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Dialog o transformaci s Karlem Müllerem seniorem1,2: 

MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Jaké naděje jste do roku 1989 vkládal? Případně došlo, či nedošlo 

k naplnění těchto nadějí? 

KM: Rok 1989 jsem prožíval ideově s pozitivním očekáváním, s ohledem na evidentně se prosazující 

geopolitické změny a příklon k západoevropskému kontextu života a společenského uspořádání, 

včetně nadějných šancí pro oba moje syny, kteří byli ve vysokoškolském věku. Měl jsem ale i jistou 

ostražitost, kterou jsem vnímal s ohledem na slabý průnik gorbačevovské strategie do domácích 

mocenských struktur. V pozitivní orientaci mně pomáhala moje badatelská zkušenost a obeznámení 

s povahou západního a východního režimu vládnutí. Slabé reakci (domácích mocenských struktur) na 

adaptaci ke gorbačevovské linii (ve srovnání se sousedními zeměmi) jsem nerozuměl.  Jinak jsem byl 

hlavně ovlivněn aktuálními událostmi tohoto roku: 17. listopadem a starostí o staršího syna, který byl 

na Národní třídě; „sesypání“ mého ústavu ze dne na den a zakládání nového pracoviště ve stylu mně 

známých západoevropských badatelských ústavů. Osobní naděje se mně naplnily – stihl jsem si 

přeuspořádat profesní život podle svých představ, naplnit je prožitou zkušeností z mezinárodně 

srovnávacích výzkumných projektů a osvojit si učitelské dovednosti, které pro práci v oblasti věd o 

společnosti jsou nezbytné. 

MS: V minulosti jste působil v rámci Akademie věd, že? Jaká tam byla atmosféra a co tomu všemu 

předcházelo? Jaké intelektuální zápasy se odehrávaly?  

KM: V Akademii byla určitá výhoda v tom, že člověk mohl udržovat kontakty s „republikou vědců“ – 

tedy mezinárodně. To znamená zúčastňovat se kongresů, rozvíjet projekty spolupráce. Moje výhoda 

byla v tom, že jsem svou vědeckou kariéru začal trochu opožděně v šedesátých letech. Jako mladý 

pracovník jsem se dostal do týmu Radovana Richty, který v šedesátých letech působil společně 

s dvěma obdobnými a na reformu zaměřenými týmy. Jeden byl politologický a druhý byl tým 

ekonomický. Richtův tým byl orientován na výzkum sociální úlohy vědy a techniky. Tam jsem se 

poprvé dostal k výzkumu a do kontaktu se zajímavými vědci. Také jsem vstoupil do Akademie věd 

(1966). Do té doby jsem byl na volné noze (tlumočil jsem pro Pražskou informační službu), jinými 

slovy nezaměstnaný, neboť jsem měl politické potíže pracovat v profesi, kterou jsem vystudoval 

(zahraniční obchod).  

MS: Na Akademii jste mohl vstoupit díky tomu, že jste se stal členem KSČ? 

KM: Bylo to obrácené. Nejprve jsem byl přijat do Akademie a poté mě kolegové přesvědčili, abych 

vstoupil do KSČ. Byl jsem do Akademie přijat jako asistent. V roce 1968 jsem vstoupil do strany. 

Situace se mi zdála otevřená a přijatelná s ohledem na reformní ideje. Pro mne to byla první 

intelektuální zkušenost. Začínal jsem v Richtově týmu a publikace, která z toho vzešla, byla 

recipována celosvětově. Vyšla i vydání v němčině i v jiných jazycích. Richta byl uznávaným českým 

filozofem, jelikož reflektoval obdobné problémy, které se reflektovaly v západních zemích. Jeho texty 

byly obecně zajímavé pro sociální vědce, neboť poukazovaly na shodné, konvergující trendy v 

ekonomickém a sociálním systému západního kapitalismu a východního socialismu. To proto, že se 

                                                           
1
 Karel Müller *1936, český sociolog a ekonom, jehož hlavní zájmem je zkoumání vědy, jejího vztahu ke 

společenským procesům. Z jeho textů: Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna (2002). 
2
 Dialog byl nahrán ve čtvrtek 24. května 2012 v odpoledních hodinách v prostorách Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Jinonicích, U Kříže 8, Praha 5.  
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oba opírají o (shodné) vědeckotechnické zdroje, a proto konvergují. Richtova koncepce byla v tomto 

smyslu použitá a stala se známou, jelikož zachytila stejné trendy, jež byly zachycovány odborníky, 

kteří studovali změny přechodu společnosti industriální do postindustriální. Byl jsem v tomto ohledu 

v kontaktu s Danielem Bellem, jenž byl jedním z klíčových autorů v této oblasti bádání. Jeho dílo 

získalo velkou popularitu. Jako začínající vědec jsem práci Rychtova týmu sledoval; blíže jsem 

s Richtou spolupracoval až v 70. letech, vedl jsem skupinu, která se zabývala výzkumem 

vědeckotechnické revoluce v UFS ČSAV.  

MS: To byl váš osobní příběh v minulosti.  

... Komunismus ...  

MS: Než se dostaneme k současnosti, bylo by chybou se nezeptat, jak vnímáte komunistickou 

ideologii? V minulém režimu postaveném na této ideologii jste strávil většinu produktivního života.  

KM: V odpovědi na tuto otázku je třeba říci, že to má souvislost s padesátými lety. Tuto zkušenost 

považuji osobně za velmi dramatickou a psychicky zatěžující. Otec byl politicky pronásledován a jako 

špičkový Baťův odborník byl donucen pracovat v 50. a 60. letech až do penze jako pomocná 

výzkumná síla a jeho děti (já a moje dvě sestry) nesměly studovat vysokou školu. Vyšel jsem z rodiny, 

která sice byla buržoazní, ovšem byla též více akademická. Mí strýcové byli profesory. Potřeba „být 

vzdělaný“ byla tak zakořeněná, a proto rozhodnutí, že nemůžeme studovat, bylo velmi dobře zacíleno 

na mentalitu rodiny. V důsledku určitého politického uvolnění se nám podařilo dostat se na okrajové 

obory  - mně na obor materiálně technického zásobování na VŠE, sestře na měsíční geologii na VŠB 

v Ostravě a druhé sestře na VŠZ v Suchdole, poté co prošla zemědělským učilištěm. Pro mě osobně to 

byly velmi traumatizující zážitky. Po otcově smrti jsem se snažil sestrám pomoci dostat se na VŠ. Pro 

mě byla praktická, lidská zkušenost taková, že musím udělat vše pro to, aby se to u mých dětí 

neopakovalo. Přirozeně mne tato zkušenost mohla mobilizovat k boji proti režimu; převládl však vliv 

prvně jmenované strategie.  

MS: Od toho se odvíjel i váš vztah ke komunistické straně, že jste podepsal přihlášku? 

KM: Bylo to zajištění proti negativním zkušenostem, které jsem zažil já, když začala vládnout ulice, 

resp. uliční výbory KSČ.  

MS: Nu, ale člověk mohl odmítnout a bojovat …  

KM: Nebylo to tak jednoznačné. Víte, vyrostl jsem ve velmi nepřehledné situaci. Když byla válka, začal 

jsem chodit do školy. Aniž jsme znali češtinu, začali jsme se učit němčinu;  po válce se rozbujely 

ideologické střety a lidská nenávist. V té době jsem ještě nebyl ve věku, kdybych si to vše dal do 

souvislostí a uvědomil. Poté přišel nátlak po čtyřicátém osmém, který byl charakteristický nejen onou 

ideologickou masáží, ale vnitřním kolapsem mé rodiny, která nás (děti) nebyla schopna zorientovat. 

Na některé ideje komunismu jsem měl pozitivní reakci. Byl to humanismus, spravedlnost.  

MS: Ano, „milé“ ideje, ale byly realizovány v rámci třídního boje.  

KM: To byl specifický problém, který jsem si uvědomoval postupně až později. V roce 1968 se v KSČ 

prosazovaly politické síly, které nabízely pozitivní vizi a možnosti veřejné angažovanosti, což byl 
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hlavní důvod mého vstupu do KSČ. Druhý, již výše zmíněný důvod, mne pak více ovlivnil při 

prověrkách, kdy jsem se rozhodoval, zda má moje členství nějaký důvod.  

MS: … a budete participovat, ...   

KM: ... budu ve straně, abych dostál všem již uvedeným zkušenostem z mého dětství a studií.  

MS: Nu, kdyby ve straně byli pouze ti, kteří myslí jen prospěchářsky, úpadek by nastal ještě dříve.  

KM: „Moje univerzita“, resp. porozumění politické situaci, začala počátkem šedesátých let (viz 

konference o Kafkovi, kterou organizoval Goldstücker), kdy jsem se mohl účastnit tehdejších diskusí, 

které tehdy probíhaly. Byli to komunisté, kteří to prezentovali. Soudil jsem, že zde dochází ke změně, 

která je vedena humanistickými idejemi.  

... Ospravedlnitelnost minulé ideologie ...  

MS: Soudíte, že je komunismus do jisté míry ospravedlnitelný? Poukázal jste na humanismus, 

spravedlnost. To jsou hodnoty, které nelze přehlížet.  

KM: To zase ne. V šedesátých letech nastalo určité prozření. Mnozí z lidí, kteří dělali rok 1968, byli 

dogmatickými revolucionáři v roce 1945. Tuto generační zkušenost jsem neměl a nahlížím to proto 

jinak. To jsem se dozvěděl až později, když ty věci vyšly na světlo. Z tohoto hlediska jsem začal vnímat 

skutečnosti. Jak jsem již uvedl, vstup do partaje nebyl plně pragmatický, defenzivní, že bych se chtěl 

jen zajistit s ohledem na osobní zkušenost, kterou má rodina měla.  

MS: Zmínil jste, že vaše rodina byla v křížku s minulým režimem, někdo by tedy mohl říci: „Jedna 

z možností je exil“.       

KM: Tu možnost jsem měl. To proto, že jsem byl v roce 1968 v Anglii, neboť jsem dostal stipendium 

od UNESCO. Shodou okolností jsem tam byl s manželkou. Tam jsem se sešel s Goldstükerem, jenž byl 

na univerzitě v Sussexu. Angličtí kolegové mně tuto možnost dávali. Také Goldstücker mě varoval, že 

se situace u nás zhorší. Převládly však osobní důvody: manželka měla na starosti staré rodiče, čekali 

jsme dítě.  

MS: Bylo to rozhodování za velké nejistoty.  

KM: Člověk se musí nějak rozhodnout. Vždy jsou v lidském životě momenty, které své důsledky 

„odhalí“ až později. Můj otec byl u Bati a bylo mu nabídnuto, aby šel v roce 1946 vést Baťovu fabriku 

do Jugoslávie. Pokud by tomu tak bylo, měl bych úplně jiný život. Pokud bych zůstal v Anglii, tak mám 

též jiný život.  

MS: Člověk se vždy rozhoduje podle situací.  

KM: My jsme byli mladý pár, čekali jsme dítě, a proto jsem nechtěl riskovat. Nebyl jsem také schopen 

potřebu svobody řádně reflektovat, resp. domyslet důsledky její ztráty. Byla to také má první cesta na 

Západ. Musím se přiznat, že jsem neměl zkušenost se Západem. Pokud jsem četl nějaké knihy, nebyl 

jsem plně obeznámen, jaké možnosti se naskýtají. Kolegové, kteří mě přijali v Sussexu, byli velmi 

vstřícní. Jak dnes vidím, angličtí kolegové byli orientovanější než já a přesněji hodnotili události u nás. 

Nabízeli mně pomoc při získání místa na univerzitě.  
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MS: Pokud se takto ohlížíte a procházíte své vzpomínky, konfrontujete ideologii komunismu s realitou, 

tak tato idea obhajitelná není. Lze ji považovat za zdroj zmaru, chudoby. Země, které ji aplikovaly, se 

setkaly s chudobou.  

KM: To odviselo od toho, co vlastně bylo prezentováno jako ideologie komunismu. Je nutné odlišit 

tradici dělnického hnutí, jež je spojena s první, druhou i částečně třetí internacionálou. Tam je 

důležité, kdy tato ideologie byla poměrně věrným obrazem evropské společnosti, která respektovala 

politické svobody a oprávněnost sociálních hnutí. Právě zde vznikalo dělnické hnutí a idea sociální 

úlohy státu, což byla reakce na napětí mezi principem výkonu v kapitalistickém režimu a solidárním 

sociálním uspořádáním. Bylo to postaveno na faktu, že právní a politické uspořádání umožňovalo, 

aby se lidé bouřili, aby si vytvářeli své platformy a seskupení. To vše bylo v pořádku. Bylo to v rámci 

institucionálních tradic západní společnosti. Problém nastal tehdy, když se ideologie socialismu 

„zmocnil“ Lenin a když začal projektovat budoucnost v podmínkách, kde vlastně nikdy v rámci 

kulturních vazeb nedošlo k tomu, čím prošla západní Evropa. Západní Evropa praktikovala dělbu a 

kontrolu moci již od 11. či 12. století, kdy došlo k rozdělení na světskou a duchovní moc. K tomu ve 

východní křesťanské tradici nedošlo. Proto ideje socialismu sklouzly v ruských podmínkách do 

totalitního mocenského uspořádání a jejich šíření dominující mocí je ještě více zdiskreditovalo.  

MS: Souhlasíte s tím, že komunismus lze považovat za slepou větev osvícenství?  

KM: Ano, myslím si, že je to poslední varianta, která je navíc poslední v tom smyslu, že poskytla 

mnoho empirických důkazů o nezbytnosti kontroly moci její dělbou a o nemožnosti vědeckého řízení 

společnosti. 

MS: Dá se říci, že rok 1989 a události, které následovaly, byly negací idejí socialismu? 

KM: Ano, byly historickým předělem tím, že se zde ukázala možnost budovat kompetitivní formy 

ekonomické i politické moci. 

MS: A tím i k falzifikaci ideologie jako takové.  

KM: I takto to lze říci.  

... Očekávání zlomu režimů ...  

MS: Rok 1989 je mnohými považován za období, kdy začala destrukce středo - a východoevropských 

totalitních režimů. Dal se zlom z hlediska poznatků sociální vědy očekávat? 

KM: To bylo téma, které mě osobně zajímalo. Jsem spíše makro-sociální vědec a zabývám se 

otázkami, co je to společnost, a otázka společenské změny je důležitá. Kongres německých sociologů, 

jenž proběhl v roce 1991, byl přesně na toto téma. Jak to, že sociologové nepředpověděli tuto 

změnu? Odpověď může být dvojí. Buď nerozuměli sociální skutečnosti, a druhá odpověď je v tom, že 

sociální procesy předpovídat nelze. Jinými slovy - nelze být prognostikem. To říkám i jako osoba, 

která má zkušenost z bývalého Prognostického ústavu, kdy byla snaha takový projekt realizovat.  

MS: Předpovídat budoucnost je velká pošetilost.  

KM: Naše představy o budoucnosti ovlivňuje idea pokroku, která charakterizuje historický čas. To, co 

dnes sociologové akceptují, je, že sociologie může identifikovat či rozpoznat nezamýšlené důsledky 
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přijatých rozhodnutí. Nezamýšlené důsledky iniciovaných projektů. Sociologie může sledovat oblast, 

kde se něco předpokládalo a poté to vyvolalo důsledky, které jsou nezamýšlené. Jde také o to, že 

dnešní procesy jsou tak komplexní, že komplexita prakticky neumožňuje udělat spolehlivou predikci, 

a spíše vyvolává neočekávané jevy.  

MS: Tomu lze rozumět. Na druhou stranu, pokud člověk užívá selský rozum, lze vydedukovat, že když 

někde potlačuje lidskou svobodu, může dojít k silnému sociálnímu pnutí. To proto, že člověk bez 

svobody je pouhým elementem, a není člověkem ve své plnosti. Když je toto dlouhou dobu 

potlačováno, je zřejmé, že může dojít k explozi. Lze soudit, že výbuch, který nastal v roce 1989, neměl 

takové následky jako exploze v Černobylu. Energie, která vznikla, se využila alespoň ze začátku 

k tvořivému vývoji.  

KM: Deficit svobody je velkou mobilizační silou, ale společnosti také fungují pomocí institucí, které 

mají stabilizující a orientační úlohu. Pokud převažuje jejich stabilizující úloha, upadá jejich orientační 

úloha a dochází k latentním, kumulativním jevům, které mají silný psychický a davový kontext a často 

destruktivní kulturní důsledky. Prosazují „svobodu od“ (překonaných institucí), ale musí vytvořit nový 

institucionální rámec, který by napomáhal prosazování „svobody k“ (např. smysluplnému životu). 

MS: Myslíte, že tento přístup selského rozumu při předvídání budoucnosti sociálních struktur je 

chybný?                

KM: Selský rozum se obvykle chápe v kontextu metodologického individualismu – každý člověk má 

„svůj rozum“, aby mohl žít svůj život. Jiná otázka se týká vědění sdíleného sociálními seskupeními. 

Zejména ve druhém případě vzniká nebezpečí, že toto vědění je prostředkem nadvlády a moci a 

projektuje budoucnost ve prospěch této nadvlády. Na toto nebezpečí upozornil již Karel R. Popper.  

MS: Narážíte na Bídu historicismu, že?  

KM: Ano, on ukázal na skutečnost, že budoucnost je otevřená a je důležité, které jednotlivé síly hrají 

klíčovou roli v jejím utváření. Zde tuto zkušenost podrobněji reflektuje foucaultovská tradice; 

ukazuje, že v moderní společnosti lze skutečně rozvinout takové prostředky moci, ovládání a 

podrobování, kdy skutečně aktéři, kteří mají potřebu a pocit svobody, mohou být na dlouhou dobu 

eliminováni z těch možností, které se nabízí v rámci otevřenosti.  

MS: Ještě ke svobodě ... Shodou okolností lidé, kteří věděli o významu a důležitosti svobody, se sdružili 

pod dokument Charty 77. Ti byli ze společenského dění také patřičným způsobem eliminováni, třebaže 

se vnitřně „připravovali“ na převzetí moci, poněvadž o správě věcí vedli polemiky. Musíme též říci, že 

právě oni byli v hledáčku západních institucí, médií. Západ v nich viděl opravdové partnery.  

KM: To nemám empiricky probádáno. Dovedu si představit, že zaujatost principy demokracie, 

svobody je v západních zemích určitě nejen u intelektuálů, ale i u obyčejných lidí. To je důkazem 

toho, že lidská práva jsou široce přijímána a jsou zavazující.  Je tedy zřejmé, že povědomí o tom je na 

Západě silné. To jistě vyvolávalo sympatie a podporu disidentských hnutí u nás ze strany západních 

zemí. Pochopitelně jsou nejrůznější instrumenty, které umožňují komunikaci. Zde nepřevládalo ticho. 

Soudím, že společnost byla umlčena ve smyslu veřejného prostoru. Především ten byl umlčen.  

MS:  Byla zde komunistická strana, a kdo měl zájem o sociální vzestup, musel se stranou alespoň 

spolupracovat, či být přímo její součástí.  
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KM: Obecně to určitě platí, ale konkrétně to tak černobílé nebylo. Ve straně byly různé platformy, 

např. ideologická větev, v níž se vládnutí spojovalo s ovládáním a manipulováním vědomím 

společnosti. To bylo dosti uzavřené seskupení. Poté zde byli realisté či technokrati, kteří zaujímali 

mocenské pozice, jež byly spojeny s kompetentním řešením firem a jejich technických problémů, 

zejména v průmyslu. Tím se otevírala specifická forma vertikální mobility.   

MS:  A co plánované hospodářství?  

KM: Ti, co řídili ekonomiku, viděli, že průmysl se nepohne, pokud jednotliví lidé nebudou motivováni 

a když se nenajdou efektivní stimuly. Pokud lidé budou pasivní, nic se nezmění. 

MS: To je velká výzva pro trh. Západní Evropa byla jasným důkazem, že věci v tržních interakcích 

fungují.  

KM: Řekl bych, že i v této věci byly vždy proudy, které nebyly černobílé; ve stranických organizacích 

byl určitý diferenciační pohyb. Stačí si srovnat Polsko, Maďarsko, Česko, je tam vidět, že se utvářely 

jiné formace toho, co byla vládnoucí strana, ekonomická regulace a ideologická propaganda. 

Uspořádání vypadalo v každé zemi úplně jinak, byť systém byl jakoby stejný. Tam je vidět onu 

otevřenou budoucnost. Rozložení aktérů, kteří byli na scéně v pozdním socialismu, ukazovalo, že 

systém je vyčerpán, a právě jejich rozložení indikovalo otevírající se budoucnost; empiricky bylo toto 

rozložení dosti rozličné. Musím říci, že můj kontakt s kolegy v Evropě byl zprostředkován mými 

maďarskými a polskými kolegy. Tam byly poměry mnohem volnější. Možnost cestovat do těchto zemí 

byla příležitostí navazovat kontakty se západoevropskými vědci. V těchto zemích byla spolupráce se 

Západem mnohem rozvinutější než u nás.  

... Stav hospodářství a kontexty ...  

MS: Kromě toho, že jste sociolog, také jste ekonom.  

KM: To je pravda. V Ekonomickém ústavu ČSAV jsem absolvoval doktorská studia.  

MS: Jak dle vás vypadla situace společnosti a hospodářství z pohledu ekonoma? Sám jste narážel na 

to, že mnohé bylo řízeno technokraty, kteří byli schopni ovládat průmysl.  

KM: Pokud to vztáhnu na pohled makroekonoma, kterého zajímá strukturní a historický pohled, 

mohu zformulovat tezi, že sociální uspořádání i v kontextu socialistického vládnutí bylo pod 

industriálním tlakem. To se táhne z dob Rakouska – Uherska, pak je tam možné vidět vliv 

strojírensko- metalurgické základny na situaci v první republice. Během druhé světové války to bylo 

ještě posíleno tím, že za protektorátu byly tyto kapacity zapojeny do vojenské výroby. Padesátá léta 

to dále upevnila, když Stalin začal s novou vlnou zbrojení. Průmyslová základna v padesátých letech 

se výrazně profilovala ve prospěch těžkého průmyslu. Využila tradice, pohlcovala veškeré investice a 

celkově posílila. Počátkem šedesátých let došlo ke „krizi“ ekonomiky; postupně se začalo navazovat 

na utlumené tradice lehkého průmyslu. Byla snaha prosadit novoty, které byly důležité pro to, aby 

výroba aut, výroba strojů, která zde byla, mohla být posílena novými technickými trendy, které se 

objevily v oblasti elektrotechniky a které měly přes podniky Tesly určité tradiční zázemí. Ekonomická 

krize postihla plánované hospodářství. Pětiletky nebyly naplňovány, a proto došlo k tomu, že se 

průmysl postupně restrukturalizoval ve prospěch dalších průmyslových tradic, které zde byly 
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založeny, ale byly tou předcházející strategií úplně potlačeny. To vedlo k posílení elektrotechnických 

oborů, chemického průmyslu.  

... Stav hospodářství k roku 1989 ... 

MS: Dobrá, ale to byla minulost. Vraťme se k přelomu režimů do roku 1989. Zažívalo dle vás tehdy 

hospodářství jako celek úpadek?  

KM: To bylo přesně to, co monitoroval Prognostický ústav. V něm byli špičkoví ekonomové znající 

detailně ekonomickou strukturu hospodářství. Bylo zřejmé, že to, co se nastartovalo v šedesátém 

roce, což se týkalo nových směrů, jež šly mimo těžký průmysl, se prosazovalo velmi pomalu. Důvod 

byl dvojí. První byl v tom, že iniciativa lidí v kontextu kolektivní odpovědnosti byla malá. Přesto si 

myslím, že zde působila pozitivně inženýrská tradice, příkladem může být rychlé ustavení sítě 

výpočetních středisek podniků. 

MS: Ano, vyvíjela se. Otázkou je, zdali to nebylo příliš nákladné ve srovnání se Západem?  

KM: Pochopitelně. Bylo to tak, že se věci vyvíjely nejen pomalu, ale i špatným směrem (např. byly 

vyvíjeny jen velkokapacitní počítače, velkokapacitní chemie apod.). Druhý důvod byl ten, že veškerou 

produkci odebíral nenáročný sovětský trh, kde se výhodně umísťovala velkosériová produkce. To 

oslabovalo tlak na kvalitu a inovace výroby.  

MS: Zde lze poukázat na skutečnost, že východní trhy byly obecně trhy měkkými.    

KM: Ano, jednalo se o důsledky plánovaného hospodářství. Trh je možný, pokud existuje soukromé 

vlastnictví. Zde se vlastně dostáváme k potvrzení vašeho dotazu, proč komunismus, plánované 

hospodářství bylo slepou uličkou. Byla v tom myšlenková linie osvícenství. A to ta, že je možné výrobu 

a spotřebu zprostředkovat přesným věděním o souvislosti mezi nimi; jaké jsou potřeby, co se má 

vyrábět, se dá vědecky popsat. Vzpomínám na tehdejší ekonomy, např. Kaleckého a jiné, kteří si 

mysleli, že když budou počítače, spočítáme vše. Bude se vyrábět bez tržního zprostředkování. 

Zkušenost reálného socialismu prokazuje neschůdnost režimu plánování národních ekonomik. Pokud 

potřeby budou autonomní, tj. vázané na svobodného spotřebitele, nelze to také plánovat. 

MS: V tom je vidět domýšlivost režimu, který si myslel, že dokáže předpovídat. To byla jedna z příčin, 

proč režim padl.  

KM: Politicky zde byla totalita a ekonomicky zde bylo plánované hospodářství, všelidové vlastnictví. 

To jsou všechno příznaky řešení sociálních důsledků kapitalismu pomocí zjednodušeného porozumění 

modernitě. Přitom nelze tvrdit, že tehdejší socialistické vize byly pochybné. Poválečnou generaci silně 

ovlivňovalo marxistické učení, které v perspektivě sociálněvědních evropských tradic formovalo 

představu o budoucnosti; na tehdejší intelektuální elitu působila ovšem také válečná zkušenost.  

MS: Je dobré se zeptat, zdali si myslíte, že pokud by nepřišel rok 1989, pokračovala by společnost 

v dalším sesuvu? 

KM: Používám termín pozdní socialismus. Tam lze empiricky sledovat, vystopovat úpadek totalitní 

moci na základě ekonomické situace, z hlediska sociální struktury i z hlediska kulturních aktivit. Již 

v osmdesátých letech daný režim stagnuje. Nemá již sil, aby prosadil další industriální změnu (nové 

technické směry označované jako postindustriální, neboť byly spojeny se sociálními a kulturními 
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změnami). Založení Prognostického ústavu a zpracování prognóz mělo nabídnout východisko ze 

stagnující situace. Celá aktivita Prognostického ústavu svědčí o tom, že to jednoduše nešlo; režim 

nebyl s to reagovat na zjišťované trendy, které vyžadovala sociální a institucionální adaptace.  

MS: Strana si vytvořila instituci, která jí pomůže „reformovat nereformovatelný“.  

KM: Společnost již nebylo možné mobilizovat a samotný politický režim byl značně zakonzervován 

(např. ve srovnání s Maďarskem a Polskem).  

MS: Takový velký šok jistě přišel, když se lidé dostali za hranice. Srovnání bylo zásadní, přesto 

Československo bylo s východním Německem na pomyslném vrcholu ve vztahu k východnímu bloku.  

KM: Životní úroveň zde byla vyšší. Bylo nutné pro politické vedení, aby tuto skutečnost nějak řešili, 

jelikož lidé měli již také informace o situaci na Západě.  

MS: Lidé přece nejsou ochotni žít ve lži a v nucené chudobě, když vidí, že na jihu a na západě od nás se 

mají o poznání lépe.  

KM: Ano, to byla důležitá, i když dílčí zkušenost. Lidé pozitivně vnímali dostatek zboží a spotřebních 

předmětů i možnosti svobodného projevu. Nebylo však zřejmé, jak lze takového stavu dosáhnout a 

jak jej zajistit. V běžném každodenním vnímání si nekladete otázky: Proč je svoboda? Proč je nutná 

odpovědnost? Co je to profesionalita?   

... Člověk a význam pro společnost a hospodářství ...  

MS: Jistě to vše konstituuje člověka, jeho mravní chování. Právě jste mi nahrál na otázku: Jak si 

myslíte, že je člověk po více jak 40 letech komunismu a téměř 10 letech nacismu schopen rozumět 

slovu svoboda, co to pro něj znamená? Svoboda se slovem demokracie, svobodnými volbami byly 

v době revolučního kvasu často skloňované termíny. Jak si jako sociální vědec tuto skutečnost 

vysvětlujete?  

KM: Jistě, zde je důležitá věc. Člověk má přirozeně v sobě hluboce zakořeněnou tendenci se odlišovat 

od jiných, být sám sebou a pro sebe, avšak toho nemůže dosáhnout bez druhých, kteří jeho 

sebevědomí stvrzují a jeho osobu uznají.  

MS: Být jiným.  

KM: Sebeprojev a sebeprosazení lze bezprostředně mobilizovat. Druhou věcí je otázka oné 

odpovědnosti. Budovat principy závaznosti a odpovědnosti je pochopitelně mnohem složitější a 

kulturně náročnější proces než povzbuzovat zájmy jednotlivců. To bylo téma, které řešili klasici 

sociologie, jako je Max Weber či Émile Durkheim. Tázali se, jak lze tlak individualizace vyrovnat 

solidarizačními prostředky a důvěrohodnými formami vládnutí.  

MS: A také onu jinakost druhých pomocí instrumentů omezovat.       

KM: Čím jsou prostředky jednání mocnější a sociálně robustnější, tím je odpovědnost náročnější, což 

se zpětně projeví u techniky vládnutí v masových demokraciích. Tam tento problém silně vyvstává. 

Dostáváme se k tématu demokracie. Ta je … 

MS: … pestrá. 
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KM: V ní dochází k uvědomění si jinakosti. Také dochází k uvědomění, že jinakost lze řešit, když 

vnímám ty druhé, začínám s nimi komunikovat, jednoduše si vytvářím nástroj, že odpovědnost 

začínám také praktikovat. Uvědomovat si ji. Durkheim hovořil o organické solidaritě. Nastává tehdy, 

když každodenně zažívám, že si chci posílit svou moc tím, že se specializuji. Čím více se specializuji, 

tím více rozpoznávám, že potřebuji druhé. Lze hovořit o každodenní závislosti na druhých. 

Odpovědnost není cosi, co by se dalo naučit. Je to kulturní dispozice, která se musí praktikovat. To 

zde však scházelo.    

MS: Sluší se říci, že komunisté chtěli vytvořit průměr. Kdo se odlišoval, byl v nemilosti. Klasickým 

příkladem byli lidé, kteří nosili dlouhé vlasy, kteří měli nevšední oblečení.  

KM: Jinakost … 

MS: … dráždí.  

KM: Pro mocenskou elitu je snadnější vládnutí, když nemá odchylky, když je společnost nivelizovaná, 

homogenizovaná.  

MS: Taková společnost v minulosti přece byla.  

... Cesta k demokracii ...  

MS: Před Československem, respektive před Českou republikou stál problém, jak vytvořit instituce 

vedoucí k osvojení autentického občanství.   

KM: Zde byl problém v zanedbanosti praktik občanství v důsledku toho, že u nás po několik generací 

probíhal život bez svobod a fungující veřejné sféry.  

MS: Myslel jsem na cosi jiného. Úkolem ustavení demokracie jako svobodného systému je to, aby 

každý člověk mohl demonstrovat onu svou jinakost, ale též aby respektoval jinakost druhých.  

KM: To však někdy může vést k atomismu ve společnosti, k jejímu rozkladu, pokud chci být za každou 

cenu jinaký a nerespektuji jinakost druhých. Když však je jinakost zasazena do základních funkčních a 

institucionálních dimenzí, pak to společnosti prospívá.  

MS: Ano, jistě též narážíte na význam ohleduplnosti lidí vůči sobě navzájem.  

KM: To je též součást seznamování se s jinakostí druhých. Jedná se o postupný proces, jehož části či 

kroky nejdou organizovat. Lidé je musí prožívat, zjistit, že je výhodnější spíše respektovat druhé, než 

být sám proti ostatním a nakonec proti všem.  

MS: Nu, kdyby takový byl, nikam by nedošel.  

KM: Obnova kompetitivních forem moci a vládnutí (trhu a demokracie) u nás zvýznamnila spíše 

aspekty sebeprosazení a soutěživosti, a nyní se do popředí dostávají otázky pravidel, závazků a 

smyslu jednání v tomto prostředí. 

