji. 

MS: Nádherné absurdity!  

ME: Minulý režim byl jako totální absurdistán.  

… Politika v minulosti … 

MS: Z toho, co říkáte, je zřejmé, že jste vůči minulosti dosti kritický. Jak se dívá mladý člověk na 

politiku, když je konfrontován s realitou? Má cenu se účastnit věcí veřejných? Má politika vůbec 

nějakou cenu? Není to vše předem dojednané?  

ME: Víte, sedmdesáté roky a doba nastupující normalizace byly periodou, kdy to pro slušného 

člověka smysl nemělo.  

MS: Politice se raději vyhnout?  

ME: Mně se líbí termín, že mladí lidé emigrovali do manželství. Ženili jsme se mladí, měli jsme brzo 

rodinu, měli jsme povinnosti.  

MS: Byla to obrana před režimem?  

ME: Ano, také mnoho Čechů mělo svou chalupu, chatu. 

MS: To byla právě normalizace.  

ME: Ano, soudím, že pozdějších dvacet let bylo horších než prvních dvacet let komunismu. V 

padesátých letech se sice děly kruté věci, ale poté již ne. Charakter národa zlomil rok 1968 … 

MS: … kompromisy …  

ME: … a dalších dvacet let. Řekl bych, že se s tím nemůžeme do dnešních dnů popasovat. Salámová 

metoda režimu pana Husáka byla zrůdnější. Nabízeli, že si člověk může ušetřit na auto, bůček byl 

vždy, také si můžeš cosi přikrást. 

MS: Korupce byla tolerovaná. Jak ale přežít režim, aby se člověk mohl druhým lidem podívat do očí? 

Zkrátka, aby obstál?  

ME: Soudím, že se to dá.  
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MS: Měl jste svou dílnu? 

ME: Ano, ale také vznikala velmi dramaticky. Musím říci, že jsem měl výborného tchána, jenž za první 

republiky podnikal v pohostinství. Měl první dietní restauraci v Poděbradech na kolonádě. Hrozně 

všemu fandil. Když jsem přišel s tím, že bych si doma postavil pec, všemožně mě podporoval. Byl 

šťastný, že to jde. Do ÚLUVu nás přijali jako tzv. domácí dělníky. Museli jsme ale mít z okresu 

Nymburk umístěnku, proto mě poslali, abych si dojel na okres umístěnky vyřídit. Když jsem tam přijel 

a řekl jsem, co chci, člověk, jenž mě tam přijal, říkal: „Soudruhu, nezapomeň svou řeč.“ Pamatuji si, že 

vám hned tykali. To byla zásada tykat mladšímu.   

MS: V tom člověk mohl vidět znak podřadnosti. Není to rovný s rovným, ty pán - já pán.  

ME: Daný pracovník přivedl ještě čtyři lidi, ať to řeknu znovu před všemi: „Bydlíme v Poděbradech, 

v domě rodičů, kde máme keramickou pec, a budeme zde pracovat …“ Oni se mně začali smát. 

Vedoucí těch pánů povídá: „My jsme před časem zavřeli takovou dílnu na Loučeni, kde nám kovář 

kradl materiál. Lidem opravoval ploty, koval motyčky… A my si teď otevřeme takovou dílnu 

v Poděbradech?“ Odpověděl jsem, že nic krást nebudeme, ale budeme vyrábět pro družstvo 

keramiku. Musím říci, že jsem odešel zlomený a bylo mně do breku. Vysmáli se mi, že nic takového 

nedostanu, a navíc mi řekli, že když chci bydlet v Poděbradech, ať jdu dělat do depa, že tam potřebují 

muže.  

MS: To byl dirigismus, to byla nemožnost rozhodování.  

ME: V tu chvíli ne. Jel jsem na podnik a právník, jenž tam pracoval, mi řekl, že byla chyba, že mne tam 

nechali jet samotného. Jel tam on, a když jim řekl, že ÚLUV vydělává více deviz než mladoboleslavská 

Škodovka, umístěnku jsme dostali.  

MS: Vše díky tomu, že jste byli dobrým zdrojem deviz pro komunistickou stranu?  

… Přemýšlení o emigraci a lidé režimu …  

ME: Ano, jelikož se keramika vyvážela na Západ a byla za to tvrdá měna. Nutno dodat, že jsme to 

těžko prožívali již jako rodiče dětí. Syn se narodil v roce 1970, dcera 1973, nejmladší dcera v roce 

1981. Musím říci, že když jsme se dostali na devizový příslib do zahraničí, byli jsme v Dánsku a ve 

Švédsku. Pro nás to byl šok.    

MS: Tyto země obsahovaly výhody sociálního státu.  

ME: Způsob života v těchto zemí nás fascinoval, že jsme tam seděli na parkovišti a rozhodovali jsme 

se, zdali pojedeme domů, či ne. Říkali jsme si, že syn půjde do čtvrté a dcera do první třídy, možná by 

se nám zde začínalo dobře. Nutno říci, že pocházím z Podblanicka, a kdybych Blaník neviděl třikrát do 

roka, tak …  

MS: … budete mít špatné svědomí.  

ME: Nevím, jak bych to zvládl. V tu dobu nikdo nevěděl, jak to dlouho bude trvat. Zkrátka, byly to 

takové situace, kdy jsme politiku prožívali hodně niterně. V roce 1981 jsem měl v Poděbradech 

v kavárně, dříve v galerii Díla výstavu svých prací. Zavolali mi, že je zde soudruh Fojtík, což byl 

poslanec za tento obvod Kolínsko – Nymbursko. Chtěli, abych mu ukázal svou výstavou. Musím říci, 
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že jsem nebyl velkým hrdinou. Řekli mi, abych se slušně oblékl, a jediné, co jsem si troufnul, bylo, že 

jsem si vzal nové texasky místo ošoupaných.   

MS: Opět cosi zakázaného.  

ME: Ano, to vše, abych ho trochu štval a provokoval, ale představitel si toho nevšiml.  

MS: Rozuměl vašim dílům?  

ME: Říkal, abych jej provedl. Chodil se mnou po výstavě a například se zeptal: „Proč je to tak modré?“ 

Na to se těžko odpovídá. Když jsme to celé prošli, zeptal se mě, zdali vystavené práce jsou mým 

celoživotním dílem. Odpověděl jsem, že snad ne. Mně bylo tehdy 33 let.  

MS: On vám nerozuměl? 

ME: Ano, a to byla politická špička národa. Jak mohl být na vrcholu takto omezený člověk?  

MS: Lidé, kteří mohli cosi říci, byli například spojení s Chartou 77. Ti však byli zatýkáni a vězněni. 

ME: Poslouchali jsme Svobodnou Evropu a občas jsme do rukou dostali samizdat. Strašně jsme jim 

fandili a obdivovali jsme je. Osobně bych na to odvahu v sobě neměl. Mám jednoho spolužáka, jenž 

se tázal policisty na chuligánství, který Chartu podepsal jako jeden z prvních. Měl s tím obrovské 

problémy. Vyhodili ho ze škol. Fakt je, že ho zastupoval právník Otakar Motejl. Když nechtěli vzít jeho 

hocha do školy, ačkoli udělal zkoušky, advokát Motejl řekl, že hoch udělal zkoušky, a pokud nebude 

přijat na školu, bude z toho pěkný malér. Představení školy se zalekli a hocha ve škole nechali. Již 

tehdy cosi šlo dělat. K tomu musela být nesmírná odvaha a já ty lidi opravdu obdivoval. Když jste 

někam přišel, kde jste nikoho neznal, raději jste příliš nemluvil. Z mého pohledu to bylo hnusné.  

MS: Dobrá, jak jste se díval na lidi, že jsou schopni s režimem spolupracovat? Cožpak je možné žít 

režimu dvou tváří?  