... Demokracie a první republika ...  

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že lidé v roce 1989 a v následných letech mohli využít 

zkušeností z první republiky? Demokracie, kterou jsme před totalitními režimy měli, mohla být dobrou 
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inspirací a východiskem pro budování současné demokracie. Václav Havel byl označován nástupce 

Masaryka. Tato paralela se vyskytovala.  

KM: Každá politika musí mít nějaké ospravedlnění, které lze dosáhnout také označením původu moci. 

Je dobré označit, co je počátkem, na co se navazuje. To je explicitně obsaženo i v moderních ústavách 

(dříve to bylo mnohem zřetelnější). Zde nejde jen o psané texty, ale o působivé ideje, ke kterým se 

vztahujeme, co je tím počátkem. Tam byla návaznost na první republiku jistě politicky a ideologicky 

důležitá. Vždyť o první republiku byl větší zájem. Mnozí se na svou osobní minulost začali rozpomínat; 

paměť je konstitutivní pro tvorbu osobnostní identity. Reálně v životě rodin byl však přeryv. Také 

víme, jak je těžké přenést zkušenost na děti, objasnit ji školákům a studentům.  

MS: Lze říci, že lidé měli iluzivní představu o první republice?  

KM: Ano, byla použita jako patřičný ideál, který ospravedlňoval probíhající společenské změny.  

MS: Autorita – „tatíček“ na Hradě.  

KM: Možná, ale sám Havel byl člověk vnímavý pro to, jak působit z jeviště na auditorium. On věděl, 

jak je zde důležitá vedoucí idea, které by lidé mohli přitakat. Spíše bych řekl, že historici, když počali 

zkoumat první republiku, dostávali mnohem reálnější obraz a zjišťovali, že všechny neduhy, které my 

zde zažíváme, se již projevovaly v první republice.  

MS: Nebyla to žádná selanka.  

KM: Nicméně v úvodní fázi, kdy společnost a hlavně moc potřebovala nějakou orientaci a také se na 

něco odkazovat, sehrála první republika prospěšnou úlohu.  

… Kapitalismus versus tržní hospodářství ...  

MS: Nyní přejděme od otázky politiky na jiné důležité téma. Lidé v Československu se vydali budovat 

svobodnou společnost, demokracii, ale co s trhem? Kapitalismus bylo cosi, co jsme znali ze 

svobodného dvacetiletí.  

KM: Trh je mnohem starší instituce, než je kapitalismus. Lidé k němu vždy směňovali (pokud neválčili) 

a tržní zkušenosti spojené s reciprocitou závazností posilovaly momentem spravedlnosti a sociální 

soudržnosti. To se stále děje v běžném životě lidí. Jiná věc je organizovaný kapitalistický trh v 

organizovaném, korporátním kapitalismu. My jsme zde ve skutečnosti měli velké společnosti, které 

se mohly vřadit do korporátního režimu, avšak vnitřně byly absolutně neproduktivní, 

neživotaschopné. Slovinci, ti to asi zvládli. Ti se snažili velké společnosti udržet a postupně je 

transformovat. 

MS: Též s přílivem zahraničního kapitálu ...  

KM: Též s přílivem zahraničních technologií. Kapitál a majetkovou stránku se snažili reformátoři 

udržet v rámci aliancí se zahraničními společnostmi. Bez toho to nejde. Zde to bylo tak, že existovaly 

VHJ, což byly velké konglomeráty, které dle mého pohledu byly hodně umělé a měly nefunkční 

uspořádání. Hospodářství bylo také rozsáhlejší a komplikovanější než ve Slovinsku. I zde však platí, že 

situace byla jen takto černobílá.  
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MS: Co se Slovinců týče, je vhodné uvést, že se v současnosti potýkají s velkou korupcí. Lze soudit, že 

hospodářství bylo „na odpis“ a bylo velké štěstí, že kupříkladu česká vláda dokázala vyjednat spojení 

Škody Auto Mladá Boleslav se seriózním partnerem Volkswagenem. Tento krok se později jevil jako 

velmi prozíravý.  

KM: Ano, to byl příklad, že se to dalo udělat „jinak“, ne kuponovou cestou.  

MS: Ta však byla jedna z částí privatizační obnovy kapitalismu. Bohužel, když někdo řekne slovo 

privatizace, tak si s ním asociuje kuponovou privatizaci, přičemž se sluší říci, že mnohé privatizace se 

táhnou do současnosti, tedy do r. 2012.  K jejímu významu se třeba dostaneme. 

KM: Co se týče propojení Škody Auto s Volkswagenem, byly zde lokality, jako byla Škoda, které měly 

dostatečné technické kompetence svých pracovníků.  Kromě strojírenství zde byl rozvinutý chemický 

průmysl. To, co se udělalo u Škody, se dalo dělat i v jiných firmách. Posléze převládlo pojetí rychlé 

privatizace (podle koncepce tzv. Washingtonského konsensu). Nezamýšleným, ale brzy zřejmým 

důsledkem tohoto postupu byla skutečnost, že hlavním aktérem privatizace byl domácí management 

a ministerské úřednictvo. Ti měli informace o stavu podniků a využili je ve svém jednání. Neměli však 

ani kapitál, ani podnikatelské kompetence, které byly nutné pro obnovu průmyslu.  

MS: Narážíte na praktiky, které v průběhu času de-legitimizovaly transformační proces. Jistě je dobré 

se při této příležitosti zeptat, jak vnímáte ona slova, že vše vyřeší trh, usilujme tedy o něj?   

KM: Jak jsem již výše naznačil, trh představuje důležitou formu sociální koordinace, jejíž funkcí je 

eliminovat pomocí peněžního hodnocení materiální nedostatek. Společnost je však založena na širším 

okruhu nároků, zdrojů i forem sociální koordinace. Badatelsky zajímavější je otázka, jak se 

komodifikace a ekonomizace životních podmínek střetává s dalšími formami a významy lidského 

života a jak jsou tržní formy socializovány (moralizovány a kultivovány). 

... Vědecké zázemí obnovy kapitalismu v Československu, České republice ...  

MS: Sluší se říci, že při budování českého a československého kapitalismu stáli v popředí sociální vědci, 

jako jsou ekonomové. Sociologové stáli v zadu a varovali před silami trhu, neviditelnou rukou trhu. Jak 

vy vnímáte participaci ostatních vědeckých disciplín, jak se díváte na kvalitu dialogu, který byl v daný 

čas veden? To proto, že pokud člověk hovoří s lidmi, jako je Martin Potůček, slyší: „Bohužel, lidé typu 

Václava Klause se dokázali prosadit a …“. Můžeme tam vidět otázku rychlosti i efektivity dialogu.  

KM: Z části jsem to zažil v Prognostickém ústavu. Tam byl stejný problém. Byla teze, že budeme 

studovat společnost z hlediska ekonomického, sociálního a vědeckotechnického. Já jsem tam vedl 

segment vědeckotechnický. V tomto kontextu sehrával pozitivní úlohu Valtr Komárek. Sám byl 

ekonom, ale byl zvídavý a neustále ho zajímaly sociální a vědeckotechnické věci, ovšem spíše 

intuitivně. Disponoval poznatky a informacemi o proporcionalitě a možnostech pohybu hospodářství. 

Sluší se říci, že pro analýzu sociální sféry dostatečně spolehlivé poznatky neexistovaly, což oslabovalo 

pohled na sociální sféru. Koordinoval jsem vědeckotechnická témata s přírodovědci a ministerstvem 

techniky, které mapovalo trendy ve vědě a technice, ale tyto poznatky stejně žádnou roli nehrály. 

Prognostická hodnota byla zejména ekonomická, a to nejen z hlediska poznávacích zdatností 

jednotlivých oborů, ale i z hlediska „politické poptávky“. V Prognostickém ústavu vznikl tým sociálně- 

vědních odborníků, který přešel po roce 1989 do nově vznikající politické a exekutivní struktury. Lze 

tvrdit, že tam přešla i znalostní zkušenost, která byla zřetelná i při tvorbě prognóz. Lidé si v ústavu 
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osvojili možnosti spolupráce i analytické nástroje pro řešení problémů. I když z hlediska nových 

politických elit pocházejících z disentu byla silná politická poptávka po socio-kulturních poznatcích a 

orientacích, převážilo nakonec stejné poznávací schéma, které bylo zřetelné již v Prognostickém 

ústavu.  

MS: A jaké ponaučení z toho vyplývá pro sociologii i sociální vědy obecně? 

KM: To, co je ponaučení sociologů ze změn v roce 1989 ve světě, je právě model, který zhodnocuje 

sociologicky reflektované proměny národních států po druhé světové válce, včetně změn na přelomu 

80. a 90. let minulého století, a odpovídá na otázku, jak je možné, že se v rámci národních států 

vytvořily sociálně a kulturně soudržné celky. Odpověď ukazuje, že k tomu přispěly čtyři faktory, které 

vytvářejí specifický institucionální rámec a který musí pokrývat nejméně čtyři dimense. První se týká 

kapitalistického tržního uspořádání s vyvažující úlohou dělnických hnutí, druhá zahrnuje politickou 

úlohu dohledu vykonávaného státem a vyvažující úlohy hnutí za svobodu projevu. Dále současné 

společnosti nemohou fungovat bez moderního vědění – poznatků současné vědy a techniky, jejichž 

instrumentální úloha je však vyvažována hnutími za udržení životního a přírodního prostředí. Poslední 

dimenze, která zásadně přispívá k sociální soudržnosti, je schopnost národních států kontrolovat 

všemožné prostředky násilí a zajišťovat podmínky bezpečí ve společnosti. Silnou oporu této dimenzi 

poskytuje pacifistický sentiment a jím podněcovaná pacifistická hnutí. To je model, jenž byl 

formulován sociology a zhodnocuje vývoj po druhé světové válce do konce druhého tisíciletí. 

Zobecňuje zkušenost, co se dělo s moderními evropskými společnostmi. Musím říci, že se s nimi dělo 

opravdu hodně změn. Druhá polovina dvacátého století je velmi exkluzivním obdobím míru, 

ekonomického růstu a materiálních jistot, avšak také řady nezamýšlených kulturních důsledků. Před 

sociálními vědci však stojí nová výzva – výše uvedená odpověď na otázku, co je to společnost, jak je 

možná sociální soudržnost, která reflektuje proměny v rámci národních států, však přestává platit 

v důsledku globalizačních procesů. Ty jsou výrazně mobilizovány ekonomickými a 

vědeckotechnickými mocenskými prostředky a zcela zaostávají ve formování politické institucionální 

dimenze a v možnostech kontrolovat šíření a uplatňování prostředků násilí v globální dimenzi.   

MS: Situace bez velkých válečných konfliktů shodou okolností trvá do dnešních dnů.  

KM: Zaplať Bůh, byť je to pořád na hraně. Je to období, kdy se konfrontace odehrávají v kultuře, 

v boji o symbolické významy. Odehrávají se v interpretacích, v jazyce, ve snaze dorozumět se, byť ony 

fyzické zbraně stále haraší. To proto, že společnost je taková, jaká je. Soudím, že v tom je možné 

spatřit velkou zkušenost. Změny v druhé polovině dvacátého století vedly sociology k vyjasnění toho, 

co to je společnost. Není možné společnost založit čistě na ekonomických kategoriích a formách, bez 

státu i dalších institucí. Ten je …  

MS: … garant práva a spravedlnosti. To je pochopitelné, nicméně když si člověk prochází východiska 

reformy, tak ekonomové v tomto ohledu triumfovali.  

KM: Ano, ale zde převládla představa, že pojem společnost neexistuje, že existuje jednotlivec, a to 

racionálně uvažující. Je to přístup, který se nazývá metodologický individualismus. Jak jsem již uvedl, 

je ideál svobody jednotlivce důležitý normativní aspekt evropských společností, ale pro sociální vědu 

není důležitý jen normativní pohled, ale i analytické poznání kontextu svobody. Je pravda, že trhy 

poskytují informace, které podporují racionální rozhodování, a tedy i normativní předpoklad 

metodologického individualismu. Když však zkoumáte reálný kontext ekonomického rozhodování a 
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fungování trhů, přijdete logicky na další dimense, které fakticky státy vedly k tomu, že se formovaly 

v rámci dvou století a došly k určitým výsledkům, které umožňují, že v rámci jejich hranic se 

společnosti postupně stabilizovaly. Zjistíte, že je to založeno na výše uvedených předpokladech. 

Existuje jak fungující kapitalistická ekonomika, tak fungující demokracie, musí být vnímána úloha 

státu, který „dohlíží“ v demokraticky založených poměrech na společnost. Bez těchto komponent 

společnost nelze udržet, včetně prostoru pro lidskou zvídavost, poznávání, vědu a techniku. 

... Otázka vzniku bohatství ...  

MS: Soudím, že se předpokládalo, že pokud člověk dostane volné pole působnosti, bude se dostatečně 

o své okolí zajímat, bude svůj prostor a majetek rozmnožovat. Po roce 1989 bylo rehabilitováno 

soukromé vlastnictví a představitelé transformace se domnívali, že to jednoduše přijde samo. Nechť 

působí trh!  

KM: Jsou dvě zásadní věci, které jsou nezbytné pro společnost jako celek, a jsou principiálně rozdílné. 

Je to otázka politické sféry, politické veřejnosti na jedné straně a tržiště, tržní veřejnosti na straně 

druhé. Obě instituce jsou nezbytné. To proto, že trh eliminuje nedostatek; politika je nezbytná, 

jelikož společnost potřebuje vědět, oč jí běží, rozumět sama sobě. Pokud tak nečiní, tak to neví a 

otevírá se prostor pro nedůvěru a deziluzi. V sekularizovaných společnostech si lidé musí vytvářet 

představy toho, co chtějí. Od toho je zde demokratická politika, která umožňuje lidem domluvit se o 

svých představách toho, co je hodno jednání. Bez toho je lidský život nesmyslný. Člověk by žil ze dne 

na den.  

MS: To je možná přežívání.  

KM: To je důkaz, že to není život. Život je v mých očích více než přežívání. Demokracie je založena na 

rovnosti lidí, i když lidé jsou výrazně rozdílní. To má svůj důvod. Když si nebudou lidé rovni na 

veřejnosti, nebudou diskutovat. Bude mít pravdu ten, kdo bude mít moc. Rovnost je důležitá. Tuto 

úlohu trh nemůže nikdy splnit, jelikož je založen na výkonu, který je nerovný. Jako aktéři, jako 

podnikatelé, jako spotřebitelé jsme jinak orientováni než jako občané.  

MS:  Usilujeme generovat zisky?  

KM: Vize kvalitního života se nedá koupit, nebo se domnívat, že by se vyprodukovala na trhu.  

MS: Trh na druhou stranu pomáhá tomu, aby úvahy, přání, záměry byly materializovány, aby se 

uskutečnily. 

KM: Trh umožňuje stupňování materiálních hodnot tím, že eliminuje nedostatek. To je vše. Nic jiného 

nedělá. Společnost, která by byla založena na stupňování materiálních hodnot, není životaschopná. 

To proto, že neví, k čemu by si měla vytvářet své představy. Když nejsme věřící, musíme alespoň mít 

ideovou politickou orientaci. Buď být levicoví, či pravicoví.  To neznamená, že budeme přitakávat 

nějakému všeobecně viditelnému obličeji, ale že budeme přitakávat nějakým ideám. Bohužel v tomto 

směru vidím další problémy v tvorbě lidsky povzbudivých symbolů a perspektiv. 

MS: Člověk nemusí vždy naplnit záměr tvůrců, a proto vytváří svou karikovanou podobu.  
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KM: Tato jednostrannost je stále s námi. Vezměte si, že společnost je v krizi, která se dá označit za 

systémovou. Tažme se, kdo odborně radí současné vládě? NERV, ekonomové. Jde ale pouze o 

ekonomické problémy?  

MS: Možná je to také tím, že ekonomie je dobře vyprofilovaná společenská věda.  

KM: Ekonomové mají jistou výhodu jako přírodní vědci – opírají se o informace, které lze 

kvantifikovat a hodnotit tím přesně i závislosti mezi zkoumanými jevy; v případě ekonomie takové 

informace vytváří instituce trhu. Možnost uplatnění takových postupů se však snižuje, jakmile 

chceme porozumět konkrétnějším sociálním jevům a situacím lidského jednání. 

… Od státu k trhu po roce 1989 ...  

MS: Kdybychom měli být konkrétní, jaký je váš pohled jako ekonoma a sociologa na koncept silného 

útěku od státu k trhu? Washingtonský konsensus prosazovaný v počátku devadesátých let byl právem 

kritizovaný. My jsme dopadli slušně, ale takové Rusko? Tam propad výstupu hospodářství byl téměř 

poloviční. Naopak Čína v té době zažívala expanzi. Jak si to vysvětlujete?  

KM: Situaci Ruska lze z hlediska mé zkušenosti porozumět, jeho historický vývoj byl sice ovlivňován 

modernizací, která probíhala v Evropě, avšak v důsledku rozdílného mocenského uspořádání sledoval 

spíše cestu jednoduché modernizace, jak to nazývá U. Beck – je to cesta a způsob vládnutí, které 

nedovedou transformovat technicko-ekonomické zdroje v sociální a kulturní efekty. Situace v Číně je 

pozoruhodná; její převratný technicko-ekonomický růst si nedovedu vysvětlit jinak než využíváním 

civilizačních zdrojů. V poslední době mě oslovili čínští sociální vědci, kteří studují tématiku 

modernizace, z jejich textů a interpretací je zřejmé, že sledují paradigma jednoduché modernizace.  

... Systém, ne člověka ...  

MS: Nesmíme opomenout slova, která vyslovil tuším Václav Klaus: „Měníme systém, neměníme lidi 

…“ Jak vnímáte onou provázanost? Usilujme o to, abychom pomocí nařízení, zákonů změnily systém, 

ale člověk se bude adaptovat? Může člověk s návyky z minula proměnit nefunkční systém v systém 

funkční?  

KM: To je velké téma. Vyjdu z toho, co dělám prakticky jako kantor. Měním studenty, či ne?  

MS: Snažíte se jim dopomáhat k poznání a tím i ke svobodě.  

KM: Při hledání odpovědi na tuto otázku bych spíše vnímal zkušenosti v konkrétní rovině, i když je to 

přitažlivé teoretické téma. Jsem také otec, mám rodinu. Také se tážu, zdali jsem své děti ovlivnil, či 

ne. Je to stejné jako s těmi studenty. Zde jde o to, že je nějaký systém, nebo jde o práci s těmi 

studenty? Když vidím, že se mi přijde student představit v prvním ročníku a nyní mi píše bakalářskou 

práci, mohu si zjistit, zdali mé úsilí dopadlo jak na chování, tak na poznatky. Soudím, že na obojí. 

Systém existuje, pokud jej lidé akceptují a reprodukují ve svých představách. Moji studenti mně 

umožňují tvrdit, že univerzita, fakulta má jistý profil, renomé, status. Pokud ho akceptují, reprodukují, 

je tomu tak. Pokud by to nereprodukovali, nebylo by tomu tak. Systém nemůže existovat, aniž by ho 

lidé neakceptovali a nepodporovali. Soudím, že je to pseudootázka stavět systém a jednání proti 

sobě.  

MS: Jinými slovy, jde to ruku v ruce.  
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KM: Nyní se otevírá základní výzva společnosti, pokud nespadne do války či revoluce, jež musí 

porozumět tomu, proč současné instituce a na nich založené stereotypy jednání nefungují a jak je 

uzpůsobit současným technickým, sociálním i přírodním podmínkám. Je to velká výzva pro schopnost 

porozumění a poučení.  

MS: Zde šlo o to, že politici měli usilovat pouze o nastavení systému, ne daného člověka vychovávat.  

KM: Dnes jsou školy, kde se vychovává, je rodina, kde se vychovává. Některé organizace označují 

analytici jako učící se organizace, hovoří se o učící se společnosti, o společnosti vědění a učení se 

v kontextu veřejné sféry. To znamená, že veřejnost je zde proto, abychom se všichni učili, a nejen 

proto, aby nás někdo přesvědčoval, že on má pravdu a druhý lže.  

MS: Je otázkou, zdali takoví lidé nejsou ve společnosti eliminováni.  

KM: Když moc nechce být znepokojována a chce se udržet, eliminuje potřebnou změnu. Soudím, že 

moderní společnosti přežijí, pokud budou v pohybu, a ten lze realizovat ve struktuře a v kontextu 

různých pozic a názorů.  

MS: Demokracie a trh vytvářejí ve společnosti dynamiku, ale je nutné se dívat na její směr.  

KM: Když má někdo moc, má tendenci si moc upevňovat. Politika s ní spojená musí být v tomto 

smyslu dostatečně reflexivní, musí být pružná, jinak to bude „zacementováno“.  

… Participace lidí na věcech obecních ...  

MS: Pokročme dále. Jak vnímáte participaci lidí? Je zřejmé, že lidé měli velká očekávání a někteří 

přecenili své možnosti v tom, že rychle dohoníme Západ a osvojíme si hodnotová východiska, na nichž 

je založen. Do jisté míry se to v oblasti hmotného vybavení stalo. Sám jste říkal, že ve společnosti musí 

být pohyb. Demokracie je chůze. To není stav, ale je to proces, v jehož  rámci zvládáme problémy dne. 

Jak vnímáte hodnocení tohoto procesu v kontextu více jak dvaceti let? Říká se, že demokracie je 

v krizi, a sami sebe se musíme se tázat, co vlastně není v krizi. Soudíte, že si Češi dokážou patřičně 

osvojit principy, které jim umožní se postavit proti lidem majícím zájem prosazovat čistě osobní 

záměry, a že tak zabrání zločinnému konání?  

KM: Při svých zkoumáních vycházím z makrosociologického přístupu. To také ovlivňuje moje 

stanoviska; snažím se je mít teoreticky zdůvodněná a také opřená o empirická výzkumná fakta 

zobrazující tendence ve strukturních změnách. Nebyl bych zde úplně skeptickým. Je zde jistě mediální 

tlak. To znamená, že média do jisté míry spíše mobilizují emoce a lidé pochopitelně negativně 

prožívají některé nehoráznosti, lotroviny. Obecně se zde vytváří deziluze, pokud je negativně 

prožívaných událostí moc. Pokud se však podíváte na jisté oblasti, ať je to v místě, kde člověk žije, či 

v místě, kde pracuje či která navštěvuje, probíhají v nich projekty, iniciativy, které se lidé rozhodli 

realizovat, vidíte tedy povzbudivé změny. Možnost svobody byla mnohými zneužita tak, že někteří 

nabyli majetky, které evidentně budou těžko obhajovat, legitimizovat. Z druhé strany - zde vzniklo 

pole pro nerůznější aktivity, kde lidé komunikují, snaží se využít možností a zlepšit své prostředí. Je 

vidět reflexe kulturních hodnot. Soudím, že je zde řada iniciativ, které jsou pro hodnocení reálných 

proporcí naší každodennosti mnohem důležitější než to, co se na nás valí z médií. Je ovšem nutno 

poznamenat, že média nejen oslovují naše emoce, ale orientují nás, umožňují nám vnímat svět v jeho 
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rozsahu, rozmanitosti i v reálných problémech. Zde také hodně závisí na kompetenci diváka, jak 

využívá mediální možnosti.  

MS: Kvalitu demokracie vztahujete spíše ke schopnosti participovat v místním prostředí než v oblasti 

globální?               

KM: Když se na to dívám, jsem optimistou. Pokud to beru v obecnějších rovinách, ve zkušenosti 

zacházení s mocí, která je v okrese, kraji, se projevuje tendence k oligarchizaci, která v podstatě není 

příliš kulturně zdůvodněná. Soudím, že zde má pravdu Foucault či jiní strukturalisté, kteří říkají, že se 

moc projevuje bez ohledu na uvědomované okolnosti, že je nutno společnost vehementně bránit 

před mocí. Soudím, že je to otázka času, kdy společnost poté, co si vytvoří bezpečné podhoubí a 

schopnost se domlouvat, bude tlačit na vyšší mocenské etáže a naučí se kontrolovat i ty projevy 

rozhodování a moci, které nejsou „na očích“. Soudím, že se dobře uplatnila metoda kroužkování. 

Pokud mám hovořit o stranách, vidíme, že z lokální strany - jako byly Věci veřejné - se stala strana 

parlamentní. To je ukázka posunu strany z nižších etáží do vyšších pater politiky. Pak se ale ukázalo, 

že pozitivní občanský étos se nedokázal udržet při politickém vzestupu tohoto uskupení a byl zneužit 

ve prospěch dílčích zájmů. Pokud se udrží šance pro otevřenost, možnost participace a rozumného 

dohadování, pak si občanská veřejnost udrží konstitutivní tlak a pozici, kterou si lidé nenechají vzít. 

Proč by lidé opouštěli věci, v nichž mají oporu a které se osvědčily?  

MS: Dá se říci, že radíte jít postupnými kroky z nízkých pater do vyšších. Zde jde o to, aby demokracie 

sloužila všem, ne jen malé skupině. Pokud se člověk dívá zpět na transformaci, říká si, že místo 

demokratického kapitalismu jsme si postupem času vytvořili kapitalistickou demokracii, že?  

KM: To je právě ta chyba. Zdůrazňuji - demokracie a kapitalismus jsou dvě různé věci, stejně jako se 

historicky utvářely rozdílné funkce a postupy na tržišti a na agoře. Byly to dva různé režimy setkávání 

a jednání. Jakmile se politika začne … 

MS: … propojovat s …  

KM: … s ekonomikou, ekonomika přestane fungovat. Co je to za kapitalistu, který podniká tak, že má 

pouze veřejné zakázky, které domlouvá neformálně? Ten přece nemůže jít do konkurence s firmami v 

Evropě. Ten není absolutně subjekt či aktér trhu. Navíc trh ve své funkci není český, má silný 

univerzalizující potenciál. „Nacionalizace“ trhů vždy signalizovala řadu nebezpečí. Platí obrácený 

negativní vztah, pokud ekonomické principy a moc začnou ovládat veřejnou sféru, pak to také 

signalizuje klíčové problémy. Nelze připustit, aby se volební hlasy prodávaly a kupovaly, aby politická 

moc vyjadřovala jen zájmy movité skupiny společnosti.  

MS: Soudíte, že během dvaceti let jsme si vybudovali divnou představu o demokracii a ekonomice?  

KM: Již výše jsem opakovaně uvedl, že demokracie a trh jsou dva rozdílné režimy koordinace plnící 

různé funkce. Pochopitelně, že dochází k vzájemnému přitahování. Každý, kdo zbohatne z podnikání, 

se snaží získat veřejné uznání. Kdo má veřejné uznání a není materiálně bohatý, je v pokušení využít 

politické pozice k lepšímu materiálnímu zajištění.  

MS: Sluší se říci, že na Západě bohatí lidé jdou sloužit tím, že vstoupí do politiky. Jak je tomu zde?  



 
 

19 
 

KM: Pro existenci moderních společností je důležité oddělení ekonomiky od politiky. Bez toho 

moderní společnost nemůže fungovat. Mocensky orientovaná šance jednání v obou sférách však 

jejich aktéry přitahuje. Viditelné koalice mezi nimi jsou však eliminovány (emocionalizací veřejnosti 

pomocí skandálů a adekvátními legislativními a soudními opatřeními). Obtížněji se vliv těchto koalic 

řeší v méně viditelných rovinách veřejné správy.  

MS: Narážíte na transparentnost?  

KM: Pokud jsem občan a pokud jsem s to sdílet veřejný zájem, lidé v těch obcích to prokoukli. Tam to 

vyřešili. Lidé, kteří chtěli zbohatnout přes politiku, byli vyhozeni. To se ukázalo reálně v rámci 

minulých voleb.  

MS: Tam se uplatnili ti, kteří měli důvěru, a využilo se i kroužkování.  

KM: Ano, prosadil se spolehlivější výběr lidí s politickou kompetencí. Kdo neprokazoval tuto 

kompetenci, tedy princip veřejné služby, a pouze tuto pozici zneužíval, nedostal se do obecního 

zastupitelstva. Pozitivní úlohu sehráli i občané-podnikatelé, kteří takové jednání považovali za 

neférové, kompromitující podnikatelský stav. Říkali, co je to za spravedlnost? My musíme nést riziko, 

a tento člověk si zajišťuje „bezpečné“ podnikání. To vlastně není žádné podnikání. Sám mám 

zkušenosti z obce, kde žiji. Tuto teoreticky významnou tezi, že trh je jednou věcí, a politika je druhou 

věcí, lze vnímat i v kontextu každodenního jednání.            

MS: Není to však akceptováno v národní politice.  

KM: Ve vyšších etážích se to zneužívá. Tím se podvazuje způsobilost společnosti, aby byla 

uspořádaná.  

... Vyrovnávání se s minulostí ...  

MS: Rád bych využil vašeho stáří a zeptal se, jak vnímáte vypořádání se s minulostí? To je téma, které 

je též důležité pro naši společnost. Jde o to, že mnozí lidé spíše preferují minulost. Jejich rozpomínání 

je silně nostalgické.  

KM: Snažím se o tom hodně přemýšlet. Soudím, že osobní zkušenosti i jejich dobové zobecnění jsou 

obtížně přenositelné. Navíc je toto vědění rozdílné podle sociálního rozvrstvení. Jak jsem výše uváděl, 

je moje zkušenost silně ovlivněna sociální pozici rodiny, která byla v kontextu padesátých let 

„předmětem třídního boje“, což nás prakticky vystavovalo, a později kohokoliv, zvůli nositelů moci. 

Tuto situaci můžeme pochopit pomocí politologických pojmů jako totalitu, její kulturní a lidské 

důsledky se obtížně přenášejí. Je však také nutno vidět, že pro jisté skupiny obyvatel přinesla 

koncepce „nadvlády proletariátu“ sociálně i politicky přijatelnou zkušenost.  

MS: Otázku jsem cílil tak, že jsou lidé, kteří mají k minulému režimu kladný vztah. Vnímáte to jako cosi 

běžného?  

KM: Soudím, že se to týká pouze části veřejnosti. Mnohem významnější jev je existence komunistické 

strany Tato skutečnost je nepříznivá, protože oslabuje levicové politické spektrum, na druhé straně to 

má zaručenou výhodu. To proto, že nám to dává obraz o proporci lidí, pro něž dříve bylo lépe než 

dnes. Je tam vidět mladší generace, o níž se dá říci, že je to generace gymnazistů či vzdělanějších 

mladších lidí, kteří evidentně přemýšlejí o věcech veřejných. To bylo vždy, že takoví volají po 
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radikálnějším řešení a nejsou ochotni se smířit s „neúnosnými“ neduhy přítomnosti. Rádi by změnu 

prosadili. Nějaká mládež může přejít do komunistické strany, ovšem většinou jsou to staří lidé.  

MS: Nelze to též vnímat tak, že takoví lidé nejsou schopni být svobodní? Ano, minulý režim jim dal 

jistoty, dal práci, nyní jsou ale vystaveni nejistotám. Povětšině jsou to lidé s nižším vzděláním.  

KM: Myslím si, že jsem se toho trochu dotkl. Nejde jen o to, že starší generace je vystavena velmi 

radikální změně společenských poměrů, kterou je obtížné kognitivně i psychicky zvládnout. Jde však o 

podstatnější změnu, která souvisí s povahou modernity a která projektuje ideál svobody a 

spolehlivého vědění pro její zabezpečení. Představa osvícenství předpokládala, že všemu 

porozumíme a naše jednání opírající se o spolehlivé vědění bude bez rizika. Současně se rozrůstalo 

spektrum lidských svobod a oprávnění. Na těchto principech se formují instituce masové demokracie. 

Odklon od masovosti a příklon k lidským aspektům společností zpochybňuje existující instituce, 

včetně představy o všeobecné spolehlivosti vědeckého poznání. Lidské jednání ztrácí tuto oporu a 

musí se naučit, kromě jiných věcí, také žít s nejistotou a počítat s rizikem. Pochopitelně, život 

v nejistotě není pro mnohé nejen přitažlivý, ale také psychicky neúnosný; každý si musí tuto situaci 

osvojit, nalézt určité prostředky zajištění. Stačí zmínit pojišťovny. Ty více jak tři sta let hledají, jak se 

zajišťovat. Je to přesně to, co musíme nyní každý zvažovat. Pokud máme žít v nejistotě, musíme si 

osvojit způsoby, jak této nejistotě čelit. Je to velká výzva pro každého člověka a pro celou společnost. 

Samozřejmě společnost se s tím musí vypořádat, vidím to přes západní společnosti, tam tzv. 

management rizika byl velkým tématem i praktickou záležitostí. To zde zatím není. Pokud člověk 

nemá tuto kompetenci, snadno se přiklání k představám a lidem, kteří charismaticky slibují bezpečí a 

řád. Perspektiva svobody se vytrácí, neboť se nachází v rukou jiných, kteří mne ohrožují.  

MS: Poté je člověk velmi manipulovatelným.  

KM: Původní potřeba bezpečí a loajální důvěra v její možnou realizaci se pak pozvolna převrací 

v manipulaci a vynucování konformity.  

… Hodnocení, omyly ... 

MS: Dobrá, pokročme dále. Jaká hlavní negativa vidíte během zavádění demokracie a tržních institucí 

a jaké jsou výhledy do budoucna? 

KM: To je těžké. Spíše jsem realistou. Říkám si, zaplať Pán Bůh, že se zde vytvořily dvě vyprofilované 

strany, máme zde i menší strany, které reagují na aktuální politický vývoj. Je zde tedy politická 

infrastruktura, která umožňuje soutěž mezi politickými aktéry, což brání usurpaci moci. Nicméně 

privatizaci veřejné sféry či politiky považuji za velmi nebezpečný jev, o němž si myslím, že není 

nenormální. Je to cosi, s čím je nutné počítat a neupadat do zoufalství. Spíše se musí hledat kroky, 

opatření, která dovedou tyto praktiky vytlačit. Zdá se, že na lokální úrovni je politická infrastruktura 

obohacena rozmanitými seskupeními, která rozšiřují politickou veřejnost o občanskou veřejnost. 

Pozvolna se to prosazuje i do roviny krajů a výše. Zajímavým jevem je problematizace evropských 

fondů – přinášejí nejen rozvojové prostředky, ale také praktiky veřejné kontroly a principy striktního 

odlišování soukromých a veřejných zájmů. Ostatně politické rozhodnutí o vstupu do EU je také 

důvodem mého realismu. V tomto ideovém kontextu praktického vládnutí bude stále obtížnější 

udržovat při životě domácí sociální vynálezy, jako je tunelování ekonomických zdrojů nebo 

nacionalizace ideových představ.  
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... Výhled do budoucna ...  

MS: A co budoucnost České republiky? Stali jsme se součástí nadnárodních struktur, jako je 

Severoatlantická aliance, Evropská unie.  

KM: To je důležitý geopolitický pohled. Soudím, že střední Evropa je na pomezí dvou civilizačních 

okruhů. Spíše jsem toho názoru, že východní Evropa díky politicko – kulturním faktorům má 

k demokratickým principům daleko. Náš příklon k zemím, které praktikují demokracii jako realizaci 

lidských práv, je důležitý. To, že člověk má oprávnění, že lidský život je respektován jako svébytná 

hodnota, považuji za to, co nás přitahuje k západnímu světu. Také je nutné si uvědomit, že za 

svobodu je nutné bojovat. Ta nám nespadne z nebe a je nutné se k tomu patřičně postavit. Tento 

vztah je testován nejen naším členstvím v Atlantické vojenské alianci. Osobně tyto souvislosti 

vnímám jako zásadní nejen z hlediska své profesní zkušenosti, ale zažitých a osvojených postojů 

v době svého dětství. Vyrůstal jsem v rodině, kde vládla představa, že Evropa je náš svět, který 

chceme poznat. Z toho plynula i motivace učit se evropské jazyky. Nikdy jsem to nechápal tak, že 

musím mít svůj domov ohrazen. Naopak vytvoření takové hradby a ujařmení, které s tím přišlo, tuto 

orientaci posílilo.  

MS: K tomu došlo.  

KM: Zaplať Pán Bůh. Když jsem byl ve vašem věku, nemohl jsem využívat oné volnosti. Vlastně celý 

život jsem vnímal jako život v ohrazení. Obdobnou skutečnost prožíváme v současném kontextu 

globalizace. Již jsem uvedl, že tlak ekonomiky, techniky, který představuje prostředky univerzálnosti, 

vystavuje člověka obdobnému vlivu – žijeme v „pevnosti“ Evropa, nebo bychom měli mít potřebu 

porozumět mimoevropskému světu? Ekonomika má již podobu světového trhu, jenž je sice 

strukturován, ale má přesto schopnost být univerzální; lze např. porovnávat měny podle kurzů a poté 

i výrobky podle cen. To je brána do světa, průchod mezi národními hradbami. 

MS: Ano, ale ne každá měna je volně směnitelná.  

KM: Ano, ale trend k univerzalizaci tu je. To, co se však obtížně univerzalizuje, je politika. Člověk se 

musí tázat: „Jsem Evropan, nejsem Evropan? Jsem světoobčan? Jsem schopen se setkávat s jinými 

etniky, jsem schopen …?“ To bylo pro mne důležité. Vždy jsem si kladl otázku, zdali jsem toho 

schopen. A chtěl jsem být toho schopen, protože jsem se učil jazyky a viděl jsem v tom výhodu a 

nejen zvídavost, ale též velké povzbuzení. To, co vidím na našich studentech, je také cosi, co mě 

pozitivně oslovuje. Naši studenti myslí globálně. Rozhodují se mnohem volněji a s porozuměním 

souvislostí, než tomu bylo v případě mé generace.  

MS: To je to milé. Myslet globálně, jednat lokálně. Kéž se to daří! Děkuji vám.           

P.S.: 

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

 

KM: Převzal jsem odpovědnost za znárodněný a rodině navrácený činžovní dům. Nepodnikal jsem a 

nepodnikám. Působil jsem do roku 1992 v Akademii a posléze jako učitel na Univerzitě Karlově.  

 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu?  
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KM: Ano, měl jsem kuponovou knížku a pozoroval, jak se tento nárok na spoluvlastnictví dřívějšího 

všelidového majetku pozvolna vytratil. 

 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepřispělo rozdělení k 

eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také k opětovnému setkání zemí v Evropské unii? 

KM: Měl jsem od mládí velmi živé kontakty na Slovensko; taktéž v době mé profesionální aktivity. 

Tyto kontakty jsem vnímal jako jednoznačně sympatické. Věděl jsem, že slovenská občanská 

veřejnost je relativně slabá a politická veřejnost většinou nacionálně orientovaná. Rozuměl jsem 

tomu, že vytvoření samostatného slovenského státu poskytlo zemi specifické mobilizační zdroje, 

které mohly pozitivně působit na modernizaci ekonomiky i politiky na Slovensku. Zdá se, že k tomu 

dochází a vytvářejí se předpoklady pro budování sympatizujících vztahů mezi podnikateli, politiky i 

občany obou zemí.                         

 

 

 

Dialog o transformaci s Karlem B. Müllerem juniorem3,4: 

MS: Co vy a rok 1989? V jaké životní fázi vás zastihl? Co jste od něj očekával, pokud jste nějaká 

očekávání vůbec měl, a případně jak se očekávání naplnila? 

KBM: Byl jsem na prahu dospělosti.  

MS: Bylo vám osmnáct? 

KBM: Končil jsem poslední ročník gymnázia, chystal jsem se na vysokou školu. Revoluční rok mě 

zastihl na gymnáziu v Radotíně, tam jsme také demonstrovali.  

MS: Byli jste jako studenti aktivní?  

KBM: Ano. 

MS: To, co vaši kolegové podpořili v Praze, na vysokých školách, se stalo i u vás? Projevila se solidarita 

mezi studenty? 

KBM: Ano, stávkovali jsme, nevyučovalo se. Probíhaly veřejné diskuse i obhajoba režimu ze strany 

některých studentů, kteří kopírovali myšlení z rodinného prostředí. Vzpomínám si, že kantoři se drželi 

dost zpátky.  

MS: Studenti se stali hybnou silou změn?  

                                                           
3
 Karel B. Müller *1972, český politolog, jehož záběrem je občanská společnost jak v českém, tak evropském 

kontextu. Napsal knihy Češi a občanská společnost (2002), Evropa a občanská společnost (2008), Politická 
sociologie (2008), je editorem a spoluautorem knihy Lobbing v moderních demokraciích (2003). Působí na VŠE a 
na New York University Prague. 
4
 Dialog byl nahrán v úterý 17. dubna 2012 v dopoledních hodinách v prostorách Vysoké školy ekonomické, 

nám W. Churchilla 4, Praha 3.  
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KBM: Studenti ovládli schodiště, chodby, sportoviště. Chodili tam též vysokoškoláci z revolučního 

centra a přiměřeně nás instruovali. Pamatuji si, že jsme ve skupinkách jezdili mimo Prahu, ve 

dvojicích, vyvěšovali jsme materiály, informovali veřejnost. Podle osobní odvahy jsme vznášeli určité 

požadavky i na silové složky, jako policii.  

MS: Gymnaziální studenti se stali živoucí tkání revoluce. Jak jste uvažoval o minulém režimu? Soudil 

jste, že režim, který zde působil, přetrvá? Tím pádem se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy 

jinak? Jak to vnímal váš otec, také je sociolog? 

KBM: Historie mé rodiny je v tomto ohledu dost zapeklitá. Sám se mého otce zeptejte. Jak jste říkal, 

je také sociální vědec. Vstoupil v 60. letech do komunistické strany, ačkoli sám měl tzv. buržoazní 

původ. Jeho rodiče, on i jeho sourozenci tím do značné míry trpěli, dědeček postupně ztrácel své 

postavení, můj otec i jeho sestry byli diskriminováni v přístupu ke vzdělání. Jedna jeho sestra 

emigrovala a žije doposud u Mnichova. Pokud bych to měl říci obecně a jednoduše ve vztahu ke mně, 

rodiče nás hodně chránili před vlivy přicházejícími z veřejné sféry. To bylo v té době dost obvyklé.  

MS: Jinými slovy, dejte si pozor na to, co říkáte ve vztahu k tomu, co se děje na veřejnosti? 

KBM: Vedli nás k obezřetnosti ve veřejné sféře. Vzdělávací systém byl tak nastaven, že projevy 

spontánnosti, kritičnosti a autonomie byly potlačovány.  

MS: Člověk, jenž vybočil, měl problém.  

KBM: Tím jste na sebe upozornil a jistě k tomu docházelo. Kritičnost člověka vůči zavedeným 

pořádkům je spojena s pubertou, dospíváním, podobně to probíhalo i v mém rodinném prostředí, ale 

primárně to bylo zaměřeno spíše osobnostně a kulturně. Trochu jako u Plastic People. Ti také 

programově neměli politické ambice. Stali se synonymem, známkou kapitalistické kultury. Stal se 

z nich symbol. Mohl jste se stát problematickým v okamžiku, když jste například poukázal na téma 

pohlavních nemocí a vyvěsil jste na nástěnku ve škole prezervativ. Automaticky jste se stal někým, 

kdo uvažuje autonomně a tematizuje problémy bez ohledu na to, co říkají ti, kdo jsou nad ním.   

... Komunismus ...  

MS: Vraťme se ještě k ideologii. Jak vnímáte komunismus? Uvažujete tak, že ideologie, která zde 

vládla, byla svým způsobem nosná? Jak si vysvětlujete, že komunismus ovládl myšlení lidí ve střední a 

východní Evropě? Existovala snaha o „spravedlivou společnost“, pokud koncept zjednodušíme. Myslíte 

si, že systém byl a priori odsouzen k nezdaru, či jisté jeho části jsou nosné? I v dnešní době, po více jak 

dvaadvaceti letech, kdy se svět vymaňuje z hospodářské krize, se marxismus stává pro mnohé 

inspirací.  

KBM: Tážete se, jak jsem to vnímal tehdy, či dnes?  

MS: Můžete se vyjádřit k obojímu.  

KBM: Jsou to dvě věci. V té době jsem rozhodně vnímal nenormálnost situace, ale na druhou stranu 

jsem na ni neměl vyhraněný a vyargumentovaný názor. Snažili jsme se kriticky sledovat, jak to rodiče 

komentovali. Zároveň jsem si byl vědom toho, že velká část naší širší rodiny žije v emigraci. To též 

člověk vnímal. Soudím, že kritické vypořádávání a přehodnocování přišlo poté spíše s věkem a 

odstupem. Po gymnáziu jsem uvažoval, co mám dělat dále. Lze to označit za přelomové období pro 
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moji profesní cestu. Osobně jsem nevěděl, co se sebou. Bavily mne humanitní obory, inklinoval jsem 

k sociálním vědám, a proto jsem šel studovat obecnou filozofii. Byl jsem v prvním polistopadovém 

ročníku studentů filozofie na FFUK. Bylo to velmi zajímavé prostředí, které se asi nikdy nebude 

opakovat. Nedávno jsem se potkal s Miroslavem Petříčkem, jenž byl jedním z mých kantorů. Shodli 

jsme se, že to byla mimořádná doba. Mnozí lidé nemohli předtím studovat, studium jim bylo 

odepíráno, proto byl věkový průměr našeho ročníku dost vysoký. Byli tam gymnazisté jako já, ale pak 

tam byli lidé s nejrůznější zkušeností a z různých generací. Jeden z mých spolužáků byl vězeň 

z Terezína. To bylo velmi podnětné prostředí. Začal jsem studovat obecnou filozofii, to byla taková 

odbočka vztahující se k osobnímu profesnímu směřování. Doma vládl pocit, že systém padá. Kdy to 

spadne, nikdo nevěděl, čili rodiče nás především měli k opatrnosti. 

MS: Komunismus jste vnímal jako slepou větev lidského uvažování nad společností? 

KBM: Domnívám se, že v té době jsem neznal pojmosloví, abych to takto tematizoval. Uvědomoval 

jsem si míru stísněnosti, nesvobody i ve veřejné sféře, i míru sociálního a politického dozoru. Byl jsem 

folkař a jezdil jsem na Porty v době jejich největší slávy. Pamatuji si, že jsme jako děti v tu dobu měli 

spoustu povinností. Stát u pomníčku neznámého rudoarmějce. Děti, posléze pubescenti. Jak už jsem 

řekl, snažili jsme se s tím vypořádat spíše ve vztahu ke zpochybňování společenských a morálních 

norem. Prolnulo se to, a proto jsme se stali v roce 1989 politickými revolucionáři. Byli jsme teenageři, 

a tam to uvědomění bylo. Když nad tím tak uvažuji, vlastně první politická socializace byli studenti, 

kteří k nám jezdili na besedy a diskutovali. Co jinak za komunismu? Měli jsme „občanskou výchovu“, 

učili jsme se vše podle marxismu-leninismu. Trochu též antiku, zmínili jsme i Nietscheho, 

Schopenhauera. Tyto autory jsme studovali, ovšem ne dost intenzivně a nebyli dost záživní.  

MS: Pokud přejdete do současnosti a systém či režim nahlížíte z dneška, vidíte ho jako něco, co bylo 

mylné? Jsou lidé, kteří to realizovali, a ti, kteří se to snažili obhájit. Dá se říci, že tento koncept byl 

bludem?     

KBM: Dnes to vidím úplně jinak. Je mi jasné, že komunismus ve střední Evropě vznikl kombinací 

vnitřních a vnějších faktorů. Jednoduše by se dalo říci, že komunistická ideologie a její politická 

realizace je slepou uličkou evropského osvícenství. Byla to snaha vést politiku jako poznání. Byla to 

představa „demokracie jedné strany“, kde dochází k neutralizaci konfliktů a oponentů. Byla zde vazba 

na deziluzi politického stranictví v poválečných letech. 

MS: Narážíte na první republiku?  

KBM: V poválečných letech to hrálo velkou roli. Podobné věci se dějí i nyní. Pokud se dnes bavíte 

s lidmi, jistá deziluze z toho, jak mechanismy politických stran neplní svou funkci, je pevně 

zakořeněna. Pokud se vrátím k vaší předchozí otázce, vidím komunismus jako selhání projektu, jenž 

omezoval svobodu, ale i etický, morální rozměr lidské existence. Nepůsobil jen jako utlačovatelský, 

ale také jako hospodářsky málo efektivní projekt.  

MS: Lidé, kteří hovoří o spravedlivé společnosti, hovoří o fikci, neboť systém byl založen na násilí a 

třídní nenávisti? 

KBM: Jeho utlačovatelství bylo zřejmé. Morálně byl systém jasně vadný. Pokud jde o veřejnou 

správu, ekonomiku, inovace, ukázal se navíc jako neproduktivní.  



 
 

25 
 

... Vítězství liberálního pojetí světa? ...  

MS: Dá se říci, že jedinou ideologií, která zvítězila po roce 1989, byl liberalismus, liberální 

demokracie?  

KBM: Sám s tím mám velký problém. Liberalismus po česku mi někdy splývá s nevázanou volností, ba 

lhostejností. Od samého počátku svých studií na FF UK jsem se zabýval sporem o občanskou 

společnost. Nyní samozřejmě vnímám mnohem poučeněji spor mezi Václavem Havlem a Václavem 

Klausem. Je nutné říci, že liberalismus měl různé proudy a tradice. V českém prostředí zapustil své 

kořeny povrchněji než na severozápadě Evropy a ve Spojených státech. U nás je liberalismus 

historicky silně spojen s etnickým nacionalismem. A tento vzorec dokázal umně vyjadřovat a využívat 

Václav Klaus.  

MS: Pokud půjdeme do minulosti, můžeme vzpomenout jména jako Karel Havlíček, Rašín, Engliš. 

Znamená to cosi jiného než Friedrich A. von Hayek či Ludwig von Mises? 

KBM: Soudím, že je to skutečně odlišné. Ale to mírně odbočujeme.  

MS: Ano, ovšem je vhodné uvést, že máme jistou tradici. Zkrátka liberalismus v Čechách není něčím 

neznámým.  

KBM: To jistě ne. Třeba Bernard Bolzano je významným pražským představitelem liberalismu. Ve 

střední Evropě se však odehrál významný spor nacionalismu a liberalismu. Po roce 1848 se liberální 

požadavky dostávají do konfliktu s nacionálními. Českoněmecký konflikt, který ovládal české země, 

zde sílil. Po roce 1989 vnímám, když se vrátím do tohoto období a přejdu i do současnosti, že část 

politické elity i občanských elit si liberalismus ztotožňuje s nezřízenou volností, ale liberalismus je 

založen na principu svobody pod zákonem i schopnosti institucionálně ji zajišťovat, což je u nás slabé. 

Liberalismus jako by v našich poměrech splýval s ….  

MS: … anarchií, chaosem.  

KBM: I tak se to dá říci. Pro vývoj po listopadu 1989 je to problém. Tuto skutečnost ukazuje mnoho 

empirických studií poukazujících na fakt, že po revolučním roce došlo k zanedbání, podcenění a 

možná i k úmyslnému nedocenění významu institucí pro konsolidaci demokracie.  

MS: Souhlasíte, či byste nesouhlasil s názorem Francise Fukuama, že jediným možným společenským 

modelem pro správu věcí a společnosti je liberální demokracie?  

KBM: Soudím, že je to velmi podmanivá teze o konečném vítězství liberalismu jakožto antiideologické 

doktríně. Když se však na to podíváme historicky, empiricky, vidíme, že liberalismus například 

v anglosaském světě byl opravdu nesen jinými společenskými silami. V Británii je významně spojen 

s konzervatismem. Představa, že spravedlnost a pravidla se vyvozují z minulosti, je specifičností 

Spojeného království a do značné míry i Spojených států. Na druhou stranu - v kontinentální Evropě 

převládl osvícenecký liberalismus, který byl paternalističtější, vyplýval ze slabosti středního stavu i 

buržoazie. Je známá citace od Bismarcka, jenž si ještě na konci 19. století stěžuje, že Německo zcela 

postrádá jednu sociální třídu - tu, která v Británii dělá politiku. 

MS: Chyběla střední třída, přesto se Německo dokázalo etablovat.  
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KBM: Ano, zde vidíme rozdíl - Prusko, později Německo praktikovalo kurs radikálních modernizačních 

reforem, které však nebyly zaměřeny na občanskou emancipaci, ale na militarizaci a byrokratizaci, 

hovoříme někdy o pruské cestě modernizace, modernizace shora. Vrátíme-li se k nám, vnímám 

příklon občanských demokratů ke konzervativnímu liberalismu, jenž dnes působí podle mého názoru 

v našem prostředí škodlivě, často velmi bizardně až komicky. Minulost je v našem prostředí, po vzoru 

UK či USA, nepoužitelná, důraz je kladen na fabulování národovectví a místo liberalismu se ODS vrací 

zadními vrátky k fundamentalismu. 

... Doba osvojování nového řádu ...  

MS: Můžete to ospravedlnit tím, že se lidé demokracii teprve učí. Nějakou dobu trvá, než si praktiky a 

myšlení skutečné demokracie osvojí. To, co trvalo v zaběhlých demokraciích generace, se po nás 

požaduje, abychom to stihli během generace. Tím však nechci omlouvat obtíže, s nimiž se tato 

společnost potýká.  

KBM: To je zřejmé. Spíše jsem měl na mysli toto: U nás se konzervativní liberalismus hodně prolíná 

s nacionalismem. Myslím si, že zde je větší prostor pro kritické myšlení, pro veřejné učení, které 

dokáže minulost včetně našich tradic a institucí kriticky přehodnocovat spíše než kriticky selektovat a 

fabulovat jistý obraz, který je využíván pro legitimizaci politických kroků. Jistá doba je k tomu nutná, 

to je zřejmé. Je dobré zmínit slavnou předpověď Ralfa Dahrendorfa, jenž hovoří o 60 letech pro 

budování občanské společnosti. Dnes máme za sebou již téměř polovinu.  

MS: Spíše jsme za třetinou.  

KBM: Ano, je to již příležitost k hodnocení. Vidíme, že Dahrendorfova předpověď je promyšlená a 

optimistická. Mnozí však tuto předpověď chápou jako pouhou generační obměnu, která sama zajistí 

rozvinutí institucí liberální demokracie. Sedět se založenýma rukama však jistě stačit nebude. Záleží 

na tom, zda dostatek lidí dokáže dnes jednat ve prospěch občanské společnosti a liberální kultury 

pravidel, abychom snad mohli zítra sklízet ovoce. Pro rozvoj občanské společnosti musíme něco 

udělat, a také potřebujeme příslovečné historické štěstí, že se nám zkrátka budou dostatečně 

vyhýbat katastrofy a globální hrozby. 

MS: Ano, ta předpověď je mile optimistická. Někdo může říci: „Sakra, to budeme muset čekat 38 let 

na to, až dosáhneme kýženého stavu, jaký je v západních demokraciích?“  

KBM: Možná před těmi dvaceti lety to znělo ještě více škarohlídsky. Dnes je jasné, že šlo ze strany 

Dahrendorfa o nezdolný optimismus. Kultura se ukazuje jako mnohem rezistentnější než politický 

systém. 

MS: To ano, ovšem lidé byli z proměny naladěni optimisticky. Dnes mají spíše kritický, ba odmítavý 

pohled. Pojďme dále.  

... Systém, ne člověk ...  

MS: Náš hlavní představitel hospodářské transformace Václav Klaus říkal, že měníme systém, a ne 

lidi. Lze s tím polemizovat. Ke skutečné proměně systému je nutné, aby se měnili lidé, ale Klaus 

nechtěl být sociálním inženýrem. Jak vnímáte proměnu systému ovlivněnou návyky z minulosti?  
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MBK: Vztahy mezi lidmi, tedy kulturou a institucemi a tedy i tím tzv. systémem, mají reflexivní 

povahu a je nutno zkoumat a interpretovat kanály či mechanismy reflexivity.  Instituce lze měnit 

snadněji než vzorce jednání a chování, je ale výhodné, když se snahy o změny zdola a shora potkávají. 

Roli Václava Klause bude hodnotit budoucnost, je výraznou a kontroverzní postavou. Já jeho veřejné 

angažmá vnímám jako selhávání, které má však celospolečenské důvody a důsledky. V Česku se dost 

běžně do veřejných pozic dostávali a dostávají lidé, kteří jsou morálně a osobnostně k výkonu veřejné 

moci a její reprezentaci nezpůsobilí, což je obvyklé i v jiných demokraciích, u nás se však nedaří tyto 

lidi z veřejného života odvolat, zůstávají a podlamují prestiž a důvěryhodnost veřejných institucí. Co 

jistě nelze Václavu Klausovi upřít, je, že je šikovný demagog, který dokázal umně využívat traumata a 

slabiny sociálního prostředí ve svůj prospěch.  

... Zpět k demokracii a kontextech ...  

MS: V hovoru jsme zmínili demokracii. Jak vnímáte její ustavení? Někdo říká, že demokracie nám 

nebyla dána, dostali jsme svobodu, demokracii se ještě musíme naučit. To trvá právě těch 60 let. Jak 

to vnímáte vy?  

KBM: Vnímám to podobně. Jistě, odstranění autokracie ještě neinstaluje demokracii. To je zřejmé.  

MS: Hovoříte o autokracii? 

KBM: Byla zde skupina lidí, která vytvářela hierarchický systém, jenž byl založen na vysoké míře 

kontroly a na nedostatku politického zájmového pluralismu. Pokud odstraníme tento monopolní 

systém, ať mu budeme říkat třeba jednostranický, neznamená to samo o sobě, že vybudujeme 

demokracii. Získání svobody nepřináší nic okamžitého a nepřináší to ani snadno. V naší situaci 

ochrana demokracie a učení se demokracii splývají. Demokracie není nikdy definitivně vybudována, 

je to spíše proces než specifický stav. Ten proces pochopitelně potřebuje permanentní 

vyhodnocování rizik, které jsou pro demokracii ohrožením, a je nutné se ta rizika učit zvládat.  

MS: Jinými slovy, se musíme naučit demokraticky žít? 

KBM: Ano, je zde Masarykova slavná teze, že demokracie je způsob života. Co dle mého soudu 

nebylo dostatečně po roce 1989 reflektováno, byla skutečnost, že česká společnost byla postavena 

před dilema, kdy se učí budovat demokracii v rámci národního státu a zároveň musí tento rámec 

překonávat. Národní stát se totiž stává součástí komplexnější politické reality. To je jisté dilema, které 

objektivně komplikuje budování demokracie, pokud srovnáme pokrok demokratizace v jiných zemích 

před první světovou válkou a podobně.  

MS: Teprve se učíme být lidem, samosprávným, sebevědomým démem, osvojujeme si ono aktivní 

lidství.       

KBM: Co zde vidíme po roce 1989, je absence občanského vzdělávání, či politické socializace, chcete-

li. Demokracie předpokládá jisté občanské kompetence a domnívám se, že český liberalismus splynul 

s individualismem a lhostejností. Svoboda jako by spočívala v odstranění institucí, a ne v jejich 

reformě. Liberalismus však stojí na svobodě pod zákonem, nikoli na rozpuštění obce, jak se mnozí 

naši liberálové naivně domnívají. 

MS: To je „svoboda od něčeho“, tedy se jedná o svobodu negativní, že?  
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KBM: Ano.  

MS: Je to ale též lidské rozhodnutí.  

... Demokratická participace ...  

MS: Mohu se účastnit společenského procesu, nebo nemusím. Jsou lidé, kteří budou mít zájem se 

účastnit tehdy, když půjde o ně samotné. Rok 1989 byl rokem proto tak důležitým, že lidé nechtěli 

tolerovat to, co se zde děje, právem byli rozhořčeni. Výsledkem byla revoluce. Na druhou stranu - 

člověk se setká s námitkou, nač se účastnit politického života na různých úrovních, když mohu dělat 

zdánlivě produktivnější věci než se účastnit politického procesu a budování institucí. Pokud bych se 

toho účastnil, nemusel bych za sebou vidět žádné hmatatelné výsledky, protože oč se zasadím a co 

prosadím, možná ostatní poškodí.  

KBM: Myslím si, že po roce 1989 tyto skutečnosti splývají. Můžeme v tom vidět postnormalizační 

dědictví a je to spojeno s útěkem z veřejnosti, která byla dříve zdrojem kontroly a dozoru. Po roce 

1989 významně klesá členství v politických organizacích. Ty, které byly součástí Národní fronty, se 

rozpadají. Dá se říci, že lidé svobodou rozumí výhradně negativní svobodu, tedy zmíněný útěk 

z veřejnosti. Do značné míry je to posilováno transformační zkušeností, kdy veřejná sféra představuje 

poměrně nehostinné prostředí. A nyní jde o to, jak se s nehostinností veřejné sféry vypořádat. 

Převládá strategie úniku. Někde se to jistě láme. V okamžiku, kdy společnost bude vrcholně 

individualizovaná a lidé nedokážou kvalitu své individuální existence vztáhnout ke kvalitě veřejných 

institucí, veřejného prostoru, neexistuje již obec a demokracie je prakticky neudržitelná. Sám jsem 

vstoupil do komunální politiky a vidím, že mnoho občanů si uvědomuje, že existuje silný vztah mezi 

kvalitou individuálního života a kvalitou veřejnosti včetně institucí. Proto do něj vstupují a snaží se 

starat o veřejné záležitosti, byť je často obtížné obhospodařovat rodinu, svou soukromou existenci a 

zároveň veřejnost. To je velmi pozitivní zjištění, a je otázkou, jak silným se ukáže tento trend. Bývám 

však též nepříjemně fascinován, když slýchávám od vzdělaných občanů ve významném postavení, jak 

si chválí poměry v naší obci s poukazem na to, že tam nikoho neznají a jak je to výborné, že je nikdo 

neobtěžuje, že tam mají svůj klid atd. Setkáváme se s příkladem krajní, solipsistické atomizace.  

MS: To je nepochopení lidského záměru. Člověk je člověkem díky tomu, že žije v obci, že má vazby na 

spoluobčany. 

KBM: Pochopitelně, metodologický individualismus, jenž se u nás prosadil, tomu vychází vstříc. Ujal 

se pravděpodobně i proto, že postnormalizační člověk mu dobře rozuměl. Zároveň tam dochází 

k jistému posilování tohoto dědictví.  

.... Formální podoba demokracie ...  

MS: Soudíte, že v České republice formální stránka demokracie funguje slušně? Máme volby, máme 

svobodný tisk, máme možnost participovat na různých úrovních veřejné správy.  

KBM: Správná otázka. Také se mi líbí, že jste užil slovo slušně. Je to odkaz na tzv. „civil society“. Ano, 

je tomu tak. Mohlo by to být o dost horší, ovšem také by to mohlo být o dost lepší. Z toho pohledu je 

to velmi relativní. Pokud se srovnáváme se zeměmi kolem nás, tak je to potvrzení této teze.  
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MS: Co se týče srovnání s Východem, jsme na tom dobře, když to pak srovnáme se Západem, vidíme 

tam nedostatky.  

KBM: Nechci zde vypichovat jen pozitiva a stigmatizovat negativa v oné linii Západ – Východ. Zatím to 

vypadá, že veřejná sféra v České republice je poněkud méně „slušné“ prostředí než například ve 

Velké Británii. Má to opravdu mnoho rovin. Především rovinu institucionální a rovinu každodennosti. 

Pokud někdy sleduji se studenty veřejnou sféru, velmi rád používám příklady ze silničního provozu, 

neboť tomu každý rozumí. Studenti jsou v tom nápadití a sami přicházejí s novými příklady. Auta 

představují pro mnoho lidí stále luxusnější extenzi soukromé sféry. Je zde dobře vidět liberální 

nedospělost naší veřejnosti. Jeden výzkum došel k závěru, že řidiči jsou v ČR průměrně každých 10 

minut konfrontováni s nějakou nebezpečnou situací, neslušné „uncivil“ jednání je v našich 

podmínkách téměř normální.  Zde vidíme podstatně menší autoritu formálních pravidel, než jakou lze 

spatřit jinde. Tento závěr mohu potvrdit i ze své zkušenosti s komunální politikou. V oblasti 

občanských kompetencí, tedy schopnosti komunikovat, prosazovat své zájmy, komunikovat 

informace a vědění, bych si dokázal představit výrazné zlepšení. Veřejná sféra v ČR mi připomíná 

směs neurvalosti na straně jedné a bázlivosti na straně druhé. Neschopnost komunikovat své zájmy 

často vede k tomu, že právě bázliví, když u nich frustrace vrcholí, se stávají neurvalými. Chybí zde 

kompetence a zkušenost se zvládáním sociálního a politického konfliktu. To má pochopitelně svou 

rovinu institucionální. Již jsem zde zmínil, že oslabení významu institucí vede k oligarchizaci, 

nepotismu a korupci. V tomto smyslu je korupce vlastně zvláštní reakcí na absentující či selhávající 

instituce.             

... Občanská společnost a demokracie ...  