ME:  Když máte rodinu, vnímáte věci jinak. Žasl jsem, že lidé, kteří mají podobné názory jako já, jeli 

do Milovic a koupili si od Rusáků barevnou televizi. Pro mě to byl totální šok, nechápal jsem to.  

MS: Vnímal jste, že lidé jsou zkorumpovaní?   

ME: Pro mě to byla kolaborace prvního stupně. Soudím, že společnost se dostala do srabu, z něhož se 

nevyhrabala.  My, co jsme tu dobu zažili, …  

… Víra …  

MS: … občas přešlapujeme v bahně. Dobrá, vám nepochybně pomáhala víra. 

ME: Ano, víra byla a je mou oporou. Má na tom také zásluhu má žena. V evangelickém sboru je ve 

staršovstvu 27 let, pokud se to vztáhne k roku 2012. Poslední období je kurátorkou. Chodili jsme v 

Poděbradech do kostela a byla zde báječná farářka Marie Čejková, provdaná Taichová.  Musím říci, že 

to bylo úžasné. Jako dítě jsem zažil, když jsme chodili s matkou do kostela, že jste se musel slušně 

obléci. Jednoduše to byl svátek, rituál. Mně to nepřišlo jako cizí. Dlouho mi trvalo, než jsem se srovnal 

s evangelickou prostotou. Katolické kostely jsem vnímal přes svaté, sílu světla, vůně, …  

MS: … zkrátka pestrost.  
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ME: U evangelíků to nebylo, a proto mi trvalo, než jsem si zvykl. Důraz byl kladen na slovo v 

jednoduchém prostoru. Zvykl jsem si na to a dnes mi to připadá obráceně. Když přijdu někam, kde je 

toho moc, rozptyluje mě to.  

… Vykročení a příležitost …  

MS: Navrhuji, abychom vkročili do nové doby. Rok 1989 jste vnímal jako velkou příležitost se vrátit do 

prostředí, z něhož jsme vyšli? Vybočení z prostoru, kam naše země dlouhodobě patřila.  

ME: Musím říci, že jsem to nevnímal tak, že bych si vydechl.  

MS: Říkáte, že obavy pokračovaly?  

ME: Ano, ale zase jiného druhu. Najednou jsem viděl lidi, kteří byli loajální ke komunistům, a teď byli 

velmi aktivní na náměstích. Někteří z nich nás začali manipulovat, hlavně jim šlo o to, aby co 

nejrychleji cosi zprivatizovali.  

MS: Dostat se k majetku, dostat se k moci.  

ME: Opět vidíme, že jsou to titíž lidé.  

MS: Vnímáte to tak, že rok 1989 dostatečně neotřásl společností do té míry, která by byla žádoucí? 

Sice jsme se účastnili setkání na náměstí, cinkali jsme klíči, ale mnozí „zůstali“ stejní. Nu, nesmíme 

zapomenout, že to bylo bez krve, a v revolucích povětšinou krev teče.  

ME: To je určitě dobře. Když jsme viděli otřesné záběry, jak popravují Ceausescua, jsem rád, že naše 

česká povaha je jiná, ale zároveň jsem tenkrát začal intenzivně vnímat právě tu hrůzu, že komunistům 

se podařilo cosi neuvěřitelného. Však zde bylo nejvíce komunistů na počet obyvatel na celém světě.  

MS: V jistých krocích jsme byli papežštější než papež.  

ME: To právě bylo tím, že salámová metoda vyhovovala velkému množství obyvatelstva. Do dnešních 

dnů, když s nimi hovoříte … a měl jsem to štěstí … že jednou mě to postihlo, když jsem dělal 

vedoucího keramické provozovny a nutili mě vstoupit do strany. 

MS: Vy jste se nedal? 

ME: To mě vlastně zachránilo, neboť jsem dal výpověď a odešel jsem …  

MS: … do Poděbrad a začal jste nový život.  

ME: Do jisté míry mě potkal šťastný osud, jelikož jsem nemusel na žádné VUMLy42, či docházet na jiné 

nesmysly.   

MS: Vnímal jste poté možnost se účastnit aktivněji politiky, nebo jste si říkal, že část politické proměny 

společnosti se zvládla, a vy můžete sledovat své cíle? 

… Budování kapitalismu …  

                                                           
42

 VUML – Večerní univerzita marxismu – leninismu. 
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ME: Naopak, v roce 1985 jsem měl více zakázek než nyní. V tom čase režim povoloval, nebylo to tak 

tuhé. Když jste měl zakázky, mohl jste jít třeba do Německa.  

MS: V tomto ohledu jste problémy neměl. Po roce 1989 přišlo více konkurence?  

ME: To je dobře. Potíž je v tom, že česká cesta kapitalismu je hodně zvláštní. Soudím, že jsme se 

nepoučili z toho, co prodělaly západní vyspělé demokracie. Vletěli jsme do toho rovnýma nohama.  

MS: Možná to bylo logické, jelikož plánovaného hospodářství se ukázalo jako silně neefektivní.  

ME: Dobrá, ale byly divné způsoby. Například člověk dostal živnostenský list na provozování 

starožitnictví, i když byl v minulosti znám jako vykradač kostelů. Dá se říci, že byl svým deformovaným 

způsobem odborník.  

MS: Narážíte, že se legitimizovaly nešvary? 

ME: Byl zde absurdistán a trval dále. Uvedu příklad: V Německu je konkurence, pokud jste tam chtěl 

mít svou dílnu, musel jste být nějaký čas zaměstnán, musel jste mít praxi, teprve poté jste mohl 

požádat o licenci. Předložíte certifikát, který garantuje, že máte odborné zkoušky, je vám přiznán 

statut keramika a jste v cechu keramiků. Zde nic takového neexistuje, každý může dělat, co chce. 

Stačí dojít na živnostenský úřad, tam zaplatíte tisíc korun a oni vám dají živnostenský list, na co 

chcete. Spousta lidí u nás dělá keramiku, která je zdravotně nevyhovující, používají glazury, které jsou 

závadné. Rozhoduje pouze cena. 

MS: V tom vidíte zvrácenost. Nu, Němci a Rakušané jsou korporativisté. Mají silné oborové 

organizace, a to v naší republice nebylo žádoucí. Podobné je to se stranictvím. Mnoho lidí bylo 

v komunistické straně, ale ze zištných důvodů. Na druhou stranu se k politickým institucím vytvořil 

rezervovaný vztah. To je jeden z problémů, nač zde při budování kapitalismu narážíme. V současnosti 

naši lidé mohou dělat, co by na Západě nedělali. Je zde volnost.  

ME: Přisuzuji to tomu, že svobodu vnímáme jako anarchii.  

MS: Libovůli.  

ME: Tak tomu přece není. Svoboda znamená určitou odpovědnost.  

 MS: Je to existence v řádu. 

ME: Řád musíte ctít a nemusí vám to nikdo poroučet. Etický kodex člověka považuji za nejvyšší formu, 

kterou jsme s to žít, poté bude společnost fungovat. Jestli to tak někdo nedělá a je to vidět, člověk, 

jenž na to dbá, je otrávený. Určitě platí, že naprostá většina lidí je slušných. Dnes ale pomalu ani 

nevíte, jaké noviny číst, kterou stanici poslouchat, protože dobrá zpráva, žádná zpráva.  

MS: Zvrácený svět, v němž se člověk může pohybovat snad se silnou vírou. 

ME: Za zvrácenost bych to neoznačil. Zkrátka my jsme naprosto nevyspělí. Doba od roku 1989 je 

zatím krátká. Celá doba od nástupu komunismu včetně druhé světové války na našem národu 

zanechala hrozné stopy.  

MS: Poklonkování, …  
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ME: … kolaborace, …  

MS: … neochota obhájit svůj vlastní názor, to máte dvě a půl generace. Němci měli nacismus a také to 

odskákali.  