MS: Součástí demokracie je občanská společnost. Soudíte, že si člověk po více jak 22 letech alespoň 

částečně osvojil to, co je s tímto souslovím spojeno?  

KBM: Klíčová otázka. U nás politologové a sociologové interpretují proces demokratizace jako 

obnovu středních tříd, obnovu občanských elit. Řekl bych ale, že je to také otázka velmi relativní. 

Vidím na studentech, kteří využívají program Erasmus a mají zahraniční zkušenost, že patří 

ke studentům velmi aktivním. Když je někdo aktivní a chápe, že se od něj očekává, že bude 

formulovat své názory, svá stanoviska, povětšinou je to ten, kdo má zkušenost s programem 

Erasmus. To mě utvrzuje ve víře v obrovský přínos a význam tohoto programu. Pokud bych měl 

hovořit obecněji, řekl bych, že záleží jak kde a jak kdy. Jistě, i ve vyspělých demokraciích mají občané 

zájem se aktivizovat především v souvislosti s prožitkem nějakého průšvihu, krize či propadu, a 

doufám, že na tom Češi nejsou tak špatně. To, že protestujete, však neznamená, že jste schopen 

přinést něco utvářejícího, něco pozitivního.  

MS: Občanská společnost zde není od toho, aby pouze protestovala. Ta má v dobrém vládnoucím 

přestavitelům nastavovat pomyslné zpětné zrcátko. A to nemusí být nutně spojeno s protestem.  

KBM: Máte pochopitelně pravdu. To je to, co jsem měl původně na mysli, i když participace pomocí 

protestu je legitimní a v jistém smyslu v reprezentativní demokracii pochopitelná. S tím, jak narůstá 

komplexita veřejné správy a vládnutí, občané se často obtížně orientují. Protest jako forma politické 

participace nabývá na intenzitě a stává se populárnější. Myslím si, že se zde ptáme na kapacitu, na 

kompetenci zvládání sociálních a politických konfliktů. Jedna věc je vědomí nutnosti participace, 

druhá věc je vybavenost k participaci. Soudím, že vědomí participace určitě mezi středními třídami 
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existuje, jak to ukazují některé výzkumy, a mohu to potvrdit i z vlastní zkušenosti z komunální 

politiky. Souvisí to též s prožitky různých skandálů a drancování veřejných rozpočtů. Bylo by zajímavé, 

pokud bychom se podívali na průběh deliberativních fór třeba ve Švédsku nebo v Holandsku. Nevím, 

zdali se u nás tato praxe prosazuje. Vidíme, že politické strany, které u nás zatím dominují jak 

v centrální, tak do značné míry i v regionální politice, nemají příliš zájem o nábor nových členů. 

Z hlediska jejich role je to nepochopitelné. Pouze to dotvrzuje hypotézu, že to opravdu jsou subjekty, 

které se soustřeďují na technologii moci. 

MS: I na podnikání.  

KBM: Naše politické strany nejsou s to řešit problémy občanů.  

... Otázka obecného blaha ...  

MS: Myslíte si, že veřejná sféra si osvojila pojem „obecného blaha“? Spíše jsou tam lidé, kteří mají 

zájem si z veřejného ukrojit pro sebe, než aby prostřednictvím politiky sloužili celku. 

KBM: Pokud se podíváme do současnosti, měli jsme zde Věci veřejné, což se ukazuje jako nešťastný 

projekt. Ta strana tematizovala to, na co jste poukázal. Původně to byla komunální strana, jež 

skutečně měla zájem řešit problémy občanů, které souvisely s jejich znepokojením z toho, do jaké 

míry korupce a klientelismus ovládají veřejné posty. Když jsem žil v Anglii, byl jsem velmi překvapen 

častým užíváním pojmu veřejný zájem – „public interest“. Nejprve jsem si myslel, zdali Britové nejsou 

utopisté a naivové. Pak jsem si uvědomil, že v Británii je brána kategorie veřejného zájmu daleko 

vážněji než u nás. Zde je pojem veřejného zájmu často chápán jako zástěrka pro prosazování zájmů 

soukromých. V ČR existuje nepochybně vysoká míra nedůvěry, cynismu, pesimismu a skepticismu. Je 

to do značné míry diskreditace kategorie veřejného zájmu. Na druhou stranu bych se stále 

nevymlouval na komunistickou minulost. Vidíme v polistopadové zkušenosti mnohá negativa, která 

jsme zdědili z komunismu, a ta posilují.  

MS: Panuje zde přesvědčení, že člověk, jenž jde do veřejné sféry, do politiky, má zájem si nakrást. Lidé 

to nevnímají jako službu veřejnosti. Mají s tím negativní zkušenost.  

KBM: Míra nedůvěry vůči veřejnému angažmá je veliká.  S funkcí je spojena stigmatizace a nedůvěra. 

Na druhou stranu se objevují i pozitivní příklady. Jsou lidé, kteří si uvědomují, že je třeba ty, kteří 

chápou veřejnou politiku jako službu, podporovat, a ne jim jejich angažmá zprotivit. To je problém 

celé polistopadové éry, že politika se stala značně odtažitým prostředím, které neláká množství 

slušných lidí, kteří sdílí představu politiky jako veřejné služby. Je jen logické, že politika často láká 

vyžírky a lidi nedůvěryhodné, kterým tato stigmatizace paradoxně nevadí. Pro rozvoj demokracie je 

důležité, aby se lidé naučili docenit politiku, vážit si veřejných institucí a jejich představitelů a aby 

uměli rozlišovat a oddělovat zrno od plev. Anthony Giddens hovoří o aktivní důvěře a o nutnosti 

důvěru v politické instituce opět investovat, pokud je otřesena.  

MS: Lze říci, že po roce 1989 se do politiky dostali lidé, kteří měli zájem. To byli lidé kolem Charty 77 a 

z šedé zóny. Postupem času, jak to šlo dále, se politika stala prostorem pro „šíbry“. Lidé, kteří jsou 

konfrontováni s negativním děním a vývojem, opět si řeknou, že politika je ve své podstatě svinstvo.  

KBM: Tato teze je velmi oblíbená. Také v období komunismu bylo patrno toto negativní vymezování 

se vůči veřejným představitelům a dnes to má již svou novou dynamiku. Zde je vazba i na 
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modernizační a emancipační vývoj, kdy se česká společnost vyvíjela jako nestátní společnost, jak o 

tom hovoří historici, jako je Miroslav Hroch. Česká společnost se utvářela v rámci kulturně rozmanité 

říše bez vlastního státu. Jistá míra macešství ke státu a veřejným institucím je v ní hluboce 

zakořeněna od samých počátků jejího moderního vývoje.  

MS: Můžeme v tom „někoho obejít“ vidět vychytralost. Pro mnohé je stát nepřítel, a proto vyvíjejí 

všemožné aktivity, aby z něj mohli získávat pouze ve svůj prospěch.  

KBM: Vezměte si diskusi o malé daňové kázni nebo o oznamovatelství - whistelblowing. Je zajímavé, 

jak odlišnou interpretaci nacházíme v České republice, či ve Spojených státech. U nás lidé z veřejného 

života neváhali jisté lidi označit za …  

MS: … práskače, …  

MBK: … udavače. Tyto pojmy tam zaznívaly. Přičemž z pohledu veřejné terminologie ve Spojených 

státech je takový člověk hrdina, je to statečný člověk. Na tom dobře vidíme rozdíl ve vnímání vztahu 

k veřejným institucím.  

... Hodnoty ...  

MS: Pokročme dále. Jak uvažujete o hodnotách, které byly s revolucí v roce 1989 spjaty, a jak se 

promítly do společenského kvasu? To je to Havlovo: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí 

…“ Byla to silná slova, která se posléze stala předmětem výsměchu mnohých lidí, kteří politiku chápali 

v tom technologickém slova smyslu.     

KBM: Abych se přiznal, neznám příliš genealogii tohoto výroku. Nevím, v jaké situaci, v jakém 

kontextu a jak později byla tato slova přesně užívána. Vidíme, že se z pojmu stal symbolický znak, jenž 

vede k patřičnému rozdělování a nálepkování a je zneužíván některými politiky či skupinami 

působícími ve veřejné sféře k neustálé mobilizaci proti, když to řeknu s nadsázkou, třídnímu nepříteli. 

Osobně toto krédo vnímám jako apel, jenž je spojen s patřičným emocionálním a morálním vzepětím, 

které s rokem 1989 souviselo. Zdá se mi, že snaha tento apel zesměšňovat je ubohá víc než cokoli 

jiného. Navíc je to výrok, jenž je svázán s osobou Václava Havla samého, čili jde o vymezování se vůči 

němu osobně nebo vůči symbolice, kterou zosobňuje. Havel je význačná osoba v českých moderních 

dějinách. Osobně považuji tento apel za nosný, a snaha jej zesměšňovat mi rozhodně sympatická 

není už proto, že se mu často vysmívají lidé, pro které je pesimismus hraničící s cynismem 

synonymem moudrosti. Rozumím apelu jako normativnímu výroku. Můžeme si ověřit jeho platnost, 

když si představíme, že veřejná politická debata a celý společenský život by byl opanován jeho 

antitezí, tedy lží a nenávisti. To je představa nehostinného, neslušného stavu, tedy pravého opaku 

občanské společnosti.  

MS: Mnozí lidé to tak mohou při konfrontaci s realitou vnímat. Pravda nevítězí, vítězí lež. Půjdeme-li 

polem morálky, pak slovo slušnost se stalo čímsi zakázaným, a to předurčuje fungování či kvalitu 

občanské společnosti. V jistém ohledu se neslušnost v některých částech společnosti stala normou. Dá 

se říci, že přesto by to člověk neměl vzdávat. V naší společnosti jsou ještě lidé, kteří byli ochotni za 

ideály a lidská práva trpět, když se psalo období normalizace.  

KBM: Je to možné. Nevnímám ty věci tak ostře. Nemyslím, že by se neslušnost stala normou. Vím, co 

chcete říci. Jedna věc je zkušenost z osobního, profesního a poté občanského nebo politického života. 
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Vnímám velmi silně, že existuje velká poptávka a hlad po slušnosti, která je doprovázena vysokou 

mírou cynismu a frustrace z toho, že tomu tak není. Osobně bych řekl, že zde existovala nereálná 

očekávání. To byl velký problém po roce 1989. Vidíme, že perfekcionismus a utopická očekávání jsou 

často nebezpečná. To proto, že vedou k deziluzi a ke zklamání, a poté dokonce i k paralýze, apatii. Na 

druhou stranu vidíme, že cynismus je projevem frustrace z toho, že věci nejsou tak, jak by být měly, 

čili představa o slušné společnosti nenachází ve veřejném mínění dostatečnou oporu. Frustrace je 

pak výrazem slabosti, je to dáno jednak tradicí podřízenosti a oslabených občanských kompetencí, ale 

i důsledek změn v politice a ekonomice globalizované. Obě roviny spolu však souvisí. Lidé mají pocit, 

že se zlořády nic nesvedou, a zároveň jsou značně nedůvěřiví a pesimističtí, nevěří, že s tím něco 

svedou ostatní. V tomto bychom potřebovali „vakcinaci“ Obamou nebo Martinem L. Kingem. Obama 

užil ve své prezidentské kampani úspěšně onen výrok: „Yes, we can …“ Měli bychom si uvědomit, že 

věci nejdou rychle, nemůžeme je hned vyřešit, ale je nutné s nimi něco dělat. Vidíme to na otázkách 

korupce, vztahu k lobbingu, v kultivaci politického prostředí, v budování a v konsolidaci institucí, 

které by byly oporou určitých hodnot a principů. Zdá se mi, že to jde ruku v ruce. Je zde poptávka po 

slušnosti, ale zároveň jistá slabost v prosazování slušného jednání vlastním příkladem, a proto je 

nutné hledat kompetentní, poučené cesty a metody, jak slušnost či civilitu ve veřejné sféře posilovat. 

Není k ničemu vydávat cynismus za vrchol lidové moudrosti. S tím se někdy setkávám, že v okamžiku, 

kdy máte cíl, zájem, ochotu to prosadit, narážíte na vysokou míru nedůvěry a jste následně 

považován za utopického snílka, za nenormálního.  

MS: Jste idealistou.  

KBM: Ano, existuje u mne větší sklon k idealismu, snažím se být nezdolným optimistou. Ve svém 

jednání však sleduji principy utopického realismu, který říká, že ideály není možné prosazovat bez 

ohledu na skutečnost, nýbrž je třeba je postupně optimalizovat pomocí reflexivních zpětných vazeb a 

neustálého monitoringu.  

... Dialog a demokracie ...  

MS: Součástí občanské společnosti je dialog. Jak vnímáte vedení dialogu v České republice? Pokud 

nahlédneme do politiky, která nepřímo ovlivňuje každého z nás, nejedná se náhodou o dialog 

hluchých?  

KBM: Soudím, že je to dobrá otázka. Lze říci, že schopnost kritického myšlení by ve veřejných 

debatách měla být přítomna. Ono rádoby liberální prostředí u nás je často spojováno s tím, že každý 

si řekne své, a není tam aspekt …  

MS: … přijetí druhého, … 

KBM: … veřejného učení, kritického vyhodnocování informací a argumentů. Často to nejsou debaty, a 

přitom bychom je potřebovali jako sůl. I tzv. kritická publicistika někdy vypadá jako kakofonie 

monologů. Vidíme to i v akademickém prostředí. Svůj podíl na tom má jistě vzdělání. Zmínili jsme zde 

občanskou výchovu. Je velmi důležité učit studenty kriticky a veřejně konfrontovat své vědění s 

druhými. Svůj podíl na tom mají i média. Podívejme se, kolik formátů kritické publicistiky máme ve 

veřejnoprávních médiích, kde bychom dokázali sledovat kriticky a veřejně konfrontované a utvářené 

vědění či zájmy. Kritická publicistika je vytlačována odbytovou strategií v dramaturgii takových 
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pořadů, převládá orientace na sledovanost, „čtenost“ a ziskovost, což je z pohledu médií a jejich 

potřebnosti přežít pochopitelné.  

MS: S tím také souvisí vzdělanost, výchova.  

KBM: Toto jsou dvě propojené nádoby, i když mi někdy připadá, že vrcholem kritické publicistiky 

v českých médiích je, že vytvoříte protistrany. To jsou hlásné formy stanovisek. Nejde v nich o dialog, 

nejde tam o komunikaci. To též souvisí s kolektivní identitou. Vidím to v rovině obcí. Pokud obec má 

být komunitou, je nutné, aby tam probíhala veřejná komunikace. Pokud je komunikace pro sdělování 

a konfrontování rozdílných zájmů velice slabá či absentující, spěje to k atomizaci a k tomu, že veřejné 

instituce visí ve vzduchoprázdnu a stanou se prebendou v rukou oligarchů.  

MS: Lidé mluví, ale snaha porozumět na druhé straně není.  

... Minulost a vyrovnávání se s ní ...  

MS: Nyní se trochu vraťme. V počátku jsme hovořili o minulosti. S tím souvisí i spojení vyrovnávání se 

s ní. Co to dle vás znamená a jaká je úroveň vyrovnávání se s minulostí? Pokud se člověk rozhlédne po 

veřejném prostoru i na instituce, které nám s ní mají více pomáhat, jsou slabé …              

KBM: Vyrovnání se s minulostí je nutnou podmínkou pro poučené a odpovědné utváření vlastní 

budoucnosti. Chce to čas, podívejte se na Německo či Španělsko. Chce to však také odvahu a 

sebevědomí. Každý pohled na minulost je nutně selektivní. Jednak je potřeba jasně oddělovat mezi 

současnými etickými principy a „duchem doby“, pokud se tyto dvě roviny libovolně míchají, nedělá to 

dobrotu, jak ukazují například diskuse o vysídlení po druhé světové válce. Selektivní utváření pohledu 

na vlastní minulost musí být kritické, pluralitní a sociálně citlivé na to, aby nedocházelo k reprodukci 

minulých sociálních a etnických konfliktů, či dokonce ke vzniku konfliktů nových. Ano, instituce zde 

mohou pomoci. Jde například o hledání kompatibilního, třebas rozdílného, ale konflikty neplodícího 

pohledu na vlastní dějiny napříč hranicemi mezi tradičními evropskými rivaly.  Abychom mohli 

společně utvářet blahobytnou a svobodnou budoucnost a vyvarovali se ničivých výbuchů - sociálních, 

etnických či náboženských konfliktů v Evropě - je třeba nacházet v pohledu na naše dějiny, abych tak 

řekl, společnou řeč. Také historici mají sociální odpovědnost a historiografie je podle mého názoru 

vlastně podstatně normativnější vědou, než by zřejmě většina historiků připustila. 

... Výhledy do budoucna ...  

MS: Hospodářství a společnost jsme transformovali, jsme součástí nadnárodních celků. Jaké bude či 

by mohlo být postavení České republiky v rámci Evropy a globalizovaného světa?       

KBM: Jaké bude, to vskutku nevím. ČR je středně velký stát a členství v EU je pro občany z ČR 

příležitostí prosazovat a obhajovat své zájmy a hodnoty v globálním měřítku. Jinak to ostatně ani není 

možné. Globalizace proměnila svět do té míry, že většina rizik ohrožujících naše bezpečí, blahobyt a 

politické svobody, na které jsme dnes zvyklí, přichází z našeho okolí, nejen od nás samých. To největší 

riziko, které vidím a které má vnitřní povahu, je to, že lidé této situaci neporozumí a že demagogičtí 

politici, jakým byl například Václav Klaus, dokážou tohoto deficitu umně využívat a povedou zemi do 

izolace, k oligarchizaci, k podkopávání svobody, a v konečném důsledku také k institucionálnímu a 

ekonomickému zaostávání. Určité znaky takového zaostávání lze sledovat již dnes, čili žádné 

„catching up with the West“ ale „lagging blind“. V tom také spočívá dilema, o kterém jsme hovořili na 
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počátku, v budování i v překonávání demokracie v rámci národního státu. Role vlád dnes spočívá 

především v tom, že dokážou ve spolupráci s ostatními vládami a dalšími globálními aktéry chránit a 

obhajovat své lokální občanské společnosti. U nás pro toto nové, avšak zcela realistické pojetí politiky 

zatím nevyrostla dostatečná politická garnitura, místo toho převládají rituální a bezcenné obhajoby 

„zaslíbené“ státní suverenity. Tzv. státní suverenita byla již většinou rozložena mechanismy 

nadnárodní a globální komunikace a mobility.  

P.S.: 

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

KBM: Vzdělával jsem se. Co se kapitalismu týče - pouze v rámci kuponové privatizace, na osud své 

kuponové knížky si už ale nevzpomenu. Nic z toho nebylo.  

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

KBM: Tato otázka byla odpovězena výše.  

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

ono rozdělení příležitost k eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také k opětovnému setkání v Evropské unii?    

KBM: To je hypotetická otázka. Ano, rozdělení Československa bylo neústavní, a zdá se, že většině 

občanů tehdejšího státu rozdělení ani jeho neústavnost moc nevadila. Je možné, že slovenský 

nacionalismus byl rozdělením státu oslaben. Bylo to logické, když se Slováci stali státním národem, 

který definuje slovenská ústava etnicky. Je také zřejmé, že postavení Čechů i Slováků na mezinárodní 

scéně bylo rozpadem státu oslabeno. Váha Česka ani Slovenska dohromady dnes nedosahuje 

potenciální váhy Československa. Platí to v hokeji či ve fotbale stejně jako v ekonomice nebo 

diplomacii. Lze jen doufat, že režim nadstandardních vztahů se bude dál rozvíjet a budeme se 

postupně vracet tam, kde se oba státy rozešly. Když jezdím po světě, je zajímavé, jak málo lidí rozpad 

státu reflektuje a stále žijí takříkajíc s Československem. Rozdělení byla sice chyba, ale ne fatální, 

mnohé může být odčiněno, ale bude to trvat a lze doufat, že šlo spíše o úkrok, ne krok zpět. Na 

druhou stranu je vidět, že etnicky definované politické hranice jsou převažujícím trendem i jinde 

v Evropě.  Vše však bude záležet na tom, zda v evropské politice převáží důraz na svobodu a jednotu, 

nebo zda populismus postupně nahlodá základy EU a uvrhne Evropany do civilizačního propadu a 

bezvýznamnosti.  

 

 

Dialog o transformaci s Ladislavem Tajovským5,6:  

MS: V roce 1989 jste byl studentem, že?  

                                                           
5
 Ladislav Tajovský *1973, český ekonom a historik působící na Národohospodářské fakultě Vysoké školy 

ekonomické a také na Vysoké škole CEVRO. Specializuje se na historii USA s důrazem na velkou hospodářskou 
krizi.  
6
 Dialog byl veden ve středu 10. listopadu 2010 v odpoledních hodinách v prostorách kabinetu Ladislava 

Tajovského na Vysoké škole ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Žižkov.   
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LT: Ano, ten rok jsem studoval gymnázium v Havlíčkově Brodě a končil jsem v roce 1991 a na podzim 

jsem počal studovat VŠE.  

MS: Obor ekonomie jste si zvolil kvůli tomu, že ekonomů bylo ve společnosti nedostatek a cítil jste 

šanci na společenské uplatnění?  

LT: Soudím, že mi to bylo jedno. Z počátku jsem toužil dělat úplně něco jiného. Studovat za 

komunismu ekonomii k tomu nebyl žádný důvod. V listopadu mi bylo 16 let. Měl jsem zájem studovat 

zeměpis, etnografii. To, co přišlo po Listopadu, pro mě mělo zásadní význam. Ani nebyla diskuse, co 

budu studovat dále, jelikož to, co hýbalo společností - reformy, bylo zásadní pro mé směřování. 

Zkrátka to byla věc, která mě zcela nadchla. 

MS: Byl jste okouzlen ekonomií volného trhu.  

LT: Zcela.  

MS: Jako student jste byl aktivní a vedl jste diskuse se svými kolegy, kantory … Jak právě oni na tuto 

změnu reagovali? Osobně si vzpomínám, a mně bylo 9 let, že paní učitelka říkala: „Již nejsem 

soudružka učitelka, jsem pouze paní učitelka …“ Vím, že je to symbolické, ale je to potvrzení, že ne 

každý s režimem souhlasil a byl angažován, jelikož musel, a proto se i nechal oslovovat podle nařízení, 

aby neměl problémy.  

LT: Pamatuji si, jako by to bylo dnes … Na rozdíl od vás mi bylo 16, a tak jsem vnímal události daleko 

silněji. Diskuse s pedagogy byly bouřlivé, byť v Havlíčkově Brodě to bylo úplně něco jiného než 

v Praze. Tam zprávy, co se děje, byly mnohem zprostředkovanější. V životě jsem nebyl na Západě, 

rodiče byli zcela obyčejní lidé. Informace jsem měl pouze z poslechu rozhlasových stanic.  

MS: Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky? 

LT: To byly veškeré informace, které jsem měl. Jejich věrohodnost každopádně nebyla stoprocentní. 

To proto, že člověk poslouchá něco, a v rozhlase večer říkají opak. Pochyby vzrůstají, pokud je člověk 

mladý, a když mu doma neřeknou, co je pravda a čemu se má věřit. Každopádně, čím více člověk bral 

rozum, tím diskuse s učiteli byly ostřejší. Pamatuji si, že v roce 1989 jsme si vážili těch učitelů, kteří 

přišli a hovořili s námi. 17. 11. byl pátek, co si pamatuji … V pondělí bylo 20. 11., to jsme přišli do 

školy a příliš mnoho jsme nevěděli. Opravdu jsme si vážili učitelů, kteří byli pevní ve svých postojích, 

když byly první studentské stávky, demonstrace studentů. Je nutné říci, že ve vedení školy jsme měli 

ultra bolševika, jmenoval se Kačůr7, byl to Ukrajinec a člověk z prověrkových komisí …  

MS: Zkrátka - normalizátor.  

LT: Ano, ultranormalizátor, a proto nálada na gymnáziu byla esencí 70. let, byť jsem sedmdesátá léta 

nezažil. Skutečně to byl diktátor. Strašně jsme si vážili učitelů, kteří jednali ve shodě duchem doby. 

Když tehdy byla první stávka a jako studenti jsme se sešli, se uvažovalo, že něco bude. Okamžitě 

z vedení školy přes učitele, kteří byli v KSČ, přišly zákazy v duchu strachu, který zde předtím byl. 

Dodnes si pamatuji na paní učitelku Lancovou8, velmi dobrou matematikářku, která sama byla ve 

                                                           
7
 Kačůr  

8
 Marie Lancová *? 
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straně, i na ní bylo vidět, že ji to hodně trápí. Sama nám řekla, že nás naprosto podporuje, že se za 

nás postaví. I dnes si pamatuji, že jsme si říkali, že je to znakem toho, že něco se začíná dít.  

MS: Tito lidé věděli, že režimu zvoní poslední hrana?  

LT: Nemohli vědět, ale mám pocit, že Marie Lancová sama měla všeho dost. Věděla, že studenti dělají 

cosi, co měli dělat samotní kantoři a k čemu její generace neměla odvahu, a proto to podpořila.  

... Kritické myšlení v kontextu světa ...  

MS: Dá se říci, že jako studenti jste byli vedeni k samostatnému myšlení?  

LT: Je vidět, že jste to nezažil. Pochopitelně, že ne.   

MS: Sám jsem byl velmi mlád. Možná zaplať Bůh, že jsem to nezažil.  

MS: Lze říci, že jste se s kritickým myšlením mohl setkat až na univerzitě? Tážu se proto, že je to 

charakteristické pro otevřenou společnost. Někde jsou mladí k tomu vedeni.   

LT: Že by se hovořilo o společnosti a otázkách doby? To dělali ti nejodvážnější učitelé.  

MS: Soudil jsem, že to vycházelo od studentů.  

LT: V Praze to bylo jinak než v Havlíčkově Brodě. Pokud vyjdu z Havlíčkova Brodu, mohu tvrdit, že 

nálada byla extrémní. Ředitele, jenž tam byl, bych mohl přirovnat k neosvícené diktatuře. To 

jednoduše neexistovalo.  

MS: Poté jste se rozhodl pro Vysokou školu ekonomickou. Sám jste s tím oborem přišel do styku? 

LT: Ekonomie neexistovala.  

MS: Marx9, Lenin10 …  

LT: Na střední škole takové uvažování neexistovalo. Nevím, zdali někdo věděl, co je to HDP. Jako 

šestnáctiletý jsem netušil, co to je. To, co se dnes píše v novinách, tehdy se nepsalo. Číst tehdejší 

noviny nemělo smysl, byť jsem se snažil dění od malička sledovat. Otázky, v čem člověk žil, jaká byla 

                                                           
9
 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“. Idea, která silně ovlivnila následná desetiletí. Své myšlení spoluvytvářel s B. Engelsem, jenž jej jako 
továrník podporoval. Jeho hlavní díla jsou Kapitál (1867 – první díl), Teze o Feuerbachovi (1852), Komunistický 
manifest (1848), Svatá rodina (1844). Proti Marxovi vystupoval i T. G. Masaryk, jenž podrobil kritice jeho teze 
v Sociální otázce.      
10

 Vladmír Iljíč Lenin (1870 – 1924), ruský právník, revolucionář, vůdce bolševické strany, první předseda vlády 
SSSR. Původním jménem Uljanov. Byl synem ředitele gymnázia. Impulsem pro politickou aktivitu byla smrt jeho 
bratra. Radikalismus mu způsobil vyloučení ze studií, ale práva dostudoval. Na univerzitě se seznámil 
s německou klasickou filozofií. V roce 1899 vydal studii Vývoj kapitalismu v Rusku a následně odchází do 
emigrace. Žije v Evropě ve Finsku, ve Švýcarsku, odkud se navrací 1917, aby provedl revoluci. V zahraničí 
studoval a psal filozofické sešity. Ve svých spisech zdůvodnil nutnost revoluce v Rusku, byť Marx předpovídal 
ustavení socialismu v Anglii. Spojil se lidmi jako Bucharin, Stalin, Trockij. Ti mu pomáhali dělat převrat a stali se 
jeho následovníky. V roce 1919 se podílí na vzniku Komunistické internacionály. Zásahy Lenina a jeho lidí 
znamenaly velkou újmu pro Rusko, devastaci, hladomor. Došlo k převrácení země. Došlo k potlačení života. 
Leninovy práce: Imperialismus jako vrcholné stádium kapitalismu, Stát a revoluce, Filozofické sešity 
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kvalita hospodářství a jevů, jako byla inflace, jaká je nezaměstnanost, co s daněmi, se nediskutovaly a 

mě se týkaly velmi zprostředkovaně.  

MS: Jistě jste se potýkal se studentskými problémy, a proto jste politiku nevnímal tak intenzivně.  

LT: To určitě. Byl jsem člověk, jenž se o věci veřejné zajímal. Z toho pohledu mi revoluce více otevřela 

prostor pro naplnění mého zájmu a zůstalo mi to až do dnešních dnů.  

... Význam listopadových událostí, lidí a kontexty ...  

MS: Nemyslíte si, že datum 17. listopadu 1989 je příliš zdůrazňováno? Je snad více okamžiků pro 

soudobé dějiny, které také hrály důležitou roli. Třeba rok 1991, kdy se rozběhla zásadní ekonomická 

reforma. V roce 1989 byly zásadní změny teprve před společností.    

LT: Ano, 17. listopad a k čemu v něm došlo, nebylo nic výjimečného. Možná můžeme diskutovat, zdali 

to nebyla poslední kapka. Každopádně je to symbol. Společnost žije symboly. 

MS: Také hesly jako „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí …“ Jistě jste přemýšlel nad 

významem těchto slov, jelikož je přednesl člověk, jenž se snažil pravdu hájit i ve vězení minulého 

režimu. Jak tedy význam těchto slov vnímáte? Pro některé jsou to slova, která jsou vyprázdněná, pro 

jiného vytvářejí neutuchající prostor pro naplnění. 

LT: Myslím si, že na konci roku 1989 jsem byl obrovským stoupencem Václava Havla11, všechno, co 

řekl, jsem nekriticky přebral. Dnes si to obtížně dovedu představit. Postupem času v devadesátých 

letech jsem se s ním rozešel. 

MS: V jakém ohledu?  

LT: Skoro ve všem.  

MS: Nebyl ekonom, že?  

LT: Dnes mám na základní otázky společenského, politického a ekonomického života protichůdné 

postoje, než prezentuje Václav Havel. Nesmíme zapomínat, že je také dramatikem. Vezměte si, jakou 

energii mělo spojení: „Pravda a láska …“. Soudím, že velkou část na vyprázdněnosti těchto termínů 

sehrál on sám.   

MS: Soudíte, že cosi řekl, a někdy konal jinak?  

LT: Toto může říci pouze ten, kdo je morální autoritou. Václav Havel pro mě žádnou morální 

autoritou není. Sám se vyvíjel a také člověk cosi nevěděl.  

MS: Můžete to rozvést? Myslím si, že spor o transformaci není o osobnostech, ale o konceptech. Sám 

jste uvedl, že jste se s jeho postojem rozešel. Můžete být konkrétnější?  

                                                           
11

 Václav Havel (1936 - 2011), význačná autorita ve světě divadelním, disidentském. V letech 1989 – 2003 byl 
prezidentem Československa, později České republiky. Jeho dílo bylo spíše uváděno v zahraničí, z dramat je 
možné uvést Zahradní slavnost, Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Largo desolato, Pokoušení, Asanace. 
Kromě her psal také eseje, z nichž nejvýznačnější Moc bezmocných je velkým příspěvkem do českého i 
světového myšlení 2. poloviny 20. století. Snaha Havla je bojovat za zachování lidské identity a žití v pravdě.  
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LT: Jak jsem tomu rozuměl já, nestavěl jsem Václava Havla a Václava Klause12 vedle sebe. To 

pochopitelně vykrystalizovalo časem. To, co Václav Havel přestavoval, představoval díky tomu, že 

sám sebe prezentoval a byl i chápán jako morální autorita. Postupem času tu auru ztrácel. To je jedna 

skutečnost. Druhá se týká postransformačních časů, tedy doby, kdy se v uvozovkách řeší normální 

problémy běžného demokratického života. Tam jsem si uvědomil, že je takřka na opačné straně 

barikády. Pokud vezmeme, že rok 1989 byl zlomem, otázka nestojí, zdali je lepší, co je před, či po roce 

1989. Když máme demokratický život, to, co prezentuje Václava Havel svou ideologií či přístupem 

k řešení základních společenských otázek, je na druhé straně, než jsem nyní já.  

MS: Zmínil jste slovo ideologie. Jedno z význačných slov, které se v kontextu přeměny užívá, je 

liberalismus. Václav Havel je člověk, jenž podporuje svobodné myšlení, podporuje svobodu názorů, 

toleranci. Lze soudit, že jeho myšlení tenduje k liberalismu?  

LT: Václav Havel v žádném případě není liberál. Je etatistou.  

MS: Je člověkem, jenž vidí ve světě možnost sociálního konstruování, možnost vlády elit?  

LT: Václav Havel je v tomto ohledu elitář.  

MS: Je intelektuálem.  

LT: Ano, přesně tak. Je intelektuálem, tedy z definice elitář. Podle toho, co vím z historie, je tato 

skutečnost pro svět nebezpečná. Pokud se elitáři v tom platónském duchu se dostanou k moci, 

nekončívá to dobře.  

MS: Pokud vyjdeme z vaší teze, tak se dle Platóna na trůn dostávají lidé kolem padesáti let. 

LT: To je platónské. Na druhé straně je aristotelské uvažování. Při vědomí velkých rizik, nebezpečí a 

vad obou jsem vždy stál na straně aristotelského přístupu, byť on by sám řekl něco jiného. Soudím, že 

zosobňuje intelektuálské elitářství wilsonovského duchu13, pokud zůstaneme ve dvacátém století, 

s kázáním o morálním přístupu, přičemž jeho osobní morálka je mimořádně sporná. Víme o jeho 

osobním životě.   

MS: To je nasnadě.  

LT: To s tím hluboce souvisí. Pokud někdo káže morálku, měl by takový být.  

                                                           
12

 Václav Klaus *1941, přední politik, je s ním spojena hlavní ekonomická transformace. V letech 2003 – 2013 
zastával funkci prezidenta České republiky. Původně ekonom, což mu zvýhodnilo 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) atd. 
13

 Woodrow Wilson (1856 – 1924), americký demokratický politik a 28. prezident USA v letech 1913 - 1921. 
Významným formotvorným prvkem pro něj byla rodina. Studoval právo, historii, politické nauky. Poté vyučoval 
na vysokých školách a od roku 1890 na Princetonu. Než se začal ucházet o nejvyšší post a USA, působil 1911 – 
1913 jako guvernér v New Jersey. V době jeho prezidentství byly přijaty důležité zásady politiky: zákon o 
centrální bankce – Federálním reservním systému 1913, Claytonův protimonopolní zákon 1914, (byla omezena 
práce dětí). V tomto hledu začíná období státních zásahů. V zahraniční politice napomohl po I. světové válce 
k ustavení států ve střední Evropě – Washingtonská deklarace 1918. V roce 1919 obdržel Nobelovu cenu míru.     



 
 

39 
 

MS: Myslíte si, že moralizování v politice se stalo kýčem, že se vyprázdnilo?  

LT: Je to záležitost definice. Pokud vyjdeme z kunderovské14 definice kýče, co dělá kýč kýčem. Myslím 

si, že Václav Havel přispěl k tomu, že se záležitosti týkající se morálky kýčem staly. To proto, že dnes 

již nelze se tázat: Kdo z nás řekne, že pravda je horší než lež? Nikdo. Kdo z nás řekne, že nenávist je 

lepší než láska? Dnes je lepší o tom nemluvit. To proto, že když řeknete, že pravda je dobře, láska je 

dobře, automaticky vás zařadí k Havlovi, a to vy nechcete.  

MS: Lze tomu rozumět. Právě minulý režim se bál hodnot, jako byla pravda. Komunisté šli proti lidem, 

kteří ji měli jako životní program.  

LT: Takto to říci nelze. Oni pravdu hlásali.  

MS: Kdo se tomu postavil, byl člověkem, jenž byl nepřítelem režimu.  

LT: Nevím, zdali Václav Havel není autorem sousloví. On s ním spojil svůj život. Je nutné žít v pravdě. 

To on nedělal, a to jak osobní rovině, tak na rovině politické. Jistě si vzpomínáte na Rudolfínský 

projev15, v němž jeho slova byla popřením toho, co do té doby dělal. Václav Havel se tak stal mistrem 

pragmatické politiky, ale sám sebe deklaroval jako někoho jiného.  

MS: Užil jste slovo mistr pragmatické politiky. Možná je lepší užít idealistické politiky. 

LT: Tak se snažil sám sebe prezentovat. Havel byl 13 let prezidentem, tedy 13 let v nejvyšší funkci. 

V době transformace de facto politiku určoval. V přelomových letech 1989 – 1990 u nás byla velmi 

limitovaná demokracie. Václav Havel měl z hlediska své autority polodiktátorské praktiky. Neříkám, 

že byl skutečným diktátorem. Vy si to nemůžete pamatovat, ale Václav Havel silou své autority …  

MS: … dokázal směřovat politiku této země.  

LT: Uvědomme si, že v klíčových měsících neexistoval zvolený parlament a nic takového. Byla to 

záležitost osobnosti Václava Havla, který se odstřihl od záležitostí, které se zde rodily a u jejichž zrodu 

stál.   

MS: Je možné se zeptat, zdali se Václav Havel neodstřihl od poselství disentu, který sám formoval.  

LT: Pochopitelně někteří představitelé touto cestou šli. Disent se již v osmdesátých letech dělil na ty, 

kteří stáli za Václavem Havlem. To byla jedna část. Druhá byla zastoupena lidmi, kteří nesouhlasili se 

vším, co Václav Havel řekl, neuznávala jej automaticky jako svou autoritu. Byli to lidé, kteří se o 

                                                           
14

 Milan Kundera *1929, prozaik českého původu žijící ve Francii. Svá díla psal jak v českém, tak francouzském 
jazyce. V roce 1979 byl zbaven československého občanství. V době normalizace byl zakázaným autorem, což 
změnily události 1989. Jeho otec byl klavírista na JAMU. Sám vystudoval na UK estetiku a také tam působil. Byl 
členem KSČ a jako respektovaná osobnost vyvíjel snahy o liberalizaci kulturních poměrů. Je polemikem 
s Václavem Havlem o českém údělu. Po invazi odchází do emigrace. Mezi jeho díly majícími povahu esejí 
vynikají: Žert 1967, Směšné lásky, Valčík na rozloučenou, Kniha smíchu a zapomnění (1978), Nesnesitelná 
lehkost bytí (1984), Nesmrtelnost, Můj Janáček, Zneuznávané dědictví Cervantesovo (2005) aj.  
15

 Rudolfínský projev byl přednesen v prosinci 1997. V. Havel v něm vystoupil velmi kriticky proti soudobé 
proměně společnosti, hlavně proti ekonomické transformaci. Tento projev odsoudil kriticky kroky V. Klause, 
jakožto hlavního architekta ekonomických proměn v České republice. Památná se stala slova: „…základna je 
protunelovaná …“, http://www.sds.cz/docs/prectete/epubl/vha_9712.htm s čímž mnozí ti, kdo sepsali 
ekonomickou transformaci, nemohli souhlasit, především její architekt.    

http://www.sds.cz/docs/prectete/epubl/vha_9712.htm
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Václavu Havlovi vyjadřovali rozhodně jinak než ti, které vytáhl k moci. Jednoznačně někteří disidenti, 

kteří se dostali „nahoru“, stáli na jedné straně, a kteří ne, byli titíž, kteří se od něj v osmdesátých 

letech názorově oddělili. Ti mají snahu se na něj dívat patřičně kriticky.  

... Politika Občanského fóra a kontexty ...  

MS: Václav Havel je spojen s Občanským fórem. To vzniklo jako protest proti komunistické straně, též 

jako reakce proti praktikám, k nimž přistoupila komunistická moc za účelem obrany režimu. Měla 

napomoci k přechodu, k přemostění od totality k demokracii. Fórum hlásalo, že strany jsou pro 

straníky a Občanské fórum je pro všechny. Jak se díváte na význam tohoto uskupení? V konečné fázi 

politického působení se do čela dostal Václav Klaus, jenž se snaží toto fórum transformovat na stranu 

a díky nesouhlasu se vydá založit Občanskou demokratkou stranu. Jak se díváte na toto hnutí? Je 

zřejmé, že jeho působení je omezené, ale pro daný čas asi nezastupitelné.  

LT: To je z dnešního pohledu. Nemyslím si, že Václav Havel a ostatní představitelé neklausovského 

křídla považovali toto uskupení pouze za přemostění. Jsem přesvědčen, že to bylo vnímáno, a já jsem 

s tím též souhlasil, jako jistá „třetí cesta“ z hlediska politického uspořádání. Politické stranictví 

západního typu má své obrovské mouchy, vidíme to dnes, a vznik takového uspořádání bude to nové, 

co my tomu přineseme. Václav Havel bude jakýsi „demiurg“ společnosti a prostřednictvím svého 

neformálního vlivu na nevolené instituce bude prosazovat své názory. To je výraz elitářství.  

MS: Vy se stavíte proti nepolitické politice?  

LT: Zcela jednoznačně. Ostatně Václav Havel žádnou nepolitickou politiku neprosazoval. On o tom 

mluvil. Z mého pohledu to byla ultrapolitická politika.  

MS: V jakém ohledu?  

LT: Zákulisní vyjednávání, zákulisní machinace … 

MS: Myslíte si, že můžeme srovnávat Václava Havla s Tomášem Garriguem Masarykem16?  

LT: Myslím si, že v mnoha ohledech ano. Václav Havel byl dědicem nejhorších vlastností T. G. 

Masaryka.  Netvrdím, že měl špatné vlastnosti. Poukazuji pouze na nejhorší vlastnosti. Václav Havel 

chtěl - podle mého názoru - asi v dobré víře navázat na to nejhorší, co nám přinesla první republika. 

Neříkám, že nám přinesla něco špatného, z hlediska politického systému.  

MS: Dotkněme se toho. Asi tam byl problém Pětky? 

LT: Ano. Do dnešních dnů si pamatuji, když se v roce 1991 Václav Klaus stal předsedou Občanského 

fóra a když to počalo směřovat k rozdělení na ODS a Občanského hnutí, uvědomil jsem si tehdy i já, 

že se cosi děje, osobně jsem to vnímal. Tedy pro mě Havel byl nezpochybnitelnou autoritou, nicméně 

jsem vnímal, že toto je cesta, kterou bych chtěl, aby se to vyvíjelo. Bylo mi osmnáct.  

MS: Měl jste zájem, aby se zde utvořily standardní politické strany?  

                                                           
16

 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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LT: Ano, politické stranictví západního stylu.  

MS: Sluší se říci, že lidem to partajničení „nevoní“. Se slovem strana, partaj spojovali cosi negativního.  

LT: Zcela jednoznačně, jelikož když jste řekl v roce 1983, 1989, 1990 slovo strana, všichni to chápali 

jako strana s velkým S. Václav Havel se na tomto názoru „vezl“ a on to tak i myslel. Pěkně to bylo 

ukázáno v onom heslu: „Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny …“ To bylo v tomto 

duchu. Poměrně snadno se to využívalo. Soudím, že možná největší přínos Václava Klause pro 

transformaci české společnosti nemusíme nacházet v hospodářské oblasti, ale ve sféře „resuscitace“ 

politického stranictví. Řekl bych, že formě stranictví, strana dal nehanlivý obsah.  

MS: Shodou okolností to byl právě Václav Klaus, jenž měl dostatek energie, výdrže a byl schopen jezdit 

po celé republice, aby se účastnil lokálních stranických mítinků.   

LT: Můžeme říci, že dělal skutečnou politiku.  

MS: Mnozí lidé jej nepochopili. Vzniká otázka, zdali se dá dělat dlouhodobá politika bez 

institucionálního zakotvení?  

LT: Máte na mysli bez politické strany, bez zázemí?  

MS:  Ano.    

LT: Jistě ne. Máloco je tak jasným důkazem jako současný český politický systém. U nás přežívají 

pouze strany, které jsou zakotvené v místních organizacích. Pokud u nás byla snaha budovat stranu 

pouze shora, skončilo to špatně.  

MS: Občanské fórum vyrostlo z malých sdružení překotně vznikajících během času v centrech, jako 

byla Praha. Lidé byli motivováni samotným vývojem situace.  

LT: Zpětná vazba z „členské základny“, byť tam to členství nebylo, zpětná vazba směrem zespoda 

z místních jednotek nahoru, byla nesrovnatelná s tím, co známe z fungujících politických stran. Jak 

víme, tam byla struktura vertikální. To je v tom platónském duchu v zásadě vůdcovský princip.  

MS: Proti tomu namítáte?  

LT: To potom není demokracie. Nesnažil bych se to hodnotit. Sám mám výhrady k demokracii a vždy 

jde o mix. Politická strana bez lídra, jenž má schopnost si dupnout a nějaké demokratické 

mechanismy přejít, nefunguje. Stejně jako není demokratickou strana, kde slova lídra se uznávají jako 

zjevení boží.       

MS: Hovoříme-li o demokratické politice, o její obnově, bylo by chybou se nezeptat, zdali by měla být 

politika vedena naplňováním ideálů, nebo zda je to snaha o řešení pragmatických otázek?  

LT: Nevím, to je na dlouhou diskusi. Asi bychom používali vznešená slova. Osobně se necítím schopen 

na tak malém prostoru o tom spekulovat. Kdybych to měl říct v krátkosti, musí tam být obojí. Politika 

bez ideálů je asi přízemní a nebezpečnou. Na druhou stranu, jak se říká, politik, jenž má vize, by se 

měl jít léčit.  

MS: To je snad nadsázka, že?  
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LT: Toto řekl Helmut Schmidt17, německý kancléř. Je nutné, aby tam bylo přítomno obojí.  

MS: Aby to bylo vyvážené? 

LT: Nevím, co znamená slovo vyvážené, ale musí tam být přítomno obojí v nějakém použitelném 

mixu.  

... Historické paralely transformace společnosti ...  

MS: Nyní se posuňme dále. Vy jste ekonom a historik zároveň. Dají se nalézt historické paralely v 

transformaci, kterou tato země podstoupila a možná podstupuje? Rok 1918, první republika, poté po 

roce 1945?  

LT: Pamatuji si, že když se u nás řešila transformace, bylo zdůrazňováno, že jde o unikátní proces, jenž 

nemá v historii obdoby. Lidé, kteří toto říkali, mysleli na transformaci z centrálně řízeného systému 

na tržní ekonomiku. Chyby, které s tím souvisí, jsou logické, jelikož to nebylo vyzkoušeno a nebylo to 

nikde popsáno. To je z velké části pravda, protože pokud nezůstaneme na poli českých dějin, 

transformace z ekonomiky plánované na ekonomiku tržní proběhla již třeba v Německu po druhé 

světové válce. Nacistické Německo pochopitelně bylo centrálně řízenou ekonomikou, avšak s jedním 

velkým rozdílem, že nacisté nemuseli provádět masivní privatizaci. V tomto duchu československá 

ekonomika byla, pokud ne vůbec, jednou z „nejpostátněnějších“ ekonomik na světě. Rozhodně jsme 

se dělili o prvenství.  

MS: Čím si to vysvětlujete?  

LT: Čím si to vysvětluji? To má spoustu souvislostí. Souvisí to s tím, že když třeba v Polsku docházelo 

k masivnímu násilnému združstevňování, postavila se proti tomu ve společnosti, kde hrála velkou roli, 

katolická církev. U nás, jelikož církev ve společenském životě neexistovala, v politickém vůbec, se 

rozhodovalo v českých zemích, zejména v Praze. Zde nebylo pojítko, které by se dokázalo vzedmout a 

transformovat se do odporu. Má to kořeny v době první republiky 1918, a to má kořeny před Bílou 

horou. To bychom tak mohli jít opravdu strašně daleko.  

MS: Není špatné vystopovat tu paralelu? 

LT: Takto můžeme jít až k Adamovi a Evě … 

MS: To je zřejmé. Vy jste ale zmínil otázku Německa. Sluší se říci, že v Německu byli pod správou 

vítězných mocností, byli zničení válkou, museli vše budovat od počátku a také měli entusiasmus, 

kdežto zde jsme byli nasáklí ideologií plánování.  

LT: Sice skončila studená válka, v níž jedna strana zvítězila a jedna strana prohrála, ale vítězství a 

prohra byly méně markantní než v roce 1945 v Německu. Pouze jsem tím chtěl říci, že proces 

transformace z centrálně řízené ekonomiky nebyl první v lidských dějinách. Nebyla to však věc, která 

by se dělala ob rok a v různých zemích světa. Nebyla to věc, která by byla provedena úplně bez 

                                                           
17

 Helmut Schmidt *1918, německý sociálnědemokratický politik, v letech 1974 – 1982 působil jako kancléř 
západního Německa. Vystudoval právo a ekonomii. Před nástupem do funkce zastával pozice ministra 
hospodářství, financí a obrany. Svůj život zasvětil politice převážně na federální úrovni. Jako kancléř podporoval 
státní intervencionismus jak v oblasti fiskální, tak monetární, což se projevilo na mírné redukci 
nezaměstnanosti, avšak v nárůstu deficitů. Ke konci svého mandátu tlačil na omezení sociálního státu.   
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zkušeností. Každopádně, co zde bylo novinkou? Byla to především masivní, rychlá transformace 

majetkových vztahů, privatizace. Bohužel v rámci jednoho století došlo k dramatické proměně 

vlastnických vztahů. Stačí uvést rok 1918 s následnou pozemkovou reformou, nostrifikace průmyslu. 

Poté přichází protektorát Čechy a Morava, to je další změna vlastnických vztahů. Pak po druhé 

světové válce je krátké období ještě před nástupem komunistů a další pozemková reforma. V roce 

1948 přicházejí komunisté s procesem znárodnění. Po roce 1989 jdeme opačným směrem. Soudím, 

že to byl proces veskrze pozitivní. To, co se dělo s majetkem po roce 1989, ale bylo v duchu 

neustálých změn vlastnických poměrů, které provázejí české, respektive československé dějiny.  

MS: Kromě privatizace je nutné zmínit restituce. Majetky jsou navraceny lidem, kterým byly zabaveny 

po 25. únoru 1948. Soudíte, že to bylo datum, které bylo dostatečné?  

LT: Václav Klaus byl odpůrcem restitucí. Byla to věc, s níž jsem nesouhlasil, ale nesouhlas byl dán tím, 

kolik mi bylo let, jaké jsem měl znalosti, avšak nemyslím si, že bych na tom dramaticky něco změnil. 

Klaus nebyl jediný, ale dá se říci, že to zosobňoval. Snažil se, aby podíl majetku, který půjde na 

restituce, byl co možná nejmenší. Z hlediska ekonomické efektivity je jeho názor správný.  

MS: V jakém ohledu? To, co bylo ukradeno, mělo být i vráceno. Zde by asi měla hrát svou roli 

spravedlnost.  

LT: Hraje v tom roli především ekonomická efektivita. Když někomu něco vezmete v roce 1948, 1949, 

1951 a vracíte mu to po čtyřiceti letech, navracíte to s velkou pravděpodobností někomu jinému, 

v jiném stavu, někomu, kdo s tím bude nějak nakládat, tedy s tím nebude hospodařit.  

MS: Vždyť se minulá desetiletí hospodařilo prapodivně a mnohé bylo zdevastováno. 

LT: To nezpochybňuji, avšak pokud si někdo koupí majetek při privatizaci, zaplatí za to za prvé něco 

státu, a za druhé jej koupí někdo, kdo s tím chce hospodařit. Musíme si uvědomit, že Václav Klaus byl 

federálním ministrem financí. Pokud se něco někomu vrací, může to mít jiné důsledky. Musím říci, že 

pocházím z rodiny, které se něco vracelo. Rodiče získali půdu, ale nehospodaří na ní.  

MS: Museli ji tedy pronajmout … 

LT: Pozemky byly pronajaty nějakému družstvu. Z hlediska ekonomické efektivity by bylo lepší, kdyby 

restituce nebyly. Z hlediska morálního odčinění by restituce měly být co největší. Opět se mezi tím 

hledaly průniky.  

... Systém, ne lidi ...  

MS: Pokročme dále. Václav Klaus myslím říkal: „Měníme systém, neměníme lidi …“ Jak vnímáte 

proměny systému a člověka, když ten byl zvyklý, že stát jej bude řídit, usměrňovat? Nyní je mu dán 

prostor pro realizaci vlastní tužeb a naplnění svého životního programu.  

LT: Jsem přesvědčen ke svému velkému štěstí, že nejde společnost měnit - a to rychle. Opět je zde 

velký rozpor mezi Klausem a Havlem, kde říkal, měníme systém, Václav Havel byl přesvědčen o tom, 

že je nutné změnit společnost.  

MS: Možná konkrétní lidi …  
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LT: Společnost je složena z konkrétních lidí. Na druhou stranu - systém, který zde byl předtím, bránil 

projevům lidské přirozenosti, a to v mnoha ohledech. Pokud uvažuji nad tím, co říkal Václav Klaus, 

mohu říci, že nemusíme nic nového měnit, nic nového vytvářet, protože stačí, když zlikvidujeme staré 

zábrany lidské přirozenosti. Václav Klaus v zásadě věřil tomu, že když zmizí překážky, nalezne si svůj 

prostor lidská imaginace a schopnosti v nejširším slova smyslu. O tom jsem já sám přesvědčen. Aniž 

by někdo musel být dirigován směrem, jakým mám jít.  

... Otázky liberalismu ...  

MS: Jste příznivcem spontánní sebeorganizace a vytváření spontánního řádu, že? S tímto je spojeno 

jméno Friedrich August von Hayek18  

LT: Nejen.  

MS: Ano, rakouská škola, že? Proč ji zmiňuji? Právě ta se stala jedním z inspirátorů proměny. Jak si 

myslíte, že myšlenky, které ji proslavily v ekonomické obci, došly k naplnění? Mnozí uvádějí, že to byla 

slova …  

LT: Myslím si, že v době transformace termín rakouská škola neznal skoro nikdo. Já tedy určitě ne.  

MS: Ekonomové jako Tomáš Ježek19.  

LT: Hayekovi knížky jsem četl hned poté, co vyšly.  Myslím si, že vliv F. A von Hayeka se nesmí 

přeceňovat, osobně bych byl ale rád, pokud by byl větší. Jeho vliv se ale přeceňuje.  

MS: Mně jde o to, že Hayek je představitelem liberalismu a lidé si spojili to, co zde bylo, co se 

odehrávalo, právě i to negativní, s liberalismem. Sám liberalismus je důraz na svobodu, spontánní řád, 

organizaci na základě tržních sil. Bohužel, někteří lidé si s liberalismem spojují opak svobody, tedy 

svévoli, chaos, tedy to, co je pro samotnou společnost destruktivní. Liberalismu byla navléknuta 

doslova psí hlava. Pokročme dále. Dá se říci, že koncept liberální demokracie vyhrál, nebo budou mít 

stoupenci kolektivistické ideologie šanci na obhajobu svého záměru? Nemyslíte, že spravedlnost je 

vedle svobody důležitou hodnotou, která musí ve společnosti být dosažitelná? 

LT: Podle mě se liberalismus vyznačuje zásadním rozdílem oproti různým formám kolektivismu. Je to 

důraz na jedince jako základní strukturu celku. Od přání jedince se odvíjí zbytek. Naopak 

v kolektivistických modelech je směr opačný.  

                                                           
18

 Friedrich August von Hayek (1899-1992), rakouský ekonom, který v roce 1974 obdržel Nobelovu cenu za 
ekonomii za svůj příspěvek k hospodářským cyklům, které byly vysvětleny na monetární bázi. Velmi mu pomohl 
v onom zkoumání jeho učitel a přítel Ludwig von Mises. Mezi jeho základní knihy lze počítat Monetární teorie a 
obchodní cyklus, Ceny a produkce, Cesta do nevolnictví, Řád smyslovosti, Ústava svobody, Právo, zákonodárství 
a svoboda, Odstátnění peněz, Fatální omyl. Knihy se vyznačují popisem řádu v různých sférách bytí.   
19

 Tomáš Ježek *1940, český ekonom a politik. Působil v Ekonomickém ústavu ČSAV, kde se zabýval myšlením 
představitelů Rakouské ekonomické školy, především F. A . von Hayekem, kterého překládal. Později byl také 
v Prognostickém ústavu. Byl zakládajícím členem ODA a 1990 byl zvolen do České národní rady a v Pithartově 
vládě zastával post ministra pro správu národního majetku a privatizaci. Je také znám jako jeden z otců 
kuponové privatizace. Se svými názory na ekonomickou transformaci se následně rozešel s Václavem Klausem. 
Spolupodílel se na vytvoření dozoru a regulace českého kapitálového trhu. Své svědectví o prvních krocích 
obnovování tržního hospodářství vydal v neautorizované knize Budování kapitalismu v Čechách.  
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MS: Vidíte, ale mnohé společnosti, především asijské dokážou existovat. Máme zde kapitalistické a 

demokratické Japonsko, komunistickou a zároveň kapitalistickou Čínu …  

LT: To nevím. Čína příliš neprosperovala, dokud tam byl kult osobnosti. Začíná však novodobě 

prosperovat, už se začíná otevírat …  

MS: … zahraničním investorům.  

LT: Nejen jim. Jednoduše možnostem jak vnějším, tak vnitřním.  

MS: Tam je jedinec upozaděn a spíše je vyvýšen celek.  

LT: To má hluboké konfuciánské kořeny a o tom nejsem s to fundovaně pohovořit.  

MS: Lze říci, že jsou společnosti, které dokážou fungovat v kolektivismu, a jsou společnosti, které to 

nedokážou? 

LT: Ano, v křesťansko - židovské civilizaci je jedinec jednoznačným základem a měl by jím být stále. 

Právě to, co jsme zažili, tedy že komunistická ideologie a nacistická ideologie šly proti tomuto duchu, 

proti vlastním základům západní společnosti, a proto - dle mého pohledu - ke zdravému návratu stačí 

pouze provést destrukci překážek. To máte stejné jako s podporou mezinárodního obchodu. Stačí, 

pokud jsou překážky v obchodování odstraněny.  

MS: Někdy však ony překážky mají lidé zabudované ve svém myšlení. To je to, co i tuto společnost tíží, 

že zde zůstávají lidé, kteří si neváží svobody a spíše na svobodu nadávají, jelikož v ní nedokážou 

obstát. To proto, že být svobodný je mnohdy obtížnější než být v kleci, že?  

LT: Toto je pochopitelně velké riziko. Nemyslím pouze současného vývoje. Je zde část společnosti, 

která vnímá rub svobody jako něco, co převáží pozitivy, která svoboda přináší. Nebezpečím pro 

prosperitu je, pokud počet těchto lidí a jimi projevovaných politických preferencí převažuje.  

... Ekonomická transformace ...  

MS: Otočme list … Neměli bychom opomenout podívat se na oblast, která souvisí především 

s ekonomickou transformací, byť jsme se toho nepřímo dotkli. Bylo několik přístupů. Jeden z nich 

prezentoval Václav Klaus, s odlišným přišli Jan Švejnar20, pan Komárek21, Miloš Zeman22 . Vedla se dle 

                                                           
20

 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 do ČSR, 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 prezentovat pohledy nezávislých ekonomů na hospodářské otázky. Publikoval Strategii 
ekonomické přeměny Československa. Je častým účastníkem mediálních diskusí.        
21

 Walter Komárek *1930, český ekonom, politik. Byl členem KSČ. Během své kariéry 1964 – 1967 dělal poradce 
na Kubě Che Guevarovi. V osmdesátých letech stál za vznikem Prognostického ústavu, který měl utvořit 
strategii transformace hospodářství a společnosti. V ústavu pracovali pozdější význační politici jako Václav 
Klaus, Tomáš Ježek, Vladimír Dlouhý. Miloš Zeman. Rok 1989 jej vynesl do vládních pater, avšak své posty v 
pozdějších letech neobhájil. Komárek byl stoupencem gradualismu a kritikem přílišných změn. Mezi jeho knihy 
patří Prognóza a program 1990, Ohrožená revoluce 1991, Kronika zoufalství a naděje.     
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vašeho mínění u nás rozsáhlá seriózní diskuse o směřování hospodářství či společnosti, nebo se o tom 

muselo rozhodnout poměrně rychle?  

LT: Ano, muselo se to rozhodnout velmi rychle, protože se pro to musela získat politická podpora. 

MS: Ta zde byla … 

LT: Každý názor, aby uspěl, musel získat politickou podporu. Václav Klaus a lidé kolem něj byli jediní, 

kteří přišli s konzistentním hospodářským konceptem a měli pro něj jasnou politickou podporu. Mít 

geniální scénář reforem včetně rozvržení jednotlivých opatření, a nemít pro to politickou podporu, je 

úplně k ničemu. Václav Klaus byl úspěšný v tom, že měl program, a nehodnotím, zdali byl dobrý, či 

špatný. Hlavně pro ně dokázal získat politickou podporu.  

MS: Dokázal to vyargumentovat, dokázal přesvědčit? 

LT: Hlavně to dokázal prosadit. Zde nejde o nějakou disputaci na vědecké úrovni. Klaus to dokázal 

prosadit v rámci mechanismů parlamentní demokracie, to znamená v parlamentu. Ostatní, které jste 

zmiňoval, Švejnar, Komárek, …  

MS: Právě posledně zmiňovaný chtěl marku za tři koruny, což bylo iluzorní.   

LT: Komárek byl reformní komunista. Zůstal jím až do listopadu. Komárek a jiní pro své plány neměli 

politickou podporu.  

MS: Zde byl také spor mezi ekonomy a právníky. Právě pan Švejnar zdůraznil kvalitu … 

LT: … institucionálního prostředí. To je však velmi složitá záležitost. V tomto ohledu nevím, zdali 

Václav Klaus něco podobného podcenil, jak to znám z jeho textů a textů lidí, kteří to s ním dělali, tedy 

Dušana Třísky, Tomáše Ježka a dalších. Je otázkou, zdali se to podcenilo, nebo jestli se řeklo, že 

prioritou je čas.  

MS: V rámci záměru jsem mohl hovořit s Václavem Žákem23, státním úředníkem, politikem v České 

národní radě. Vláda Petra Pitharta24 vedla jednání se zahraničními společnostmi, které by byly 

ochotny se podílet na transformaci, které by byly ochotné společnosti koupit a rozvíjet. Podnikem, 

jemuž se to povedlo, byla Škoda Mladá Boleslav, kterou přejal Volkswagen. To se dělo v počátcích 

                                                                                                                                                                                     
22

 Miloš Zeman *1944, prognostik, český levicový politik, předseda vlády v letech 1998 – 2002. Od roku 2013 
prezidentem České republiky. Zpočátku byl součástí Občanského fóra, poté vstupuje do České strany sociálně 
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 r. 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.      
23

 Václav Žák *1945, český programátor, signatář Charty 77, bývalý politik Občanského fóra, komentátor 
politického dění, šéfredaktor revue Listy, státní úředník. V 90. letech pracoval jako ředitel informatizace na 
ministerstvu školství, mezi lety 2003 – 2009 byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.     
24

 Petr Pithart *1941, český politik, právník na Univerzitě Karlově, jeden ze signatářů Charty 77. Během 
normalizace se kromě svého zaměstnání věnoval esejistice a spolu s kolegy vytváří dílo Češi v dějinách nové 
doby. Po roce 1989 se stává jedním z vůdců Občanského fóra a v roce 1992 českým premiérem. Po neúspěších 
v politice odchází na právnickou fakultu a v roce 1996 se navrací do politiky jako senátor za KDU – ČSL, kde 
působí do současnosti. Jeho styl politiky lze označit nekonfrontační.   
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transformace. Po roce 1992 a po rozdělení Československa privatizační snahy nabraly jiný směr. Byly 

zastaveny projekty, které připravovali Klausovi předchůdci, a přešlo se na takzvanou „českou cestu“. 

Byla tam zdůrazněna privatizace do českých rukou a zdůrazněn význam českého stříbra. Václav Žák 

podotkl, že zde vyhrála politická racionalita nad racionalitou ekonomickou. Souhlasíte s touto 

interpretací?  

LT: To je možné. Dovedu si to představit. To, co Václavu Klausovi nakonec zlomilo vaz, bylo větší a 

větší vítězení politické racionality nad racionalitou ekonomickou. Přílišné ústupky. Já jsem na termín 

„domácí stříbro“ alergický. Sám jsem vnímal vítězství české cesty jako věc, která není pozitivní. Na 

druhou stranu - cesta rozprodávání podniků jednotlivým zájemcům  -  to by bylo možné 

v thatcherovské25 Británii v osmdesátých letech, a ne v tak masivním měřítku, jako to bylo u nás na 

počátku transformace. To jsou věci, které jsou zase na jiné téma.  