ME: Také to uměli pojmenovat.  

ME: Nerad bych, abychom se dostali do negativismu a pouze nenaříkali, jak je vše špatné.  

… Krize …  

MS: Když se lidé zabývali společností, společnost označili za společnost, která trpí různými druhy krizí:  

hospodářskou, politickou, sociální, morální. Soudíte, že v jistých oblastech nepříznivý stav pokračuje? 

Mnohé jsme sice vykonali, ale práce pokračuje. Stali jsme se součástí nadnárodních společností, stali 

jsme se součástí Evropské unie. 

ME: Také vnímám posun, byť se lidé cítí trochu podvedení. Také jsem si to představoval trochu jinak. 

Je zřejmé, že pečení holuby nezačali létat nikomu do huby.  

MS: To bychom se pohybovali v naivním světě.  

ME: Ano, ale těžko jsme se smiřovali s tím, když se rušily fabriky, z Čech se stala montovna. Nejsem 

ekonom, neumím to zhodnotit. Spousta věcí je určitě dobře, jako třeba mladoboleslavská 

automobilka. Tehdy se všichni posmívali …  

MS: … Vrbovi, Pithartovi. 

ME: Ukázalo se, že je to cesta správným směrem. Obecně mám pořád velkou nedůvěru k Rusku, 

Sovětskému svazu. Sovětský svaz se pro mě rovná Rusko. Například vidíte, jak se v pobaltských 

republikách ani moc nenaříká, jelikož jsou šťastní ze svobody. Trpěli jinak než my. Stačí se podívat na 

vývoj v Litvě či Estonsku, tam si svobody více považují. 

… Hodnoty …   

MS: Nám svoboda spadla do náruče, a neumíme s ní v jistém ohledu nakládat.    

ME: Také vidíte, co se stalo s termínem pravda a láska. Když to někde řeknete, dělají z vás hlupáka. 

Osobně musím říci, Havel je pro mne a mou ženu či pro mou rodinu naprosto nejsvětlejší osobností 

této země za posledních ne dvacet, ale padesát let. Zviditelnil Českou republiku. Zrovna nyní se 

diskutuje, zda se bude po Václavu Havlovi jmenovat letiště. Tento návrh podporuji, rozhodně je to 

lepší, než aby ho někde vymodelovali na náměstí. Je to přece persona, ale je vysmívaný. Když zemřel, 

byli jsme se s ním rozloučit ve středu před Vánocemi, když byla vypravována rakev z Pražské 

křižovatky na Hrad. Musím říci, že jsme znovu zažili úžasnou euforii roku 1989. Bylo to úplně stejné.          

MS: Je vidět, že odkaz, povědomí o revolučních ideálech lidé v sobě mají, ovšem je nutné to 

aktualizovat. Aby vám něco nezašlo, aby to bylo živé, je nutné se o to starat.  

ME: Ano, jistě. Musíte to pěstovat.  
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MS: Ano, platí to, jak ve vztahu k věcem, ale hlavně ve vztahu k člověku. Pokud k němu nebudete 

hovořit a budete s ním žít v jedné domácnosti, je zřejmé, že vztah se časem vyprázdní, byť druzí lidé to 

mohou považovat za blízké soužití.  

... Svízele přechodu? ...  

MS: Namítáte, že Češi dostatečně nezvládli přechod z totality do demokracie. Dostatečně si ji 

neosvojili a nevyužívají její možnosti, které nabízí?   