MS: Shodou okolností pro Klause byla Velká Británie vzorem. 

... Zpět k ideologii komunismu v kontextu transformace ...  

MS: Ale vraťme se ještě jednou k jedné ideologii a straně, protože jsme ji dostatečně nediskutovali … 

Jak uvažujete o oné ideologii? Je alespoň zčásti nosná?  

LT: Nerozumím termínu „nosná“.  Pro mě je nepřijatelná v každém případě. Je-li slovo „nosná“ 

použito ve smyslu použitelná pro získání vlivu v části společnosti, pak zcela určitě ano.  

MS: Po roce 1989 se myslelo, že komunistická strana, která zde vládla, již nebude mít podporu. Její 

preference se postupně budou zmenšovat. Jak se ukazuje, tato strana dokáže přežít a dokonce i 

oslovovat nové voliče.  

LT: Její mladý elektorát je velice slabý.  

MS: Cosi to vypovídá o společnosti jako celku.  

LT: To rozhodně. Strany s podobnými názory jsou živé skoro ve všech vyspělých zemí, ať již se jmenují 

jakkoliv. Jsou to strany, které jsou protisystémové. Nebo jsou to strany, jejichž podporou si část 

společnosti vybíjí své frustrace plynoucí z osobní neschopnosti. Lidé nejsou stejní a všichni budou 

úspěšní, pokud budou mít možnost být „minimálně“ úspěšní. Společnost vycházející z dominantního 

postavení jednotlivce je taková, jak jsou odlišní jednotliví jejich členové.  

MS: Také záleží, jak jednotliví členové jsou ochotni vzájemně spolupracovat.  

LT: Termín spolupráce je velice ošemetný. K tomu bych se příliš nevyjadřoval. Záleží, za jakým účelem 

se spolupracuje. Nedovedu si představit dlouhodobě funkční spolupráci, která by neměla jediný cíl. 

                                                           
25

 Margaret Thatcherová (1925 – 2013), s Ronaldem Reaganem tvořili postavy formující západní politiku 
Západu. Byla to právě ona, kdo si uvědomil, že M. Gorbačov je jiným politikem než jeho předchůdci a dokáže 
pozměnit směr, jímž kráčel tehdejší Sovětský svaz a jeho satelity. V domácí hospodářské politice se prosadila 
svou nekompromisností, za což byla kritizována, avšak by to ona, kdo napomohla tomu, že se Británie dostala 
z hospodářských problémů.  Thatcherová byla jedním z inspirátorů československé transformace, ovšem s tím 
rozdílem, že ona neprivatizovala tak velký objem majetku a neuváděla do života novou hospodářskou soustavu, 
jako tomu bylo u nás.  Jejím velkým sympatizantem byl Václav Klaus.     
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Nedovedu si představit, že bych mohl dlouhodobě spolupracovat s někým, aniž by to pro obě strany, 

tedy i pro mě, bylo výhodné. Je to spolupráce vycházející ze vzájemné výhodnosti.  

MS: Ano, kde jedna a druhá strana jsou vítězi.  

LT: Je to hra s pozitivním nenulovým součtem.  

MS: Mnozí lidé si tuto skutečnost neuvědomují a myslí si, že na trhu musí jeden člověk ztratit, aby 

získal. 

LT: To je však zásadní omyl, nepochopení tržní ekonomiky. Jsem hluboce přesvědčen, že něco 

podobného si myslí i Václav Havel, jímž jsme začínali. 

... Antikomunismus ...  

MS: Zmínili jsme komunismus. Není nemožné se zastavit u antikomunismu. Proč to říkám? Souvisí to 

s lustracemi. Co si o tomto fenoménu osobně myslíte?  

LT: Sám osobně jsem jistě antikomunistou. Mnoho mých přátel, třeba i moji rodiče byli členové 

komunistické strany, ale nebyli komunisté. Se spoustou svých nejlepších přátel, kteří měli názory 

diametrálně odlišné od mých a byli třeba i voliči komunistické strany, jsme se z počátku hádali.  

Antikomunismus není špatný, pokud se to nezvrhává v odpor vůči lidem. Sám antikomunismus 

pokládám za odpor vůči myšlence, ideologii, ne vůči jejich nositelům, kteří nezastávají vysoké 

politické funkce. Sám se k antikomunismu hlásím a nevidím na tom vůbec nic špatného.  

MS: Co si člověk může myslet o lidech, kteří podporují komunismus? Jde o to, že jsou vedeni scestnou 

myšlenkou, je jim bližší okleštěná svoboda?  

LT: To je zploštěné, jelikož ani neříkáme, co si pod tím představujeme. Jistě, spousta lidí u nás volí 

komunistickou stranu, ne protože by podporovali komunismus, jelikož ani neví, co to je, avšak pro to, 

že vzpomínají v nevědomosti na minulost. Jsou to také lidé, kteří se tehdy měli ve srovnání s dneškem 

lépe, či jsou to protestní hlasy.  

MS: Říkáte, vzpomínají na minulost. Možná na ni zapomněli.  

LT: Zdůraznil bych slova „v nevědomosti“. Nebo se jedná o čistě protestní hlasy. Strana žije z toho, že 

je protisystémová. Jsou známy podobné příklady z historie Francie. Nejsem odpůrcem toho, aby se 

komunistická strana stala stranou vládní, ať si vytvoří levicový blok. 

MS: Zřejmě vás k tomu vede zkušenost pana Mitteranda26? 

LT: Ten komunisty v počátku osmdesátých let prakticky zlikvidoval. Z politické historie zase známe 

jiné případy, které jdou proti tomuto. Soudím, že tato strana zde má právo na existenci, byť je proti-

systémová. To nemění nic na tom, že jsem byl velkým stoupencem jejího zrušení a považuji za velkou 

chybu, že strana nebyla zakázána. Nyní bych ji v žádném případě nezakazoval.          

                                                           
26

 Francois Mitterand (1916 - 1996), francouzský politik a státník. V letech 1981 – 1995 působil jako 21. 
prezident Francie a první socialista od vzniku páté republiky. Za II. světové války se účastnil hnutí odporu. Po 
skončení se podílel na osvobozování Dachau. V šedesátých letech se podílel na sjednocení francouzské levice a 
v roce 1971 byl zvolen prvním tajemníkem Socialistické strany. Je považován za velkého muže integrující se 
Evropy.   
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MS: Souhlasíte, že tato strana je legitimní součástí politického spektra?  

LT: Jednoznačně.  

MS: Zde jde o to, že Václav Havel, kterého jsme mnohokrát zmínili, tuto stranu vylučoval z české 

demokracie. 

LT: To je sice pěkné, avšak zeptejte se jej, kdo ho zvolil prezidentem. To je též jedna roztomilá věc. 

Jednoduše vylučoval stranu, nicméně když byl volen prezidentem, pak proti ní nic neměl.  

MS: Vidíte tam schizma? 

LT: Jednoznačně. Já jsem Václava Havla v tom podporoval. Myslím si, že jsem na to změnil názor. 

Jsem naprostým stoupencem toho, ať u nás funguje politická pluralita se vším, co to znamená. 

Zahrnuje to též nevylučování jakýkoliv názorů. Stejně jako jsem proti zákazu komunistické strany, byl 

bych proti zákazu strany, která se hlásí k nacismu, fašismu.  

MS: Někdo může namítnout, že komunistická strana nepřímo propaguje třídní boj.  

LT: Hluboce s tím nesouhlasím. Nacisté zase podporují rasový boj, tedy boj mezi rasami. Komunisté 

mezi třídami. Soudím, že tyto názory, byť s nimi bytostně nesouhlasím, mají v soutěži politických sil 

právo na svou existenci.  

MS: Nechť tedy ukážou volby, zdali voliči budou preferovat tu, či onu stranu?  

MS: Jak vnímáte diskusi o vyrovnání se s minulostí? Je pro národ důležitá? Jak se to daří? Není to 

záležitost především každého uvědomělého jedince? 

LT: Za jedinou smysluplnou cestu považuji naprostou „historickou otevřenost“, nepředpojatou diskusi 

těch, kteří diskutovat chtějí. A přijmutí faktu, že někteří, možná většina, diskutovat nechtějí, že pro ně 

jde o mrtvá témata.   

... Hodnocení a omyly ...  

MS: Jakých omylů se podle vás dopustili lidé, kteří koncipovali transformaci, či se jí účastnili?  

LT: Možná bych řekl chyby. Řekl bych, že to bylo podcenění právního rámce, asi to byla neochota 

některých provést tlustou čáru, provést radikální oddělení právního rámce vznikající nekomunistické 

státnosti od toho předchozího komunistického. 

MS: Jak vnímáte budoucnost tohoto státu v rámci integrované Evropy a v prostoru soutěžení 

nadnárodních společností? 

LT: Česká budoucnost není a nesmí být „nevratně“ dána, musí vzejít ze soutěže alternativ. Obávám 

se, že současná úroveň integračního procesu takový prostor spíše zužuje, než aby jej umožňovala. 

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  
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LT: Nijak zvlášť aktivně, v té době jsem dospíval na malém městě. Omezil jsem se na své nejbližší 

okolí ve škole a v rodině, chodil jsem volit. A studoval jsem všechno, to byl můj příspěvek pro sebe 

sama. Čím dál víc dospívám k přesvědčení, že to má největší smysl. 

 

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

 

LT: Samozřejmě, s velkým a nehraným nadšením. 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepřispělo rozdělení k 

eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 

společenství a také k opětovnému setkání zemí v Evropské unii? 

 

LT: Neměl jsem na to vlastní názor, nevěděl jsem dost o historii, abych si jej mohl učinit. Spíše jsem 

dlouho zastával status quo a nechal se vést těmi politiky, kteří mi byli blízcí. Což ale znamená, že po 

volbách 1992 jsem přijal rozdělení jako logické vyústění vývoje. A nyní jej považuji za nezbytný a 

správný krok. 

 

 

Dialog o transformaci Jaroslavem Zvěřinou27,28: 

MS: Vážený pane docente, čím je pro vás rok 1989, jak se zapsal do vaší mysli, jaké naděje jste s ním 

spojil a případně, jak se naděje naplnily?  

JZ: Pro mě bylo to období velmi zajímavé, protože v roce 1989 tím, jak se zbořil režim, vznikly úplně 

jiné perspektivy zejména v mezinárodním smyslu slova. A co se týká domácího? Řekl bych: měl jsem 

pocit, že je nutné posunout společnost spíše doprava poté, co jsme zde měli desetiletí levicovou 

komunistickou diktaturu. Sám jsem nepředjímal, že dojde ke zboření režimu. Pamatuji si, že ještě 17. 

listopadu jsem seděl, jak sedíme spolu s nějakým redaktorem. Dělali jsme rozhovor o HIV – AIDS, 

protože tehdy se dělala poměrně intenzivní prevence. Říkal, že poté půjde na Albertov, ale já jsem šel 

na vlak a odjel do Tábora - to si pamatuji velice dobře.  

MS: Litujete zpětně toho, že jste se nemohl účastnit oné akce?  

JZ: Víte, nebyl jsem ve věku, kdyby mě to nějak „bralo“. Již jsem nebyl studentem. Byla to hlavně 

otázka Pražáků, mladých lidí, studentů. V praxi jsme měli trochu jiné starosti. Ne, že bych litoval, že 

jsem se akce nemohl zúčastnit, ale jednoduše jsem tam nebyl. Na Národní třídě jsme nemohli být 

všichni. Že se jedná o konec režimu, bylo evidentní. Pamatuji si, že předtím byly již takové situace, 

kdy jsme si říkali: tak to přece dál nejde. My, kteří jsme pamatovali celou dobu – a říkalo se již od 

padesátých let, že stav není udržitelný. Pamatuji si své příbuzné, kamarády, kteří říkali: Proboha, toto 

nemůže dlouho vydržet. Takové ty výkřiky Jirky Kodeta, který je pronesl v jedné filmové epizodě 

                                                           
27

 Jaroslav Zvěřina *1942, český sexuolog, politik Občanské demokratické strany, v letech 2004 – 2009 působil 
v Evropském parlamentu, v době dialogu vedl Sexuologický ústav, mezi jeho tituly: Lékařská sexuologie (1992), 
O politice a sexualitě (1996), Sexuologie (nejen) pro lékaře (2003).    
28

 Dialog byl natočen ve čtvrtek 19. června 2014 odpoledne v pracovně docenta Jaroslava Zvěřiny, Apolinářská 
4, Praha 2, Nové Město.  
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„Pelíšků“: „Dávám bolševikovi rok, maximálně dva.“ Pořád si pamatuji, že jsem tenkrát čekal dost 

výraznou změnu režimu, když zde byl Gorbačov. Toto se neuskutečnilo.  

MS: Přijíždí v roce 1987, ale není zdejší politickou „elitou“ slyšen.  

JZ: Pak se věci krystalizovaly a začaly směřovat k nějakému novému uspořádání. Veskrze to byla 

pozitivní zkušenost. Pro mě to bylo něco jako velký flám: cesty do zahraničí, politická liberalizace, 

přístup k – do té doby zakázané – literatuře. Nebyla k dispozici. Pak jsme využívali toho, že začaly 

vycházet knihy.  

MS: Jak byste jako psychiatr hodnotil lidi, kteří se dostávali na nejvyšší místa hierarchie moci a vlastně 

končili. Je vhodné „kondenzované“ pojmenování: režim a jeho vysocí představitelé v něm se ocitli jako 

„kůl v plotě“. Nebyla tam snaha sebereflexe.  

JZ: Jednalo se o změnu režimu a vždy při takové změně máte lidi, kteří se doby chytí, nasednou, 

uplatní se tam. Mám za to, že tehdy řada lidí – a já bych se mezi ně zařadil – neměli žádnou 

prognostickou schopnost. Vždy jsme se přimkli k někomu, kdo představoval koncepci budoucnosti.  

MS: Myslíte si, že před rokem 1989 se na vrchol dostávali lidé neschopní?  

JZ: Jak kdy. Mám pocit, že v medicíně to nebylo tak zlé s negativním kádrováním, protože ústřední 

výbory, krajské výbory nemohly dost dobře jen politicky kádrovat. Nemůžete si dovolit nechat 

operovat slepé střevo někým, kdo není kompetentní. Medicína nebyla tak úplně deformovaná. 

Samozřejmě, že kariéry lidé dělali též na základě politických konexí. Extrémy se děly jinde, a to 

speciálně v manažerských pozicích a ve společenských vědách. Tam byly znaky ideologie silné. 

V medicíně tento problém nebyl tak jednoznačný.  

MS: Soudíte, že elity nedokázaly provést dostatečnou sebereflexi a stav „musel“ nutně dospět k roku 

1989? 

JZ: Jednalo o kolaps systému, jednoduše: nefungoval. U nás v podstatě nefungovalo pořádně nic.  

MS: Mnohé se předstíralo.  

JZ: Lidé se s tím museli nějak vyrovnat. Jednalo se o „double standard“.  

MS: Jak pro koho.  

JZ: Ano, ale když máte tři děti, je na vás závislá rodina, těžko můžete zásadním způsobem vzdorovat 

režimu.  

... Komunismus ...  

JZ: Dokonce jsem byl v šedesátých letech v komunistické straně. Vstoupil jsem do ní v posledním roce 

studia medicíny a potom jsem „vycouval“ v roce 1968 – a to ještě dříve, než k nám vstoupila 

spojenecká vojska. Svému vojenskému útvaru jsem poslal zpět legitimaci s určitým ideologickým 

stanoviskem. Dostal jsem se do zvláštní situace, protože nevěděli, co se mnou: nebyl jsem ani 

vyloučen, ani vyškrtnutý. Měl jsem „papír“, že mi ukončili členství na vlastní žádost, což bylo 

v rozporu se stanovami, a proto se mnou zacházeli jako s vyškrtnutým. To znamená, že jsem měl punc 

toho „ne dobrého“ komunisty atd. Tato skutečnost byla zajímavá. Když jsem se po roce 1989 začal 
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politicky angažovat, měl jsem punc bývalého komunisty, kde někteří mí spolustraníci mi říkali: 

komunista jednou, komunista na celý život.  

MS: Ještě bych využil vašeho vyprávění z období komunismu. Jak vnímáte ideologii a režim, v němž 

jste žil? Potřebuje, podle vás, člověk pro svůj život nějakou ideologii?  

JZ: Nepochybně potřebuje. Myslím si, že člověk potřebuje nějakou transcendentální vizi, tedy to, co 

jej překračuje. Domnívám se, že víra, naděje a láska jsou obecně platné věci, že i pro nás „ateisty“ 

mají nespornou hodnotu, protože tento existenciální pocit se nedá obejít. Bez nějaké 

transcendentální vize je člověk ničím, ...  

MS: ... je ztracen. Komunistická ideologie toto považovala za nadstavbu. Z primární považovala 

hospodářské vztahy.  

JZ: Sice to tvrdili, ale uvedu příklad: jeden můj příbuzný byl zuřivý komunista, ale když se „namazal“, 

vždy říkal: „Kamaráde, pamatuj si, sice říkají, že Bůh není, ale něco být musí.“ Jsem přesvědčen, že 

spousta komunistů to takto nějak prožívá.   

MS: Ano, jen se podívejme, kdo tam byl.  

JZ: Nemyslel tím soudruha Stalina a Sovětský svaz. Opakoval: „Něco být musí.“  

MS: Shodou okolností je komunismus považován za jedno z politických náboženství. Jste přesvědčen: 

probíhající sekularizace udělala své. 

JZ: Znal jsem velmi málo lidí, kteří komunismus brali vážně. Neznamená, že žádní idealisté 

komunismu neexistovali, ale i ti, kteří s tím intenzivně kolaborovali, brali jej velmi vlažně. Dokonce 

někdy kriticky.  

MS: Pokud člověk „něco“ vezme autenticky, kritičnost tam musí být přítomna. Jestli člověk má zájem 

cosi posilovat, zlepšovat ...  

JZ: Vím, co chcete říci. Rozum jsem začal brát v padesátých letech, ... 

MS: ... což bylo období procesů.  

JZ: Bylo mi 12 let. Pamatuji si, že jsem se strašně divil, co tam ten Slánský „mektá“. Mně bylo velmi 

divné, jak je to vůbec možné, že někdo o sobě takto negativně mluví. Jinak velké zážitky z dané doby 

nemám. Také jsem neměl kolem sebe nikoho, kdo by mi toto dal do souvislostí. Vysvětlit si je musí 

člověk během života sám.  

MS: Soudíte, že česká společnost si sice vybrala komunistickou stranu, ale ideologii nepřijala?  

JZ: Masově ne. Zapálení komunisté to brali jako cestu k realizování. Pořád se vzhlíželo k Rusku, 

Sovětskému svazu jako k něčemu, co nejde jen tak vynechat. Lidé k tomu byli výchovou vlastně 

určeni. Proces vedl k atomizaci poznávání světa a deformoval následně celé generace. Nemyslím si, 

že ty největší škody se napáchaly ideologicky, spíš hodnotově. Totalitní ideologie zrušila přirozenou 

hierarchii hodnot. Mám za to, že zkušenosti v politice po roce 1989 ukazují, že se to bude 

odstraňovat dlouho.  
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MS: Jednoduše generace.  

JZ: Z tohoto pohledu to není tak jednoduché, jak se zdálo. V roce 1989 jsme si říkali: „Nyní se změní 

režim, vše bude lepší, přirozenější.“ Režim se sice změnil, ale lidi nezměníte.           

MS: Systém lze změnit nařízením, ale nařízení mají v sobě lidé jako kulturní výbavu.   

JZ: Jedná se o obrovskou setrvačnost.  

MS: Společnost můžeme přirovnat k nákladnímu vlaku. Rychle jej zabrzdit nemůžete. Když ano, dojde 

k velkému pnutí a nežádoucímu působení fyzikálních zákonů. 

JZ: Proto říkám, že se jedná o generační změny.  

... Komunismus a hodnoty ...  

MS: Pokud jste užil spojení „hodnotové změny“, jaké hodnoty – podle vás – ničil komunistický režim?  

JZ: Učil lidi neupřímnosti. Bylo zřejmé, že se některé věci nesmí říkat nahlas. Můžete si je myslet. 

Pamatuji si, že jsem chodil do hodin náboženství. Tam jsme s farářem diskutovali o hokeji a o tom, jak 

ruští „profesionálové“ naše „profesionály“ utiskují a předbíhají. Jednalo se o řeči, které mladí hoši 

jednoduše vedli. Nikdy by nás nenapadlo o tom mluvit ve třídě nebo na veřejnosti. Ani v novinách, 

ani v rádiu jste nic takového neslyšel.  

MS: Je jistě milé, že člověk z kléru vám dal prostor.  

JZ: Patřilo to k věci.  

MS: V křesťanském prostředí bylo svobodné prostředí.  

JZ: Ten základní pocit, že jsou lidé, kteří musí něco říkat jiného, než si myslí, zde byl.  

MS: Dotkl jste se též otázky transcendence. Soudíte, že komunisté tuto dimenzi nedostatečně 

eliminovali?  

JZ: Měli svou transcendenci. Nabízeli proletariát a všelijaké „kecy“ o budoucí společnosti. Mám 

dojem, že toto jim lidé příliš nebrali, z toho pohledu to příliš efektivní nebylo. Museli ukáznit lidi 

přímým a nepřímým nátlakem. Zažil jsem více nepřímého nátlaku než přímého. Nepamatuji si 

vyslovené násilnosti. Říkám: Procesy zde byly, ale příbuzné nezatkli a nehonili, a proto jsem tuto 

zkušenost neměl. Znal jsem mnoho strejčků a tetiček, kteří museli něco dělat.  

MS: Dá se říci, že když člověk svým jednáním a myšlením příliš „nevyčuhoval“, neměl problémy.  

JZ: Ano, nesměl jste moc „zlobit“, musel jste se „vrchnosti“ přizpůsobit. Pracoval jsem jako psychiatr 

…  

MS: ... v Havlíčkově Brodě, ... 

JZ: ... a abych mohl „klidně“ pracovat, neměl jsem s nimi problémy, našli jsme si „angažovanost“, že 

jsme v rámci socialistické akademie dělali přednášky o „duševní hygieně“ a alkoholu, drogách. 



 
 

54 
 

S takovou besedou jsem nikdy ideologický konflikt neměl. Mohl jsem to využít, že jsem angažovaný 

jedinec, přestože jsem „vyškrtnutý“ komunista. 

MS: Můžeme říci: minulý režim ubíjel individualitu.  

JZ: Nebo jinak, když byl člověk hodně odolný, jako máte lidi, kteří se nenechali, naopak individualita 

byla posílena. To dokázaly „extrémní“ povahy.  

... Spravedlivé světy ...  

MS: Soudíte, že termíny jako „dobrý, spravedlivý svět“, „nový člověk“, harmonie mezi lidmi, jedná se - 

podle vás – o čistou deklaraci, či to má hlubší význam?  

JZ: Jsem přesvědčen, že ideální svět neexistuje. Zatím nejklasičtější, co umíme, je struktura toho, 

čemu se říká demokratický kapitalismus. Zatím se nepodařilo vymyslet lepší uspořádání.  

MS: Komunisté měli zájem systém přetvořit, poněvadž si mysleli, že právě kapitál v tomto ohledu 

škodí, a chtěli spravedlnost „vytvářet“ rychlými, a proto vlastně negujícími kroky.  

JZ: Nevím však, jak bude úspěšný a vypadat čínský model. Je řada příkladů, kde se občas něco podaří. 

Kdo ví, jak dopadnou? V Číně se nejedná o komunismus: v Číně jsem byl dvakrát. Musím říci, že velmi 

mě tam překvapilo, že tamní komunisté jsou vzdělanější, než kdysi byli naši aparátčíci. V Číně je 

obtížné potkat hloupého komunistu. Většinou znají jazyky, mají patřičné vzdělání. Nevím, jestli se 

jedná o jiný, úspěšnější komunismus.  

MS: Když jste otevřel tento problém, je vhodné doplnit, že impuls vzešel od komunistického vůdce 

Teng Siao - Pchinga, který se dostal k moci v roce 1979. Ideologie byla upozaděna a byl „nechán“ 

prostor hospodářským otázkám.  

... Možnost reforem ...  

MS: Když diskutujeme tento fenomén, soudíte, že Češi mohli jít touto cestou?  

JZ: Ne, zde se nedalo dělat vůbec nic, protože zde o všem rozhodovali Rusové.  

MS: Byl zde rok 1968 a připravované změny hospodářského kurzu pod vedením Oty Šika.  

JZ: To byl rok naprosto špatně uchopené politiky, protože lidé nebyli realisty.  

MS: Myslíte si, že Alexandr Dubček byl špatný muž na špatném místě?  

JZ: Vrátil jsem jim legitimaci, protože jsem říkal: když bude demokracie, proč bych měl být 

komunistou? To přece nemá smysl! S reformami vůbec nepočítali. Měli za to, že všichni budeme 

komunisty a budeme budovat demokracii, což nejde.  

MS: Jistě vám známý ekonomický liberál Milton Friedman tvrdil: ekonomická svoboda nakonec vede 

k politické svobodě. Číňané tímto směrem vykročili ...  

JZ: Ano, jedná se o představu, že vše je ovlivňováno merkantilismem. Tím si však nejsem příliš jistý, 

poněvadž hodnoty tam musí někde být. Jestli v Číně neustále pronásledují disidenty, jestli tam 

dokážou trestat náboženské směry, politická svoboda zaručena není. 
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MS: Jen se podívejme na otázku Tibetu, lidských práv v asijských zemích. Zkrátka - systém, který zde 

existoval před rokem 1989, byl nereformovatelný, a jedinou možnou reformou bylo vytvoření 

demokratického kapitalismu.  

JZ: Nevidím jinou možnost, protože komunismus ukázal, že je v situaci, která není řešitelná - a to 

v mnoha ohledech. V ničem nefungoval.  

... Exil ...  

MS: Dobrá, jak vnímáte význam exilu? Sám jste jako lékař neměl chuť odejít? Integrace do západní 

společnosti by díky profesi asi nebyla tak obtížná jako u českých literátů. 

JZ: Měl jsem zájem odejít. Dokonce jsem s tím v roce 1968 koketoval, protože pár kamarádů na 

Západ odešlo. Byly docela schůdné možnosti se tam dostat. Nemám dobrodružnou povahu a nikdy 

jsem k tomu nenašel sílu. Jsem přesvědčen, že toto je otázka odvahy, protože u mne by to byla cesta 

do neznáma. Jiní lidé třeba měli příbuzenské zázemí, měli víc informací. V životě jsem byl do té doby 

za hranicemi pouze v NDR – Německé demokratické republice, v Bulharsku či jinde.  

MS: Když nahlédneme do vaší profese, váš kolega profesor Zvolský, ten byl několikrát v zahraničí na 

dlouhodobých pobytech v Anglii, Kanadě, ale vrátil se, opci nevyužil, rodinu a zázemí měl zde. 

JZ: Nikdy jsem se nedostal do zahraničí. Prvně jsem vyjel na Západ rok před rokem 1989. Tenkrát 

jsme s kolegou Hubálkem někde sehnali výjezdní doložky a jeli jsme na kongres do západního 

Německa. Tehdy jsem uměl alespoň trochu jazyky, ale v roce 1968 jsem „nekrafl“ jinou řečí než rusky, 

tak co bych asi na Západě dělal.  

MS: Jen si vezměte, že například dnes se lidé učí rusky. Rusko je perspektivní zemí.  

JZ: Například anglicky jsem četl, ale ještě tak, že jsem jednotlivá slova neuměl ani pořádně vyslovit. 

MS: Člověk se neustále učí ... 

JZ: ... a dovzdělává se.  

MS: Také se učí postupně. Pokud je konfrontován se situací, lidský mozek je v tomto ohledu 

„elastický“ a umožní člověku dělat velké kroky.  

... Demokratická opozice, disent ...  

MS: Dobrá, jak se díváte na disent? Sám jste říkal, že se jednalo o skupinu lidí, kteří měli jistý 

„psychologický profil“.  

JZ: Pro mě byli zajímavou skupinou. Osobní přátele jsem v disentu neměl. Nikoho z těch lidí jsem 

osobně neznal, ale někteří měli poměrně velkou autoritu. Například samizdaty jsme četli. 

V komunismu a v diktatuře – v sedmdesátých a osmdesátých letech se daleko víc četlo než nyní. 

Nebyl internet, ale byly knihy. Neustále jsme něco lovili. Nějaké informace tak člověk dostal a 

protirežimní postoje nám imponovaly. Pamatuji si, že jsem – a to byla reminiscence z šedesátých let, 

kdy zde byly časopisy jako Literární noviny, a podobně – znal jména jako Ludvík Vaculík, Milan 

Kundera, nakonec Václav Havel, i když od toho jsem příliš nečetl, třebaže pak též vyšly v samizdatu 

nějaké hry, ... 



 
 

56 
 

MS: ... ale i v ´68 Publishers v Torontu. 

JZ: Tyto texty byly k dispozici, ale nějaké osobní nasazení proti režimu dávalo malý smysl, ne proto, že 

by se člověk musel nutně bát, ale znamenalo by to velký stres zejména pro rodiny. Vy snad nechcete, 

aby vaše děti nesměly do školy. Dost na to, že jsem byl „vyškrtnutý“. Mé dcery měly blok dostat se na 

některé střední školy. Je fakt, že kdybych se otevřeně postavil, vznikl by zde problém.  

MS: Rozumím vám, ale jsou věci, za které je vhodné trpět.  

JZ: Dobrá, sebe mohu obětovat, ale nemám právo obětovat děti. Tuto skutečnost si nedovedu 

představit. Jaká by byla jejich budoucnost, kdybych šel cestou přímého vzdoru? To jsem považoval za 

velice problematické.  

MS: Namítnu vám, že zde byly rodiny jako Bendovi, Němcovi. Rodiče podepsali Chartu 77 ...  

JZ: Znám tu historii. Myslím si, že se jedná o otázku povahy a uspořádaných hodnot. Navíc - tenkrát 

existoval takový všeobecný názor, že nad námi visí taková „deka“ „velkého bratra“, že s tím nic 

nesvedeme.  

... Konec ideologie? ...  

MS: Jasně, ale nakonec ledy se pohnuly, režim padl, ale ideologii „odzvonilo“? Nebo si myslíte, že 

ideologie je „nesmrtelná“?  

JZ: On je postmoderní svět „multikulturální“. Ideologií se nyní nabízí příliš mnoho a je obtížné se 

v tom dnes vyznat. Dříve jsme to měli jasně „černobílé“. Jednalo se o cosi jako „studenou“ válku: 

Toto jsou „blbé“ totalitní představy. Toto je nový režim, který bude jednodušší, pravdivější. Nyní se 

ukazuje, jak je vše velmi barvité. Myslím si, že situace bude trvat ještě jednu, dvě generace.  

MS: Pane docente, ale barevnost světa je snad dobrá?  

JZ: Dříve jsme ji tak nevnímali, poněvadž jsme jednotlivé informace neměli.  

MS: Dobrá, soudíte, že zde budou lidé, kteří vyznávají či se přiklánějí k silnému státu, jež bude své 

občany dirigovat.  

JZ: Nepochybně, takoví zde jsou. Podívejte se na Brusel. Podívejte se na americké univerzity, kde je 

plno levicových intelektuálů. Nedávno zde byl Noam Chomsky.  Lidé se mě tázali, co tomu říkám a 

odpověděl jsem: „Nikdy jste nebyli na americké univerzitě. Tam je marxistů jak naseto.“ Zkrátka – 

někteří lidé budou tíhnout k levici, k silnému státu. Co považuji za zvlášť nebezpečné, je politický 

konstruktivismus, snaha vytvořit nový, lepší svět. Jednoduše, „orwellismus“ v nové podobě. To je 

problém.   

MS: Pozor, jedná se o lidi z univerzit, ale i byrokraty.  

JZ: Jsou představiteli silných myšlenek. Ve svém oboru – sexuologii – to vidím hlavně v takové té 

genderové politice, kde se začíná objevovat představa ne rovnoprávnosti pohlaví, ale stejnosti 

pohlaví, stírání rozdílů mezi muži a ženami. Občas, abych provokoval, přednáším o krizi maskulinity, 

abych trochu „feministky“ zvedl. Myslím si, že je to jedna z velmi problematických věcí.  
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MS: Užíváte spojení: konstruovat svět, lidé tak rádi činí.  

JZ: Nepochybně. Mezi námi máme mnoho vizionářů, a v tomto směru je nutné je korigovat. 

Jednoduše – s vytvářením „lepšího“ se nesmí nic přehánět.  

MS: Když si malé dítě vybuduje hrad, je to něco jiného, než když chce člověk vytvářet novou 

společnost. Dopad na systém je pak daleko větší.  

JZ: Zvláště, když získá stoupence a žene to vše jedním směrem. V tom vidím problém.  

... Demokracie ...  

MS: Nyní bych si dovolil otevřít otázku obnovy společenského řádu, a to demokracie.  

JZ: Mně byly sympatické vize pluralitní demokratické společnosti, kde se budou volně utkávat 

nejrůznější politické koncepce. To jsme chtěli.   

MS: Pro vás je demokracie volná soutěž myšlenek?  

JZ: Ano.  

MS: V ní je též důležitá přítomnost tvůrčího, aktivního člověka ...  

... Konsensus ...  

JZ: Demokratické mechanismy by vždy měly vést k soutěži o moc, a ta by se měla uplatňovat 

v nějakém konsensuálním prostředí. Myslím si, že v Česku se vytratil politický konsensus. Od mého 

„vstupu“ do politiky se s tím potýkám pořád: zdejší strany a politické názory spolu bojují takřka na 

krev. Konsensus není možný.  

MS: Podle vás je demokracie založena na konsensu lidí o společenských, hospodářských a jiných 

procesech?  

JZ: Nepochybně. Bez něj to není možné.  

MS: Problém je, že pro někoho je konsensus - do jisté míry – sprosté slovo.  

JZ: Vím, ale to je právě tragédie, protože to vede k takovým situacím, které v praktickém životě 

nechceme. Politici se nemají mlátit po hlavě ani verbálně. Měli by se nějak domluvit.   

... Demokracie a demagogové ...  

MS: Pokročme dále, jak jsem říkal: v demokracii je člověk důležitým elementem, který jste mírně 

„přešel“. Není náhodou neexistence aktivního jedince vodou na mlýn demagogům?  

JZ: Nefungující demokracie je vodou na mlýn populistům. Kdyby to fungovalo, jak bych si 

představoval, šlo by to. Ve společnosti, která s tím nemá zkušenosti, je toto velmi těžké prosadit, a to 

i ve společnosti, která má poměrně dlouhou historii. Populistům nedokážou čelit nikde. Zase tam, kde 

je tradice demokracie, mám pocit, že to probíhá přirozeněji, například ve Velké Británii. Také tam 

mají populisty, ale mají limity. Společnost je dokáže brzdit.  

MS: Víme, že demokracie v Británii, je spojena s konstituční monarchií. Tato symbióza trvá staletí.  
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JZ: Právě, to je ten rozdíl. Je to stejné jako s anglickým trávníkem.  

MS: Český trávník jsme začali sekat. Zaseli jsme jej, ale začaly v něm růst plevelné rostliny. To jsou ti 

demagogové, nemyslíte?  

JZ: Z mého pohledu se jedná o logický jev. Toto se zkonstruovat nedá.  

MS: Z vašich slov vyplývá, že demokracie je přirozeným systémem správy věcí lidských.  

JZ: Také bych řekl, že jsme museli projít selháním první fáze demokracie. Nevidím však mechanismus, 

jakým bychom se to pokusili obejít.  

... Demokracie selhání ...  

MS: Myslíte si, že demokracie je v krizi, ale ona je v krizi definice, jedná se o rozhodování člověka, jde 

jen o míru krize. 

JZ: Mně však trochu mrzí, že došlo k selhání tradičních politických stran. Tuto věc jsem neočekával, 

byl jsem přesvědčen, že tento fenomén přežije.  

MS: Demokracie je založena na parlamentních i neparlamentních stranách.  

JZ: V tomto ohledu se boj o moc musí nějak formalizovat, to znamená soutěžení. Logicky tam musí 

existovat politické strany nebo nějaká definovaná hnutí, aby se v tom občan vyznal.  

MS: Jde o to, aby výslednice byla agregací snah lidí obecně, aby se z demokracie nestala oligarchie, 

plutokracie, „demokratura“, jak o ní hovořil například Karel Kryl.  

... Péče o společenský řád ...  

JZ: Toto by měl právě zaručit pluralitní demokratický systém, o který je nutné stále pečovat, ...  

MS: ... jako o kytičku, ale sám systém není všespasitelný.      

JZ: Někdy mám pocit, že si toho málo vážíme - a to jak politici, tak veřejnost.  

MS: Demokracie je práce, když jsme užili metaforu s trávníkem. Ten se musí sekat, jinak přeroste.  

JZ: Musí se sekat a kropit.  

MS: Jen tak mimochodem: v Čechách vyrostlo mnoho golfových hřišť. O ty se lidé starají, ale asi se 

potřebná péče nedostává do vyšších pater politiky - nebo si myslíte, že dostatečně pečujeme o českou 

demokracii? Jste člověk, jenž je veřejně činný.  

JZ: Snažil jsem se tomu pomáhat. Považuji se za generaci, která politiku opouští. Víte, když jsem 

vstupoval do politiky, velmi dobře jsem si uvědomoval, že nejsem na politiku připraven – a to ani 

osobně, ani vzděláním, ani rozhledem. Někdo ji dělat měl, a proto jsem měl pocit, že je dobře, že tam 

vstupujeme, ale říkal jsem si: až budeme předávat „veslo“, předáme jej mladším, vzdělanějším, 

připravenějším. Nemám pocit, že by ta nová generace politiků byla na tom s vlastnostmi o tolik lépe, 

než jsme byli my. Tato skutečnost je pro mě trochu překvapením. Měl jsem za to, že přijde k moci 

trochu jiná politická garnitura. Například jsem si představoval, že budeme mít premiéra, který bude 
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absolvent nějaké slušné americké, britské, francouzské nebo německé univerzity, že bude mít vysoké 

jazykové schopnosti, bude mít rozhled, že z něj bude „tatíček Masaryk“ nebo alespoň prezident 

tohoto rozměru. Nikoho takového jsme do politiky neuvedli. Mám dokonce pocit, že tento typ 

vzdělanců v současnosti ani nechceme, dokonce ani nejsou „k mání“!  

... Otázka politiky ...  

MS: Navrhuji, abychom téma demokratické politiky a politiky obecně analyzovali subtilněji. Vy jste byl 

v politice již jako poslanec federálního shromáždění. Myslíte si, že lidé, kteří tam přišli v devadesátých 

letech, byli plni elánu, velkých očekávání, ochoty pracovat, ale i ochoty obětovat se?  

JZ: Ano, nálada tam byla velmi pozitivní, ovšem když jsem přišel do Federálního shromáždění, bylo 

v likvidaci. My jsme však byli povoláni pouze k tomu, abychom republiku „ukončili“. Lidi - v té době - 

chtěli v politice pracovat.  

MS: Mně šlo také o to, že vlna, která byla vyvolána změnami v roce 1989, vynesla do popředí lidi, kteří 

cítili povinnost sloužit.  

JZ: To ano.  

MS: Politiku brali jako službu, jako oběť pro vlast, jako oběť pro vyšší hodnoty. 

JZ: Většina asi ano.  

MS: Následně však došlo k opadnutí zájmu o tento přístup k politice, možná k „pragmatizaci“ 

politického procesu. 

JZ: Pak přišla generace politiků, která v ní z velké části hledala „obživu“.  

MS: Služba pro celek byla nahrazena službou vlastní kapse – obživou.  

JZ: Ano, služba byla povoláním. 

MS: Na tom není nic špatného. Na toto téma píše pojednání i slovutný sociolog Max Weber.  

JZ: Proč ne? Služba má být též zaplacena. Služebník má být hoden své mzdy, o tom nediskutuji. 

Někdy mi přišlo, že se z toho stala „technologie moci“. Systém se pouze „udržoval“ a ideologie se ze 

správy věcí veřejných vytrácela.  

MS: Nebo tomu bylo ještě jinak. Měl jsem možnost hovořit s Janem Vrbou, což byl člověk z Pithartovy 

vlády, a on konstatoval: „Lidem šlo v počátcích o konstruktivní řešení problémů, a ideologie, kterou 

jste zmínil, byla nechána v „šatnících“. 

JZ: Jistě! Z politiky se stalo podivné bojiště, to bylo ke škodě celku. Ostatním se začala nasazovat psí 

hlava. Utvářely se „uzavřené“ klany, jejichž členové nebyli ochotni ke konsensu.  

MS: O demokratické politice se hovoří jako o uspořádání, kde existují neutrální pravidla, díky nimž se 

dosahuje konsensu i řešení konfliktů.  
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... Politika i vzdělaní lidé ...  

MS: Zmínil jste vzdělané lidi v politice. Problém je, kde je vzít? Představitelé, kteří se dostali k moci 

v roce 1989, byli vzdělaní.  

JZ: Považuji se za vzdělance s „rezervou“. Mám sice nějaké školy, ale ty byly nedokonalé. Podívejte se 

na moje zkušenosti. Do zahraničí jsem začal jezdit, až jako dosti dospělý člověk, a ne jako mladý muž.  

Dnes mají mladí lidé jiný „background“. Jsou vzdělanci - a řeknu vám příklad. Před lety jsem potkal na 

jedné recepci poměrně mladého člověka, rozhodně mladšího než já, jenž byl absolventem MIT – 

Massachusetts Institut of Technology a já mu říkám: „Takoví lidé jako jste vy, ty bychom v politice 

potřebovali. Proč nejdete do nějaké politické strany?“ On mi odpověděl: „Pane doktore, kde žijete? 

Pokusil jsem se dělat politiku. Co si myslíte, že s vámi politická strana udělá, když tam přijdete?“ 

Kontroval jsem: „Dají vám nějaké funkce, nějaké poslání.“ On se bránil: „Ne, pane doktore! Zaříznou 

vás, protože jste nežádoucí konkurence pro ty, kteří vzdělání nemají!“ Toto se v politice stalo. Strany 

nevytahují schopné, vzdělané lidi a neuvádějí je do politiky, což by mělo být jejich primárním 

posláním. 

... Politika a Václav Klaus ...  

MS: Přešel jste do 21. století, ale soudíte, že tato praxe byla již v devadesátých letech, kdy zde 

působily vlády Václava Klause a mnozí lidé si od nich dost slibovali?  

JZ: Nějak tak to bylo, protože se museli vzít lidé, kteří byli schopni a ochotni něco ve věci dělat. 

Myslím si, že se našlo pár schopných, kteří byli na svých místech platnými. On ten Klaus odvedl konec 

konců obrovský kus práce v přetváření společnosti. Snažil se o to velmi usilovně.  

MS: Ano, až příliš usilovně. 

JZ: Na rozdíl od ostatních věděl, co chce.  

MS: Jeho přístup byl tak usilovný, že v roce 2013 jej skupiny lidí vyprovázejí jako Moranu a děkují mu, 

že odchází ...  

JZ: Úspěch v politice je velmi těžko dosažitelná záležitost. V počátku mu nikdo nedokázal konkurovat 

na rozumné úrovni. Jeho hlavní handicap byl, že nedokázal dát dohromady lidi, kteří by to společně 

mohli dát dohromady, ... 

MS: ... nebo spíše nechtěl dát?  

JZ: Možná problém leží v osobnosti. Nevím. Rozhodně kolem něj nebyl žádný think – tank nadaných, 

vzdělaných lidí. Ti se vytráceli.  

MS: Anebo kolem sebe vytvořil kult Václava Klause, kde jakákoliv kritika byla považována za 

nemístnou a Klause zničující.  

JZ: To jistě, ale tento přístup je o něčem jiném. V politické straně by měla fungovat nějaká ...   

MS: ... kritická ...  
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JZ: ... atmosféra, která zabezpečuje chod strany, pozitivní kvas, a v ODS to bylo o „jedné“ ideologii. 

Jsem přesvědčen, že v politice nikdy nemůžete hlásat jedinou pravdu. To se nemá.  

MS: Nepřímo říkáte, že díky tomu jeho jasnému pohledu na svět a odmítání ostatních jsme do jisté 

míry byli obětí omylů, které přišly?  

JZ: Hlavně se vše posunulo směrem, který jsme chápali jako naprosto jednoznačně užitečný.  

MS: Funkce kyvadla je oscilace, stejně se s tím setkáváme v životě. Kyvadlo má výchylky a někdy jsou 

nežádoucí. To znamená, že Václav Klaus včas nezaznamenal nutnost žádoucích opatření ...  

JZ: Vše se musí časem korigovat, v tomto ohledu je to očekávatelné.      

... Politika jako technologie moci ...  

MS: Navrhoval bych, abychom se od tématu Václava Klause, třebaže se jedná o politické téma, vrátili 

do obecné politiky. Považujete za chybu, že se politika stala technologií moci a lidé, kteří přicházejí 

spravovat věci veřejné, nejsou nositeli nějakého „užitečného“, „zdravého“ pohledu na svět? 

JZ: Ze svého hlediska asi jsou nositeli „pohledu na svět“. Svou pravdu považují za jedinou hodnou 

zjevení. V politice se vedou „sektářské vojny“, které jsou velmi negativní, neblahé. Nějaká vláda udělá 

reformu důchodů. Druhá vláda ji zruší. Jedna vláda udělá poplatky, druhá vláda je ruší. Zkrátka – cosi 

neuvěřitelného.  

MS: Nesmíme zapomenout, že do procesů také vstupuje Ústavní soud ČR.  

JZ: Ukažte mi stát, který takto funguje.  

MS: Česká republika, ... 

JZ: ... možná trochu Maďarsko.  

MS: Poukazujete, že v rámci pojetí politiky jako technologie moci je konsensus nemožný a ohrožuje 

demokracii.  

... Vize v politice jako pohled na svět ...  

MS: Myslíte si, že je velký problém, že zde není jednotící vize?     

JZ: Chybí nám vize budoucnosti státu. Budujeme stát. Měli bychom se starat o občany s nějakou 

dlouhodobou perspektivou. Neměli bychom se zabývat „fackováním“ těchto momentálních 

problémů. 

MS: Fackování bere energii, místo toho, aby se energie využívala na plodnou práci.  

JZ: Vyvolává to spoustu nežádoucích emocí. Václav Havel tomu říkal „blbá nálada“.  

MS: Pokud víme, „blbá nálada“ je termín, který zde máme od takzvaného Rudolfínského projevu. Psal 

se prosinec 1997. 

JZ: Řekl bych, že stav přetrvává. Nevidím indikátor, který by to zlepšoval.  
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MS: Nemyslíte si, že by lidé tohoto národa měli „brát“ antidepresiva, abychom dospěli do lepšího 

stavu „naladění“?  

JZ: Někdy by je měli brát politici.  

MS: Další možná terapie - nechť politici dělají praktickou činnost, aby poznali, co je obyčejný lidský 

život. Jsou lidé, kteří nic jiného neumí než mocensky intrikovat.  

JZ: Řekl bych, že jich není tolik. Svého času měli v politice hodně vlivu. Jednalo se o lidi, kteří vstoupili 

do politiky jako poměrně mladí, nic jiného než politiku nedělali. Doufám, že v tomto se to výrazně 

obměnilo.  

MS: Když jste ke stavu politiky kritický, nemyslíte si jako znalec lidských duší, že politika přitahuje 

patologické jedince?  

JZ: Nebyl bych až takový pesimista. Pouze si myslím, že politika - jak nepřináší nyní v posledních 

letech příliš pozitivních emocí - odrazuje spoustu lidí, kteří by tam něco mohli dokázat. Někde jsem 

četl nějaký výzkum, že pouze dvě procenta obyvatel jsou ochotna se politicky angažovat. Jedná se o 

obrovský debakl „budování“ demokracie. Takto to dopadnout nemělo.  

... Občanská společnost a politika ...  

MS: Když nám zde selhává politika, je nutné, aby se lidé stali součástí občanské společnosti, ... 

JZ: ... aby se s tím něco dělalo, ...  

MS: ... aby člověk byl tím aktivním prvkem tvořící pletivo funkčních sociálních vztahů, a nečekal. 

Demokracie nelze rozdělit na „nás“ a „tamty“, to jsme přece My všichni!  

JZ: Zřejmě máte pravdu, ale moc angažovaných lidí kolem sebe nevidím.  

... Kapitalismus ...  

MS: Dobrá, otočme pozornost k hospodářskému řádu – a to kapitalismu. Jak vnímáte jeho obnovení? 

Říkal jste: byli jsme v levicové totalitě, ale je dobré, aby se svět „obrátil“ doprava. To znamená: aby 

nastal logický kyv ...  

JZ: Mně velmi oslovovaly neoliberální teze. Myslel jsem si, že volný trh by měl mnoho věcí 

v hospodářství vyřešit, byť toto říkám z pozice toho, že nejsem ekonom. Proměna se vulgárně 

ekonomizovala, což také nejde, ale pustit soutěž do podnikání je asi jediná živá voda, která funguje. 

Z mého pohledu se hospodářský přechod povedl. Vždyť se podívejte, kolik máme podnikatelů, kolik 

máme lidí, kteří něco dokázali. Nejedná se o „úhor“!   

MS: Ano, ale také se podívejme, kolik dobrých projektů a s ním spojeného bohatství bylo v rámci 

pětadvaceti let zničeno, zlikvidováno, jak je velký účet za transformaci, o které hovoříte v tom smyslu, 

že se povedla.  

JZ: Nu, velký účet za transformaci je všude. Velký účet je v Polsku, velký účet je na Slovensku, velký 

účet je v Maďarsku. Zkrátka - že bychom zrovna my na tom byli hůř než jinde, to nejde říci. 
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MS: Dobrá, ale vycházeli jsme z nejlepší startovací pozice. Na druhou stranu jsme byli zemí, kde bylo 

vše státní. U nás neexistovalo drobné vlastnictví.  

JZ: V tom byl právě problém. Místo toho nyní máme ekonomiku, která se vyvíjí pozitivně, ...  

MS: ... byť jsou mnozí, jež poukazují na rizikové faktory vývoje: školství, důchodový systém, což může 

silně podvázat prosperitu naší země.   

JZ: Nevidím žádnou spálenou zem. Že se mnohé „prošustrovalo“, je pravda, ale je otázka, zdali se 

proměna dala za dané situace udělat jinak. Nevím, nejsem si vědom toho, že ke změně vedla cesta 

jinudy.    

MS: Jste stále členem pravicové strany – Občanské demokratické strany, jejíž čelní představitelé 

prováděli ekonomickou reformu.   

JZ: Chtěli jsme na Západ, chtěli jsme demokratický kapitalismus, snažili jsme se jej „budovat“, a proto 

jsme podporovali liberální teze, a z mého pohledu tento postup byl logický.  

MS: Záměr je pěkný, ba ušlechtilý, ale měli bychom se podívat také na výsledky. Sám víte, že 

devadesátá léta jsou charakteristická tím, že místo skutečného kapitalismu se zde utvářel „bankovní 

socialismus“, což nás stálo stovky miliard korun vzácných zdrojů.    

JZ: Tento přístup byl kritizován a podroben diskusím. Nakonec bylo zajímavé, jak se vše vyvíjelo.   

MS: Právě!  

JZ: Tak to ale je. 

MS: Nepřímo říkáte, že se jedná o nutnou „daň za transformaci“. 

JZ: Říkám, že se jednalo o nezbytnou daň, protože v té době jsem neviděl žádnou konkurenční tezi, 

která by se dokázala výrazně uplatnit. V tom je problém, a neznám nikoho, kdo by do toho tenkrát 

„šel“. Volná soutěž zde existovala!   

MS: Jak pro koho. Záviselo též na „sociálním kapitálu“ ... 

... Nešťastná slova ...  

MS: Krom toho zde byly teze o neschopnosti rozlišit „špinavé peníze“, o zhasnutích. Usmíváte se ... 

JZ: Nikdy jsem to nikoho tak říkat neslyšel.  

MS: Pozor, když vypustíte džina z láhve, žije svůj život.  

JZ: Jistě ...  

MS: Ano, můžete říci: hloupí novináři ... 

JZ: Mám za to, že zde nebyla dostatečně výrazná konkurenční politická vize, která by vedla k nějakým 

korekcím. V rámci neoliberální vize transformace se myslelo, že je nutné procesům nechat volnost, 

aby se uplatnil mechanismus „neviditelné ruky trhu“. Tato teze jednoznačně v politice zvítězila, a 
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proto to mělo tyto konsekvence. Netvrdím, že všechny výstupy jsou pak dobré. Nějaká daň se odvést 

musela. Není nic bez nákladů. 

... Otázka činů a jejich recepce ...  

MS: Například Karel Schwarzenberg Václava Klause označuje za „papeže“ tržního hospodářství, ale 

kdo chce vědět, ví, jak je to s Klausovým přístupem k trhu samotnému – cosi hlásá, a cosi jiného koná. 

V našem dialogu jste řekl: „Chybí nám vize budoucnosti státu.“ Tu sám Klaus v devadesátých letech 

odmítal. Když se formuje cosi nového, je zřejmě vhodné, aby zde byla celospolečenská shoda na 

elementárním základě. Když nám hoří dům, tak jej nenecháme shořet, ale budeme dělat vše proto, 

abychom zachránili to dobré, to, co je konstitutivní ...     

JZ: Nikdo nenechal nic shořet. Tak dalece to nedošlo. Privatizace měla svá negativa, která nebylo 

možné dopředu vidět. Že se nadělají chyby, tak to je vždy.  

MS: Ano, ale otázkou jsou meze chyb. 

JZ: Budete-li budovat jinou cestu, vyskytnou se jiné chyby, jiné náklady. 

MS: Sám jste říkal: je nutné, aby byla ochota slyšet v politické straně odlišné názory.   

JZ: Byla zde velmi nízká úroveň konkurenčních programů. Taková je skutečnost. Bylo to v rámci jedné 

naší strany, ale bylo to na politické scéně i obecně.  

MS: Mohl jsem hovořit s Romanem Jochem, jenž měl velice kladný vztah k Občanské demokratické 

alianci, a ten říká: „Hovořilo se o reformách, ale kdy se začnou dělat?“ Neustále se čekalo, až se cosi 

spustí. O reformách se pouze hovořilo a důsledky vidíme v současnosti ...  

JZ: Vím, že k některým reformám chyběla dokonce odvaha: liberalizace nájemného. Nebylo možné ji 

prosadit.  

MS: Nevnímáte proces proměny jako výslednici rozdílných slov a činů? 

JZ: Praktická řešení je nutné brát s rezervou také proto, že se jednalo o řešení problémů, které 

neměly precedens. Nebyla zkušenost s transformací z komunistického kolektivismu na kapitalismus. 

MS: Vím, že tento proces nešel dělat v laboratoři.  

JZ: Prováděl se obtížně.  

MS: Musíme říci: zátěž minulých let tento proces silně ovlivnila.  

... Cesta k deziluzi ...  

MS: Některé negativní zkušenosti po roce 1989 ovlivnily ochotu lidí participovat. Lidé se stáhli, cítí, že 

nemají slovo, nebo jej mají určití kapitalisté. Místo lidí vládne kapitál. Sám jste v počátcích našeho 

dialogu říkal: chceme demokratický kapitalismus, ale někdy má člověk pocit, že spíše máme 

kapitalistickou demokracii. Zkrátka – došlo k výměně substantiv.  

JZ: Jedná se o otázku vidění stavu věcí. Ale já se domnívám, že jsme v situaci, v níž by se mohly věci 

posunout dalším směrem. Báze není taková, že bychom byli v „outu“, bez perspektivy, ve slepé 
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uličce. Tam jsme se neocitli. Řada problémů, v nichž jsme, nemá přece žádnou národní povahu. 

Žijeme ve světě, který se „prodral“ z jedné krize a žene se do druhé. Žijeme v době, v níž lidé jsou 

velmi nespokojení s mezinárodní situací. Přál bych si, abychom na sebe nesypali všechny hříchy světa. 

Kdo ví, jak bychom ekonomicky vypadali, kdyby nebyla krize v roce 2008. Tehdy jsme také přišli o 

spoustu možností a o penězích ani nemluvě.   

MS: Pokud hovoříte o vývoji českého hospodářství v posledních letech, jen se podívejte na 

ekonomickou dynamiku Německa, jeho relativně nízkou nezaměstnanost, přičemž prošlo krizí jako 

my. Možná dělali reformy, o nichž se u nás pouze mluví ...  

JZ: Jedná se o trochu jiný „background“. Podívejme se na Slovensko. To je přece o něco rychlejší. 

Startují z nižších pozic. Když jsem byl před časem ještě jako poslanec v Maďarsku, vysvětlovali nám, 

jak půjdou „rychle“ nahoru, ... 

MS: ... pak si zvolili Viktora Orbána.  

... Kapitalisté ...  

MS: Hovořil jste v tom duchu, že zde vzniklo mnoho dobrých kapitalistů. Máme zde snad 

představitele, jako byl Tomáš Baťa, jenž byl spojen s úspěchy první republiky?  

JZ: Víte, ani vzniknout nemohli. Dvacet pět let je historicky strašně krátká doba.  

MS: Baťa začínal od píky za Rakouska – Uherska. Můžete namítnout, že získal díky zakázkám 

tehdejšího režimu. 

JZ: Věřím, že i ti naši podnikatelé začínají také a startují ...  

MS: Jde přece o to, aby podnikatel cítil dostatečnou odpovědnost ke společnosti, v níž žije. Já jsem 

úspěšný a můj úspěch je darem.  

JZ: Ti dobří to snad budou cítit. Nic jiného jim nezbude. Na společnost se budou muset spolehnout. 

Jejich život je přinutí se tím zabývat. Mám pocit, že taková rychlokvašená vrstva podnikatelů, kteří 

získali bohatství, o němž jste mluvil, je spotřebovávala na nepříliš produktivní zábavy nebo cestování. 

Pro ně to bylo nové. Nyní přišel čas, kdy kapitál začne též být orientován do lidí a do jejich okolí.  

MS: Věříte v jejich prozření, odpovědnost atd.  

JZ: Někteří ji i cítí. I ty máme.  

... Vývoj kapitalismu ...  

MS: Pohled na vývoj českého kapitalismu není negativní. Amerika – Spojené státy prošly nějakými 

etapami a my jsme tím museli projít též.  

JZ: Řekl bych, že jejich zkušenost doháníme.  

MS: Tam šlo o negativní zkušenost, ale ta byla i u nás. Jde o to, abychom se ze zkušenosti poučili.  

JZ: Prošli jsme divokým kapitalismem. To by nyní mělo být konečně korigováno v duchu 

humanističtějších tradic.  
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... Hodnoty ...  

MS: Dobrá, jaké hodnoty, podle vás, společenský a hospodářský řád potřebuje? 

JZ: Je to problém. Přišli jsme do postmoderní společnosti, kde je problémů celá řada. Nevím, kde se 

nalezne nový společenský étos. Definovat jej ani neumím, ani nevidím jasně definované obrysy nové 

víry, nové naděje, nové lásky. Vše je relativizováno. Objevují se nová náboženství, jako například: 

multikulturalismus, objevují se nová nebezpečí, jako je mezinárodní terorismus, jako je velká 

ideologická nesnášenlivost, která není národní, ale mezinárodní. Nevím, kam se svět bude pomalu 

sunout.  

MS: Sami si způsobujeme myšlenkový chaos. Ale zpět k nám. Václav Havel dal do vínku společenské 

přeměny slova: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí,“ nebo si myslíte, že se jedná o obrat, který 

s realitou světa má pramálo společného?  

JZ: Vždy je možné mít nějaké morální maximy. Vždy se mají k něčemu vztahovat. Proč ne k pravdě a 

lásce? Proti tomu nic nenamítám. Je otázka, jestli to stačí na nějakou jasně formulovanou 

transcendentální sílu.  Nyní v Reflexu (z týdne 19. 6. 2014) je rozhovor s Ivanem Steigrem. On tam 

říká: „Náboženství lidem chybí.“ Nevím, jestli tradiční církve jsou schopny náboženské myšlení zpět 

vrátit. Neříkám, že musíme být nábožensky motivovaní. Nějakou transcendenci člověk potřebuje. 

Nevím, co to bude. Netroufám si to říci.  

MS: Víra a náboženství není jedno a to samé, ale podporují se ... 

JZ: Jistě, že ne. Systém je ale nějak strukturovaný.  

MS: Pro někoho může být náboženstvím „nezřízený život“ a oddání se pudům.  

JZ: Nevím, jestli by toto někdo otevřeně prosazoval, ale například když čtete Richarda Dawkinse, jeho 

ateistická vize je také transcendentální.  

MS: Vámi zmíněný Dawkins je myslitel a za vším nevidí pud, který se stal pro mnoho lidí naší 

společnosti silně přitažlivým, čímž se nevědomky redukují na pouhá zvířátka. V tom je možná kámen 

úrazu.  

... Integrace na Západ ...  

MS: Pokročme dále k Evropě. Sám jste působil jako ...  

JZ: ... europoslanec do roku 2009.  

MS: Jak vnímáte naši integraci do těchto „struktur“?  

JZ: Vždy jsem byl toho názoru, že musíme být součástí demokratické Evropy. Žádná jiná demokratická 

Evropa než Evropská unie vlastně není. Vize, že jsme tam nemuseli vstupovat nebo že bychom měli 

vystoupit, jsou jak z ideologického, tak z geografickopolitického rozměru nesmyslné. Do Evropské 

unie patříme. Mám někdy pocit, že Evropská unie bývá obviňována i z věcí, za které tak sama 

nemůže. Kritiky postmodernismu nejsou nic evropského, je to globální záležitost. Měli bychom je zde, 

i kdybychom byli samostatní. Nevím nic o tom, že by human rightismus, genderismus, 

homosexualismus - to, co kritizujeme na moderní společnosti - že by se vyhnulo Norsku či Švýcarsku 
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nebo Spojeným státům. Toto nepřinesla Evropská unie, přinesla to doba. Ta je zde a je taková, jaká je. 

Vždy bychom měli respektovat členství v Evropské unii. Je to něco jako manželství. Ve zdraví i 

nemoci, v chudobě i bohatství. Tak tomu je. Patříme k sobě.  

MS: Je otázkou, zdali se jedná o manželství z lásky, či rozumu?  

JZ: Myslím si, že z rozumu. Vstupovali jsme tam z lásky. Hodně jsme tam chtěli.  

MS: Záleží jak kdo.  

JZ: Moje politická strana velmi. 

MS: Bývalý představitel vaší strany nebyl tomu nakloněn.  

JZ: Kdo do Říma vezl přihlášku do Evropské unie?  

MS: Ano, jednalo se o Václava Klause. To vše víme, za tu dobu se stal disidentem evropské integrace a 

pro někoho dokonce šaškem.  

JZ: On Evropskou unii kritizuje docela oprávněně. S unifikací se to přehání.  

MS: Unie je sociální konstrukt, ... 

JZ: ... a ten je „nesmyslný“. Podívejte se, Spojené státy americké jsou homogenní federace, která 

v tomto směru nemá identifikační problém. Máte tam státy, kde se homosexuálové berou, máte tam 

státy, kde se neberou. Máte tam státy, kde je trest smrti. Máte tam státy, kde není, a nikomu to 

nepřijde zvláštní. V Evropské unii se již ani „nesmí“ svítit žárovkami. Jedná se o absurditu. Snad 

odpovědi formuluji srozumitelně. Některé výstřelky v tomto směru jsou zbytečné.  

MS: Tam musí působit kritický rozum.  

JZ: V tom má Václav Klaus do značné míry pravdu, protože to Evropské unii kazí její étos. Měla by být 

pružnější, měla by v tomto směru méně bazírovat na unifikaci a více se těšit z jednoty v rozmanitosti, 

což je základní teze Evropské unie.  

MS: Měl by být dán prostor člověku, ne strukturám, které ubíjí nejen jeho, ale i vznosné ideje.  

JZ: Myslím si, že v rámci Evropské unie je víc prostoru pro lidi. Je tam volný pohyb. Jen se podívejte, 

kolik mladých lidí dnes studuje venku.  

MS: Program Erasmus dělá „zázraky“.  

JZ: U Erasmu se jedná pouze o pár měsíců. Dnes jsou lidé, kteří udržují potomky na velkých 

univerzitách. Nevím však, jestli ti lidé přijdou zpět, v tom může být problém.  

MS: Pokud bude integrace pokračovat dál, budou se vytvářet Spojené státy evropské.  