ME: Této interpretaci bych se bránil. Neřekl bych, že Češi nedostáli. My jsme v jistém slova smyslu 

holubičí povahy, nejsme divoši jako na Balkáně. Ve své podstatě jsme, ve srovnání s ostatními 

zeměmi, jedno malé údolí. Dělám si z toho legraci, když se Klaus brání Evropské unii, protože nebude 

prezidentem země, ale bude ředitelem malého českého údolí. Uznávám, že bagatelizuji, ale více 

méně tomu tak je. Do Evropy patříme, a pokud Evropa je v nesnázích, najednou s ní nechceme nic 

mít. Již si opětovně zahráváme s velkým medvědem na východě, to mě děsí ze všeho nejvíce. Jsem 

přesvědčen, že Rusové po očku pokukují, jak se to vyvine, jak si jejich bývalé satelity poradí. To proto, 

že nás mají v kleštích. Budou nás držet v šachu energeticky, což považuji za hrozivé. To mi vadí více 

než chování lidí u nás. Nejhorší je obava z budoucnosti, obava z vlivu Ruska na náš region.  

MS: Někdo by mohl říci, že z ekonomického hlediska jsme napojeni na Evropskou unii. Z Ruska 

převážně bereme přírodní zdroje.  

ME: Když si zahráváme s tím, že nemáme euro, netýká se nás to? Jak to, že se nás to nedotýká? 

MS: Narážíte na fakt, že se chováme jako zlobivé děti? 

ME: Hlavně se chováme „vychytrale“. Rádi věci přijímáme, ale pokud za to máme něco odevzdat, 

nechce se nám. Jednoduše hledáme různé kličky, jak z toho ven.  

MS: Co se týče hospodářské integrace, Němci by si jistě nepochvalovali Škoda Auto, pokud by se tam 

neodvádělo dobré dílo, pokud by lidé nesdíleli slušné hodnoty.  

ME: To určitě.  

… Charakter Čechů …  

MS: Soudíte, že na Čechy je nutná rákoska?  Nebo že by si zdejší lid řekl: „Máme svobodu, nevidíme 

hrozby. Jsme v údolí.“ Mile to vystihl již zemřelý architekt Jan Kaplický, když zpočátku říkal, že Češi 

mají nad sebou pivní pěnu. Ve své podstatě nevidíme, co se děje.  

ME: Ale tak tomu skutečně je. Je dobře, že jste zmínil Kaplického, člověka, jehož by si každá země 

považovala. Jen se podívejte, co jsme s ním udělali. Nemáme odvahu stavět jeho díla. Stačí si 

vzpomenout, když Gehry s Miluničem postavili Tančící dům, co proti tomu bylo invektiv od pana 

profesora Knížáka a podobných, jaký je to nesmysl. Nyní v pražském bedekru je Tančící dům hned za 

Hradčany.  Soudím, že je to úžasná stavba, …  

MS: … na kterou bychom mohli být pyšní, … 

ME: … která sem patří. Soudím, že jako národ nemáme odvahu. Blob, co Kaplický navrhl, je úžasný.  

Že se nám to nelíbí, nehraje roli stejně, jako když některý politik řekne: je to „chrchel“. Svědčí to o 
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tom, že se jedná o člověka, jenž neví, co říká. Místo, aby byl zticha, jelikož tomu nerozumí, musí něco 

říci. Zrovna to platí pro pana prezidenta Klause, jenž se k tomu vyjadřoval a chtěl se tam nechat 

přivázat řetězem. Nutno dodat, že to možná stálo Kaplického život. Byl z toho moc špatný, zhrzený, 

byla na něm přesně vidět naivita lidí tohoto typu, tedy lidí pracujících v kultuře – umělců. Byl ochoten 

jednat i s Paroubkem, protože stál o realizaci svého díla, neboť byl přesvědčen, že jeho vize je 

správná, byť jeho úvahy v kontextu politiky byly naivní.  

MS: Idealismus v počátku při vzniku návrhu byl nahrazen vulgárním pragmatismem, jaké dílo se 

pouze hodí. Dobrou věc, která byla udělána, nepotřebujeme. Vnímavý člověk by mohl říci, že se 

v jistém myšlenkovém přístupu navracíme před rok 1989, protože nám opět vládne průměr. Kdo 

vyčuhuje, je eliminován.  

ME: Úspěch se v Čechách neodpouští. To se říkalo vždy a je to pravda. Člověk musí být mrtev, jako 

Škvorecký, Havel, abychom ho začali vnímat a oceňovat.          

MS: Namítáte, že místo toho, abychom dělně přistupovali k práci, vytváříme si mezi sebou příkop, 

vzájemně se obviňujeme, okrádáme se. Takto se ale dobré věci nebudují.  

ME: Takto se budovat nesmí, to a priori odmítám.  

… Minulost …  

ME: Soudím, že bylo nešťastné vydání Cibulkových seznamy, jelikož tam byla spousta chyb. Vždyť 

příslušníci Státní bezpečnosti se tím do dnešních dnů musí bavit. Jejich spisy neexistují, ale Neckář či 

Nohavica, když se setkali někde v hospodě s nějakým příslušníkem StB, jsou tam. Nic neudělali, nic 

lidem neřekli, nikoho nezradili.  

MS: Ano, ale je to na svědomí každého člověka.  

ME: Souhlasím, avšak jsou to známí lidé, vytáhne se to v okurkové sezóně. Je někdo, kdo to řídí, a 

nechci hovořit o konspiraci, nevěřím, že tomu tak je. Tyto věci jsou ale dávkované, abychom si mohli 

říci: „Hle, i on …“ Všichni přece máme trochu másla na hlavě, protože jsme v komunismu žili. Až na 

pár jedinců, kteří byli v disentu, jsme více méně kolaborovali všichni, i když jsme se chovali slušně. Ať 

si to chceme přiznat, či ne. Příjemně nám zní, že i člověk, jenž je známý písničkář, byl uveden ve 

svazcích Státní bezpečnosti. Hraje se na nejnižší lidské pudy. Soudím, že je to záměr, aby tomu tak 

bylo.   

MS: To je rozhodně chybné.  

ME: Podívejte, na kolonádě vznikla jakási Dioráma, která má seznámit návštěvníka Poděbrad 

s městem. Ale proč je to polepeno plakáty z 2. světové války? Sraz Hitlerjugend na prvním nádvoří 

zámku, zákaz vstupu židům na náměstí… Proč to tam je?  

MS:  Chtějí nás tím provokovat?   

ME: Nemyslím si to, mám jinou odpověď. Vidím, že nám chtějí ukázat, že Poděbrady zažily horší 

doby, než byla doba normalizace.  

MS: To proto, že byl člověk ohrožen na životě. 
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ME: Kromě spadlé tribuny na 1. máje, kdy pro truhláře z Poděbrad přišla kriminálka během dvou 

minut. Tajná bezpečnost si myslela, že to udělal schválně, ovšem udělal to jen nedbale. Nic se 

v Poděbradech nedělo.  

MS: Do jisté míry to byla mrtvá společnost.  

ME: Myslím si, že pořád se z toho nemůžeme vyhrabat. Víte, naštěstí mladí lidé jako naše děti takto 

neuvažují. Nejsou zatíženi minulostí jako my.  

MS: Hodnota svobody jim říká cosi jiného.  

ME: V tom jsem šťastný a vidím to na svých vnoučatech. Mají svobodný přístup ke vzdělání, budou 

znát řeči, budou se umět pohybovat se po světě.   

MS: Na druhou stranu lidé z minulosti mají i jiné přednosti.  

… Minulost a vyrovnávání se …  

MS: V našem dialogu kroužíme nad otázkou minulosti, která vede k vyrovnávání se s ní. Někdo 

přichází s názorem, že nás to teprve čeká. Je sice hezké přidat se k západním demokraciím, 

kapitalistickému řádu, ale vyrovnávání se s nacismem bylo pro Němce otázkou generací a účtovali 

s nacisty po druhé světové válce. Komunistickou stranu v modifikované podobě máme do současnosti. 

Lidé, kteří v ní byli, využili kontaktů, vytvořili si vlastní podnikání,… 

ME: … nebo také bez jakýchkoliv skrupulí vstoupili do pravicové strany.  

MS: I to je svoboda! Lze soudit, že vypořádání tuto společnost čeká ...    

… Perspektivy …  

MS: Dobrá, otočme list. Myslíte si, je demokracie a kapitalismus zde napořád?  

ME: Ne.  

MS: Můžeme to formulovat tak, že demokracii zde budeme mít, ale otázkou je její autenticita? Je 

otázkou, zdali lidé budou ochotni respektovat normy, zdali tento systém bude založen na mravu, který 

daný systém podpoří?  

ME: Víte, asi nikdy nebude založena na mravnosti. Nakonec to vidíme i z okolního západního světa, 

neboť ani tam se mravně nechovají. Tamní demokracie je zažitá, a pokud se něco stane, člověk, jenž 

se provinil, to zkrátka odskáče a půjde od válu, pokud to není Berlusconi. Nyní hovořím o Británii. 

Když má ministerský předseda milenku, jde od válu. Když ji nemá u nás, je to trouba.  

MS: Přece je tam rozdíl v nahlížení na společenský étos.  

ME: Nemůžeme si zvyknout na jisté skutečnosti. Osobně jsem hrnčíř keramik, dělám s hlínou, těší mě 

to a nacházím v tom své vyžití. Dnes to předávám dětem či někomu, kdo o to stojí. Na druhou stranu 

nemám v sobě pýchu či potřebu se vyvyšovat - neříkám však, že jsem ideální člověk. Když si kupuji 

auto, koupím si dodávku, v níž budu vozit hlínu, a poté, když ji uklidím, pojedu v ní do divadla. 

Nemohu pochopit, že truhlář si koupí nablýskaný mercedes, aby bylo vidět, že na to má. Ve světě to 

nikdo nedělá, vím to ze své zkušenosti. V Německu jsme dělali pro firmu, která se zabývala výrobou 
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mramoru. Byla to 250 let stará firma, její majitelé byli skutečně bohatí. Jezdili ale obyčejnými auty, 

aby mohli s sebou vzít vlastní materiál, nejezdili sportovním autem.   

MS: Chovali se ekonomicky, ekologicky.  

ME: A také na sebe nechtěli zbytečně ukazovat.  

MS: Když se podíváte do devadesátých let, tamní doba je „prosáklá“ českým podnikavectvím. Člověk, 

jenž počal podnikat, to dával pyšně najevo.  

ME: S tím se musíme vypořádat, to se změní a již se to mění.  

MS: I přes obtíže, které zažíváte, jste rád, že můžete žít ve svobodné zemi, a věříte, že naděje vás 

neopouští.  

ME: Určitě, jsem přesvědčený, že cesta, kterou jsme nastoupili, je dobrá. Věřím, že vývoj nebude mít 

zpětný chod. Zřejmě ne vždy racionálně uvažuji nad spojením s Ruskem, mám z něj strach. Jsem rád, 

že mé děti již ne, ale já ano. To proto, že Rusům nevěřím a asi k nim neumím být spravedlivý. Když 

jsem zkraje vyprávěl, jaké jsem měl úžasné dětství v Bechyni, uvědomuji, že Rusové nás skutečně 

stáhli do bahna.  

MS: Jak uvádíte, pro někoho je to minulost, pro někoho je to stále žhavé.  

ME: Ano, někoho to již nezajímá. My, jelikož jsme v tom prožili část svého života, se tím zabýváme. 

Věci, které jsme si neuvědomovali, si dáváme do souvislostí. Přál bych si a přál bych to našemu 

národu, svým dětem, aby nic takového nepoznali. Budou problémy jiného typu. Jsme snad součástí 

svobodného světa a Evropa se z toho zmátoří. Je mi líto, jak se často chováme.  

MS: Děkuji vám za vaše postoje.  

P.S.: 

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 nalezení v Evropské unii?      

 

ME: Jsem Čechoslovák.           

           

      

  

  

 