JZ: Jednou jsem byl v Montrealu, tam jsem potkal člověka, který pracoval na lékařské fakultě jako 

proděkan. Ten mi pravil: „Po roce 1989 si říkal, že bych měl něco udělat pro krajany. Na dlouhodobé 

stáže pozval mladé lékaře.“ Dále mi sdělil: „Pozval jsem jich 40, ale kolik si myslíš, že se jich vrátilo do 

Česka?“  
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MS: Možná přijedou se svými rodinami. 

JZ: Byli pouze dva, ovšem ostatní lékaři jsou rozprostření po celém světě. Jakmile se naučili jazyk, 

získali orientaci, domů je to zase tak „netáhlo“. Nyní je otázka, co naši mladí vzdělanci – až se ve 

světě rozkoukají – udělají. Mohla by tam být nějaká naděje. Tam ji vidím.  

MS: I pro Čechy by měla být integrace nadějí, aby se Česká republika stala „dobrou“ adresou.  

JZ: Myslím si, že ano. O schopné lidi je bída pořád. Někdy to vypadá jako beznadějné, ale když je 

někdo nadaný, zná jazyky, má odbornost, prosadí se. V tom velký problém nevidím. Musí také chtít. 

Jsem přesvědčen, že šance, která je zde pro ty, kteří umí, je pro všechny.  

MS: Za tím musí člověk jít, usilovat, ale též znát hranice svých schopností. Můžeme v tomto případě 

narazit na osten kapitálu. Jsou lidé, kteří nejsou movití. Můžete říci: i přes to, když se budou 

dostatečně snažit, mnohé dokážou.  

JZ: Musím říci: nikdy nebyla pro ambice mladých lidí doba otevřenější. Když vám to zde nevyhovuje, 

můžete být zítra v Londýně a zkoušet to tam.  

MS: Odhodlání, schopnost realizace, ale zároveň i nutnost přítomnosti kapitálu.  

JZ: Nejen. Je třeba nasadit veškeré schopnosti, dovednosti a uplatnit se. Je nutné mít trpělivost a 

prosadit se v nějaké firmě nebo v nějakém byznysu či vysokém úřadě. Pamatuji si, že jsem i v Bruselu 

potkal lidi, kteří vystudovali na Západě, ale pak se nějakým způsobem dostali do kritizovaných 

evropských struktur, mají nadprůměrné výdělky. Musejí mít jazykové schopnosti, musejí se 

orientovat v daných problémech, musejí mít – již zmíněnou – trpělivost, ale také musí chtít.  

MS: Důležitou roli hrají kontakty ... 

JZ: Průměrný úředník se stane úředníkem po sedmém výběrovém řízení – a to každý nevydrží. 

Hovořím pouze o jedné z možností, ale je jich samozřejmě víc.  

... Sexualita a její proměny ...  

MS: Navrhuji, abychom otevřeli otázku sexuality, což je vaším životním zájmem. Jak se, prosím vás, 

nahlíželo na sexualitu před rokem 1989? Soudíte, že to bylo cosi jako „zakázané ovoce“?  

JZ: Do roku 1982 se jednalo o tabuizované téma, které v Čechách rozpracovával pouze tento 

Sexuologický ústav. Zde se to smělo. Vytvořila se enkláva několika lidí, kteří to prostě dělali.  

MS: Sluší se říci, že sexuologů bylo málo, ...  

JZ: ... bylo to lokalizované. V roce 1982 přišel AIDS a i tomu bolševikovi došlo, že se musí dělat nějaká 

sexuální výchova. Tenkrát se z nás sexuologů staly „mediální hvězdy“, protože jsme pořád byli někde 

v rádiu, psali jsme do novin, jakou roli hrají kondomy, věrnost, bezpečnější sex, homosexualita, 

pohlavní nemoci, opakuji, do té doby toto bylo tabuizované téma. Opravdu, v osmdesátých letech se 

s tím „roztrhl pytel“. V tomto směru jsme měli hodně otevřeného prostoru. Divil jsem se, že téma 

sexuality tak málo vadilo. Strach z AIDS udělal své.   

MS: Byli jsme za „železnou oponou“.  
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JZ: Ano, ale nemoc je nemoc. Strach z nemoci je pak velký. Téměř žádný AIDS u nás ještě nebyl, ale 

šlo to.  

MS: Soudíte, že představitelé státostrany měli zájem „bránit“ dělnickou třídu, aby se nenakazila? 

JZ: K nám šly direktivy ze Světové zdravotní organizace, protože jsme měli nějaké vazby na tyto 

instituce – a to se nějak prosadilo. V tom můžeme spatřit hlavní motor. Jednalo se o jednu sexuální 

revoluci v Československu. Byla motivovaná hlavně tímto rizikem.  

... Sexuální kontrarevoluce ...  

MS: Sexuální revoluce na Západě proběhla dávno, a u nás se zpožděním.  

JZ: Spíše se jednalo o kontrarevoluci. Začalo se brojit proti promiskuitě, pro kondomy, pro sexuální 

zdrženlivost, věrné vztahy.  

MS: Soudíte, že lidé byli dostatečně „uvědomělí“?  

JZ: V době komunistického režimu existoval jeden veliký nešvar, a to byla obrovská potratová aktivita 

našeho obyvatelstva. U nás se jeden čas dělalo víc potratů, než se narodilo dětí.  

MS: Starší si vzpomenou na potratové komise ...  

JZ: Potrat byl antikoncepční metoda. V době, kdy jsem začal dělat sexuologii, v roce 1977, již 

potratové komise nebyly. Potraty se dělaly na žádost. Komise byly předtím, v šedesátých letech, ony 

to neregulovaly. Bolševik udělal jednu věc – a to byla deformace – že jsme neměli ani pořádnou 

antikoncepci. Velmi pomalu se zde zaváděly hormonální antikoncepční prostředky a velmi pomalu se 

začalo používat nitroděložní tělísko a podobné věci. Až po roce 1989 začaly být civilizované poměry: 

ženy a lidé obecně měli dostupné antikoncepční prostředky. Také pronikavě klesla potratovost. Je to 

jedna z věcí, která se někdy zapomíná. Ze 100 tisíc potratů ročně hodnota klesla na 19 tisíc. Ve světě 

nenajdete zem, kde by se takto rychle „zlomila“ potratovost. V tomto ohledu jsme unikátní.  

... Vliv socialistického přístupu k sexualitě a kontexty ...  

MS: Měli bychom také říci, že komunisté „socialistickému člověku“ během normalizace „vlezli“ do 

ložnic. Lidé měli první dítě v raném stádiu.  

JZ: Nelezli do ložnic. Dělali jinou věc – pronatalitní politiku, prorodinou politiku.  

MS: Přesně tak jsem to myslel.  

JZ: Ano. Sňatečnost byla obrovská. Když jste se chtěl osamostatnit, musel jste se oženit nebo provdat, 

protože jinak jste se od rodiny „neodtrhl“, jinak jste neměl nárok na byt, jinak jste nedostal 

novomanželskou půjčku. Mzdy byly tak nízké, že se velmi obtížně zakládala rodina, takže to 

fungovalo. V sexuologii jsme dlouho dělali reprodukční medicínu. Dnes nám z toho zbyl zbytek, ale 

tehdy k nám do Sexuologického ústavu chodily neplodné páry. Jednalo se o dvacetileté, 

dvaadvacetileté lidi, kteří nemohli otěhotnět. Dnes je neplodným párům 30 – 35 let. Interval se 

posunul o 10 let, ale porodnost mezitím klesla z 2 na 1,3 dítěte na ženu. 
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MS: Jednoduše vymíráme, ale navrhoval bych, abychom se tímto tématem později zabývali, protože 

se sexuálním chováním velmi souvisí. Sexualita je zde také kvůli reprodukci.   

JZ: Jedná se ale o celou Evropu. Nenajdete zem, kde by hodnota byla vyšší než 2.  

MS: Nemyslíte si, že z tohoto ohledu režim otázku plodnosti deformoval?      

JZ: Byli jsme v takové klauzuře, že člověku nic jiného kromě rodinného života nezbývalo. Byla to 

jediná oáza, kde jste se mohl cítit „na svém“. Venku byla obtížná situace.  

MS: Osvěta, podle vás, jaká byla za socialistického režimu? 

JZ: Co se sexuologie týče, poučení v této oblasti bylo na úrovni. Bylo to, jak jsem řekl, pod tlakem 

AIDS. Tam se leccos podařilo udělat.  

MS: Nepůsobil člověk v profesi sexuologa jako disident?   

JZ: Ne, ne, oni nás celkem podporovali.  

MS: Instituce, kterou zastupujete, byla založena v počátku první republiky.  

JZ: Sexuologický ústav byl založen v roce 1921. Neměli jsme s tím problémy do roku 1982. Pak již 

vůbec ne.  

MS: Když se podíváme na chování člověka během normalizace, před rokem 1989, byli zdejší lidé 

„nuceni“, aby žili monogamně?  

JZ: Bolševik nebyl moc mravný. Jednalo se o pokrytce. Zastávali dvojí morálku. Rozhodně se 

nejednalo o období panující zdrženlivosti. Soukromý svět byl hodně promiskuitní, protože lidé měli 

daleko více času na sex, než mají dnes. Pěkně je na tento fenomén ukázáno v díle Soukromá vichřice. 

Existovalo leccos: nebyl to svět bez promiskuity, existovala i prostituce, ovšem tyto jevy byly přikryté. 

Nemluvilo se o tom, ani se o tom nesmělo příliš psát. Nakonec jsme ani v boji proti AIDS o prostituci a 

homosexualitě nemluvili, co kdyby to bylo nemravné? Postupovalo se opatrně, ale ve srovnání se 

stavem věcí předtím, se to přece jen posunulo. 

... Změny sexuální chování po roce 1989 ... 

MS: Když se podíváte na období kolem roku 1989 a poté, existoval zásadní zlom v sexuálním chování 

člověka ve srovnání s minulostí?   

JZ: Nic moc. V roce 1993 jsme dělali první anketu o sexuálním chování obyvatel České republiky. Od 

té doby máme pátou anketu.  

MS: Díky tomu máte velkou časovou řadu a znáte trendy.  

JZ: Tam se toho příliš nemění. Trochu se snížil věk při prvním pohlavním styku. Průměrné číslo jde o 

ani ne rok či spíše desetiny dolů. Je tam více zkušeností s prostitucí, než bývalo dřív. Výrazně se 

zvýšila mezi ženami obliba hormonální antikoncepce, ale kupodivu i kondomů. V tomto ohledu jsme 

již na úrovni vyspělých západních zemí.  
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... Proměny vztahu sexuality a sňatečnosti ...  

JZ: Co se ale stalo, je to, že poklesla sňatečnost. Loni se zde prvně narodilo u Apolináře více dětí 

svobodným matkám než vdaným, což je revoluční změna. Ženy se nepotřebují vzdávat.  

MS: Čím si toto vysvětlujete?  

JZ: Na to jsou dvě teorie. Jedna říká, že pro řadu žen je výhodnější zůstat svobodnou matkou 

z hlediska sociálních dávek, ... 

MS: ... což je parazitování na státu.  

JZ: Samozřejmě, ale lidé to tak necítí a jednají, jak jednají. Druhá věc je, že ženy dnes muže 

nepotřebují. Ne snad, že by vůbec, ale je tam velký problém s tím, že muž není pro rodinu již tak 

významná osoba. Nemusí být ani zdrojem obživy, ani zdrojem bezpečí. Jedná se o jeden z mých 

oblíbených témat: krize maskulinity, což je nepotřebnost, menší význam muže pro společnost 

obecně. Více se dnes prosazují ženy, jako by měly větší perspektivu.  

MS: Tento postoj je spojen s fenoménem individualizace ve společnosti. Můžeme vidět preferenci sebe 

sama. Člověk je snad od toho, aby našel plodné soužití s druhým člověkem.  

JZ: Že nejsou oddáni, ještě neznamená, že nemají partnery. Lidé žijí v partnerských vztazích. Dnešní 

vztahy jsou volnější, což odpovídá podle evolučních teorií lidské přirozenosti. Jsme zkonstruováni k 

sukcesivní monogamii. Partnerských vztahů tedy moderní člověk absolvuje více. Nevím, jestli se jedná 

o pozitivní vývoj. Nejsem si tím úplně jist, protože v situaci, kdy nejvíce usilují o manželství 

homosexuálové, mně to přijde zvláštní.  

MS: Jedná se o odmítnutí křesťanské morálky.  

JZ: Není to ani odmítnutí. Jedná se o její absenci. Lidé nic neodmítají. Oni ji nemají.  

MS: Když se nad tím člověk zamýšlí, nepořezáváme si náhodou pod sebou větev?  

JZ: O tom jsem přesvědčen, že je to jeden z projevů civilizační dekadence, jak o tom pěkně píše 

profesor Miroslav Bárta – egyptolog. Toto do obrazu naší krize patří, ta obecná dekadence se 

projevuje tím, že dnes mladý muž nevidí budoucnost v tom, že by bránil vlast a položil za ni život. 

Nedávno se tomu lidé divili v nějaké anketě.  

MS: Zač bychom bojovali?  

JZ: Čas od času chodím s vnoučaty v Resslově ulici do muzea hochů, kteří spáchali atentát na 

Heydricha. Také si říkám: koho bychom dnes do uniforem oblékli? V těchto otázkách můžeme vidět 

velký posun.  

MS: Odmítáme oběti, nepřímo odmítáme přirozený svazek muže a ženy ...  

... Otázka sňatečnosti a porodnosti ...  

JZ: Problém je, že porodnost je u nás směšně nízká, což znamená, že páry nic nedrží pohromadě. Když 

žena porodila pět, osm dětí, tak ti dva museli spolu zůstat, jinak to nešlo. Dnes jeden, dva potomci – 
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o ty se žena „levou zadní“ postará. Žena je „stavěna“ na větší zátěž. Ta je mnohem odolnější bytostí 

než muži. Pro ni to není takový problém.  

MS: Dítě se v současnosti – bohužel - nestává spojovníkem, ale spíše „nárazníkem“. 

JZ: O děti se „válčí“. Současným sportem je sudičství o děti. Jedná se o neuvěřitelnou záležitost. Také 

se jedná o znak moderní doby. Dříve nebývalo, aby se rodiče strkali o děti takovou silou, aby posílali 

exekutory k „vyzvednutí“ dítěte. Nepamatuji takovou dobu. V současnosti je to běžné.  

MS: Soudíte, že toto jsou ... 

JZ: ... problémy jako v politice. I v partnerství, manželství je nedostatek konsensu. Podívejte se, když 

dva lidi jsou rozumní, vzájemně se domluví. Když se rodiče nedomluví, žádný stát tam nemůže udělat 

nic pozitivního. To je velmi těžké.  

MS: Snad člověk s tím druhým nežije pouze proto, aby s ním měl pouze „sexuální avantýry“, ale aby 

vytvářel funkční část společenského pletiva. Možná je ovšem tento postoj „zastaralý“.  

JZ: Spousta lidí jej však sdílí. Čas od času na táborské radnici oddávám. Vidím mladé páry, které dnes 

vstupují do manželství. Není jich mnoho.  

MS: Zde bychom měli říci, že polovina lidí, kteří vstupují do manželství, se pak rozvádí.  

JZ: Rozvodovost je vysoká a neklesá.  

... Nedostatek úcty k druhému ...  

MS: Zde vidíme, že vlastně člověk k člověku nemá úctu. Když s někým jednám, s někým chci žít, rád 

bych s ním žil jako člověk. Když toto odmítnu, jednám s druhým jako s věcí.  

JZ: Dodržování slibů, smluv je základní občanskou ctností. Manželská smlouva je přece velmi důležitá, 

ale přesto to lidé tak nevidí. Tam do jednání vstupují emoce. Lidé se zamilují, ...  

MS: ... což je lidské. Na druhou stranu – lidé cosi konají, a nejsou dostatečně vyzrálí.  

JZ: Do manželství vstupují tak „vyzrálí“, že jsou až přezrálí. Problém je, že nejsou schopni dodržet 

dohodu. Nevím, proč? Nemám pro to vysvětlení. Je fakt, že člověk není jako bytost vybaven 

přírodním mechanismem, který by zajišťoval dlouhodobou či celoživotní monogamii. Toto ve své 

výbavě nemáme. Jednalo se o kulturní fenomén. Do značné míry je to jedna z hodnot, které se v naší 

společnosti postrádají.  

MS: Když odstraníte kulturu a vše, co je s ní spojeno, jste na cestě k barbarství ...  

JZ: Vezměte si, že když se někdo rozvede, vykašle na své děti, když selže v základních věcech, nikomu 

to neubere čest.  

MS: Čestný člověk je zdravou částí demokracie.  

JZ: To ano, ale kde tyto lidi vezmete. Jen se podívejte na oblibu politiků. Toto vůbec nehraje roli, když 

nedodrží základní dohody. Je zajímavé, že jim to neubere na popularitě. 
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MS: Pokud se podíváme na krizi vládnutí u nás a mírně svá slova vychýlím, mohu říci: krize vládnutí u 

nás začíná krizí vztahů dvou lidí. Jen si vezměme, kolik lidí z plejád představitelů dokázali držet nějaké 

dekorum. Jen si vyjmenujme lidi, kteří byli na Hradě nebo v podhradí. Neznám takového člověka, jenž 

by tomu dostál.  

JZ: V tom spatřuji problém. Obecný lid se těžko bude chovat jinak.  

MS: Můžeme volat po Masarykovi, který také nebyl svatý, ale cosi dodržoval. 

JZ: Měl trochu jiné „Kinderstube“.  

MS: Také sám na sobě pracoval a nepolevoval v tom, čímž ovlivnil mnohé.  

JZ: Dnes roste nová generace, která prostě nemá tyto normy, která nemá v sobě Kantův mravní 

zákon.  

MS: Pak je však všechno na písku.  

JZ: Je! Člověk je bytost, jež je křehká.  

MS: Pozor, ale cílem člověka je růst k dokonalosti, a neměli bychom si tuto skutečnost tím omlouvat.  

JZ: Abychom byli spravedliví, na písku je to globálně. Jedná se o celou západní civilizaci. Nejedná se 

pouze o českou specialitu.  

MS: Opakuji, cílem člověka je život v harmonii a posun v kvalitě existence ...  

JZ: Někde je situace o něco lepší, někde o něco horší, ale nikde to zásadně není jiné.  

... Jak dál k nápravě? ...  

MS: Dobrá, jak lze toto reformovat?  

JZ: Jsem přesvědčen, že lidstvo čeká na dalšího nového vykupitele, na novou Bibli, na silný příběh. 

Nevím jaký. Neumím jej definovat, ale bez toho to nepůjde, protože jakmile lidi něčím neupoutáte, 

nic se nestane.  

MS: Lidé čekají na příběh a ten se promítne do jejich chování, vnímání světa, projevu sexuality.  

JZ: Určitě. Na počátku křesťanství přece byl příběh, legenda. Tato společnost na to zatím nevypadá, 

ale něco takového – doufám - také vytvoří. Jinak si společenskou obrodu nedovedu představit. Jinak 

to musíme „zabalit“. Nebude se jednat o zítřek, ale když vezmeme dlouhodobou perspektivu, 

dopadneme jak starý Řím. Barbaři kolem nás „převálcují“. Již dnes nemáme, kdo by nás bránil. 

MS: Problémy, jimiž se máme zabývat, suneme před sebou, což z dlouhodobého hlediska škodí a 

náprava omylů je o to bolestivější.   

... Pohlavní nemoci a nová doba ...  

MS: Jasně, kdybychom se po této jistě zajímavé a podstatné odbočce vrátili k tématu sexuálního 

chování lidí, jak se díváte na význam pohlavních nemocí, s nimiž se zdejší populace mohla po roce 

1989 setkat. Říkal jste: Strach z HIV sem přišel.  



 
 

74 
 

JZ: Před rokem 1989, co se pohlavních nemocí týče, byla tato země v podstatě čistá. Sem tam nějaké 

byly, ale nebylo jich mnoho. Když tamhle nějaké prostitutky ohrožovaly kapavkou, přijel tam ANTON, 

„nasoukali“ je do něj, přivezli je sem. Shodou okolností v tomto patře, kde vedeme rozhovor, bylo 

venerologické oddělení, kde se víceméně vyléčily. Navíc tehdy fungovala centra pohlavních nemocí, 

kde byly sociální pracovnice, které dohledávaly kontakty. Dnes si toto nikdo nedovede ani představit, 

že bychom dnes „chytili“ čerstvou kapavku a řekli: chlapče, od koho to máš? A poslali za ním sociální 

pracovnici. Navíc – dnes je daleko větší migrace. Přijede sem spousta cizinců. Naši lidi jezdí ven a 

zpět. Nemocí tohoto druhu musí přibývat.  

... Sexuální turistika ...  

MS: Pokročme dále. Existuje něco jako sexuální turistika.  

JZ: Jedná se o další skutečnost.  

MS: Také souvisí s tím, že za tuto činnost u nás nejsou „postihy“ a jsme v tomto ohledu liberální zemí.  

JZ: Nemyslím si, že v tom není zase tak velký rozdíl. Máme zde jednu věc - a to je specialita Prahy - 

homosexuální prostituci. Když se podíváte v poslední době na nárůst AIDS, pochází hlavně z této 

skupiny. Tam je někde problém. Těžko se může dělat cílená zdravotní výchova v této menšině. Pokud 

se mluví o prostituci, vždy se mluví o prostitutkách. Existuje zde společnost Rozkoš bez rizika, která se 

věnuje prostitutkám, ale kdo se věnuje těm klukům, kteří tuto službu poskytují? S nimi je velmi 

obtížný kontakt. Je zde pár terénních pracovníků, ale nic moc organizovaného.  

... Přístup státu ...  

MS: Soudíte, že by stát měl silněji zasahovat?  

JZ: Stát by měl víc investovat do mírnění rizik. Represemi se to nevyřešilo nikde na světě, ale měli 

bychom s menšinami komunikovat. Zde se stále dává málo peněz na prevenci pohlavních nemocí. Dá 

se to spočítat. Byly doby, kdy jsme dávali 50 milionů ročně na prevenci HIV. Dnes se dávají 4 miliony. 

MS: Jsou jiné priority státu. Všude se škrtá. Zmínil jste otázku osvěty. Dnešní člověk snad nemá 

problém se dostávat k informacím.  

JZ: Lidé jsou „zahlceni“ informacemi skrze počítače. Řekl bych, že hlavní handicap tohoto zdroje je 

naprostá neselektivita. Není tam žádná hierarchizace úrovně informací. Postmoderní doba je 

poznamenaná tím, že informace „hej“ či „počkej“, má stejnou úroveň jako informace od 

univerzitního profesora. Vidíme to ve zdravotnictví, ve spoustě oblastí. Vezměte si onkologii. Tam je 

všelijakých „věrozvěstů“ s virgulemi.  

... Racionalita a emoce ...  

MS: Soudím, že zde vystupuje otázka lidského rozumu – racionality.  

JZ: Člověk není pouze rozumná bytost. Člověk je iracionální bytost. Je pod vlivem afektů. Rozum, když 

o to jde, je to poslední, co umíme „zapnout“. Když nám o něco jde, moc neuvažujeme, poněvadž 

emoce to přebíjí. Jedná se o katatymní deformace světa. V této souvislosti mám vždy tendenci citovat 

Erasma Roterdamského a Chválu bláznovství. Jeho spisek je stručný, byť se nejedná o hlubokou 

filozofii. Do značné míry je to pravda.  
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MS: Pokud člověk nepropojí emoci a racionalitu, bude na špatné cestě. Láska je v počátku záležitostí 

emocí, ale pak by k tomu měla přistoupit racionalita.  

JZ: Změna k racionalitě je hodně důležitá.  

MS: Tento aspekt jednání u lidí vidíte?  

JZ: Je-li rozvodovost 50 procent, pořád máte polovinu těch, kteří to tak vidí.  

MS: Ano, jsme u příkladu sklenice. Ta je z poloviny plná a z poloviny prázdná.  

JZ: Pořád máme případy dlouhodobě žijících párů, které nemají vážné problémy. Víme, že manželské 

soužití upadá, ale dekadence je moderní jev.  

... Sexuální průmysl ... 

MS: Jak vidíte sílu sexuálního průmyslu?  

JZ: Je to velký byznys. Je držen „poptávkou“ mužů, jelikož ženy by žádnou pornografii ekonomicky 

„neustály“.  

MS: Sexuální průmysl vede k zotročení člověka.  

JZ: Co je nový fenomén, jež se týká i žen, to jsou výměny sexuálních podnětů, fotografií, textů na 

internetu. Jedná se o specificky ženskou záležitost. Někteří muži toho velmi dovedně využívají – 

dokonce, že se vydávají za ženy. Jedná se o novou komunikaci, kterou „nestudujeme“. Známe to spíše 

z kriminálních kauz nebo z nějakého ústního podání. Jedna socioložka tomu říká po vzoru Američanů 

„sexting“. Jedná se o novou formu erotických komunikací na internetu. Nejedná se o konzumní 

pornografický charakter, ale je to výměna informací a výměna fotek, ale nejedná se o formu 

pornografie pro „závisláky“, kteří také existují. Někteří z nich si „vygooglují“ nějaké „nahotinky“ a sytí 

je autoerotika. Sexting je trochu o něčem jiném. Obávám se, že to je realita, že ženy do toho vstupují 

někdy až přehnaně ochotně. Nyní posuzuji případ, kde člověk má asi 50 kontaktů toho typu, že 

„vykrádá“ ženám webové stránky. Najede si tam k nim hesla a tam jim stahuje fotografie, které na 

své stránky ochotně věší. Někdy jsou intimní. Jedná se o nový fenomén, který dříve neexistoval.   

MS: Soudil jste, že česká populace je „normální“ populací srovnatelnou se Západem? 

JZ: Internetové chaty jsou stejné jak v Americe, tak v Německu. Je to celosvětová záležitost. 

Pornografický průmysl zrovna tak a konzumní erotika je také celosvětová. Začalo se to k nám vozit 

z Německa, nyní je tento fenomén globalizován.  

... Příčiny „vadné“ sexuality ...  

MS: Komu či čemu to přičítáte? Je to nedostatek vztahů?  

JZ: Je to přirozená, biologická touha mužů po takové neosobní kopulaci a neosobní erotice. Muži jsou 

ze své biologické podstaty žádostiví. Po pornografii byli vždy hladoví. Sbíraly se všelijaké časopisy, to 

jsme zde viděli. Nikdy v historii to nebylo tak, že byste sedl k počítači, třikrát klikl a před vámi byste 

měl doslova galerie nahotin. Hovořím o novém fenoménu, s nímž se lidé učí žít. Dříve to byly knihy, 

které se sbíraly. Pamatuji si jednu babičku, která přinesla kufr Playboye a říkala: „Pane doktore, toto 
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jsem našla u manžela pod postelí, když umřel. Co si o tom mám myslet?“ Tenkrát se to muselo 

pracně sbírat. Dnes k tomu nepotřebujete kufr. Stačí jeden malý disk s USB.  

MS: Není to právě znakem dekadentnosti doby?  

JZ: Jistě! Je to podobné jako ve starém Římě. Konzum prostitutek a všelijakého erotického umění. 

Když se podíváte na staré Pompeje, tam je spousta erotického umění v jejich freskách, mozaikách a 

jiném.  

MS: Vše je jistě otázka mezí.  

JZ: Nyní máme nový problém, který jsme také dřív neviděli. Vzniká nám nový typ „závisláka“ na 

audiovizuální erotice. Jsou to hoši, kteří upřednostňují masturbaci s těmito podněty. Nakonec i před 

partnerským sexuálním životem. Tato forma erotického jednání je odvádí od běžného života. Někdy 

jsou tím odváděni od práce. Lze v tom vidět závislost jako závislost na drogách, poněvadž tam 

vystupují endorfiny jako morfiny, nabízející blažené uspokojení.  

... „Výstřelky“ mládí ...  

MS: Měli bychom se zmínit ještě o jedné skutečnosti ve vztahu k „vadné“ sexualitě. České studentky, 

když nemají peníze, také nabízejí různé erotické služby, jelikož se jedná o slušný přivýdělek. 

JZ: Prostituce jako taková, je věcí sebehodnocení těch lidí. Jestli se někdo oddá prostituci, aby získal 

peníze, musí mít strašně nízký sebecit – ať se jedná o kluka, či holku. Právě v tomto spatřuji problém. 

Souvisí to s relativizací hodnot.    

MS: Když jsou pro vás peníze HODNOTOU, člověk přece kvůli nim udělá cokoliv. Opět se dostáváme 

k tématům, která jsme diskutovali v obecné části transformace společnosti. Když je ve společnosti ... 

JZ: ... orientace na hmotné ... 

MS: ... statky, nesmíme se divit, že lidé udělají cokoliv.  

JZ: Tomu se vůbec nedivím. Čemu se divím, je, že zkušeností s prostitucí přibývá, přičemž se nejedná 

o nový jev. To je zde roky. Je zřejmé, že někteří mužští to považují za téměř přirozenou věc. Není jich 

mnoho. Asi 14 procent populace mužů má s prostitucí zkušeností. Na druhé straně neroste počet žen, 

které pozitivně neodpovědí, jestli měly pohlavní styk za peníze. Těch zůstává kolem třech procent.  

MS: Jedná se též o otázku ochoty odpovídat.  

JZ: Jde tam také o to, že lidé v každé etapě lžou jinak. Výsledky - trendy můžeme srovnávat.  

MS: Ve statistice můžeme pouze pozorovat trendy.  

JZ: Všechny tyto průzkumy mají omezenou vypovídající schopnost.  

... Úloha státu ...  

MS: Diskutujeme-li sexualitu, dotýkáme se otázky mravní i právní. Řekl byste, že stát by měl v této 

oblasti konat?  
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JZ: Nemáte vlastně co. Že bychom zablokovali erotiku na internetu? Asi k ničemu dobrému by to 

nepřispělo, protože to se vždy nějak „obejde“, lidé jsou v tomto ohledu dostatečně vynalézaví. 

Hlavně bych doporučoval, aby se blokovala erotika, která je dětská, která má vysloveně nebezpečnou 

povahu, kde jsou projevy agrese. Nějaká cenzura tohoto typu by měla být. Příliš není, když si občas 

„projedu“ nějaké stránky s pornografickým obsahem, naleznou se hrozné věci. Vždy člověk jen zírá, 

co je nového.  

MS: Opět narážíme na skutečnost, že člověk je vynalézavý a rád překračuje hranice možného. Na 

druhou stranu se zde objeví hlasy: to je snaha intelektuálů regulovat.  

JZ: Tady jde o otázku mezí a o míru zásahů v této oblasti, a právě o tom se nyní vedou debaty. Stát se 

pokusil udělat trestní zákoník, ve kterém je zakázáno držení dětské pornografie. Na neštěstí on 

dětskou pornografii definoval tak špatně, že se jedná o zobrazení erotických objektů mladších 

osmnácti let. Když dovolím od patnácti let souložit, nemohu tam dost dobře tyto věkové kategorie 

dát, což ničí adresnost, protože bychom potřebovali pečlivé analýzy pornografických materiálů, kde 

jsou opravdu malé děti. Můžeme se na takové jednání dívat jako na vážný zločin.  

MS: Problém je, že se tam točí hodně peněz a perou se v tom špinavé peníze.   

JZ: Jistě, produkce tohoto druhu se prodává dobře. Několikrát jsem posuzoval „výrobce“ 

homosexuální dětské pornografie, kteří sem jezdili z Holandska či Francie „vyrábět“ v Praze svá „díla“. 

Neměli ani tak děti, ale čtrnáctileté, třináctileté kluky. Přece jen jsou pubescenty, ale velice dovedně 

to prodávali. Tím, že „produkci“ přeposílali dál.  

... Sexuální výchova ...  

MS: Stát v naší republice zajišťuje vzdělání. Jak se stavíte k sexuální výchově? Vnímáte ji jako snahu 

otevřít téma mladému člověku?  

JZ:  Sexuální výchova by měla být součástí vzdělávacího procesu. Nejvíce dlužné jsou v tomto směru 

školy. Člověk by se měl již ve věku před pubertou dozvědět základní biologická a fyziologická fakta o 

reprodukci a o sexualitě a hodně se v té souvislosti diskutuje o formě, kterou se takové informace k 

dětem dostanou.  Z lékařského hlediska lze doporučit především otevřenou sexuální výchovu a 

poučení o etických, hygienických i reprodukčních úskalích sexuality. 

MS: Setkal jsem se kritickým postojem, že právě díky tematizaci sexu se z toho stává cosi „běžného“. 

Díky tomu lidé „vědí“ o sexu více než například o politice. Vše je sexem prosyceno, lidé „neznají“ 

hranice, neplatí zde: když o něco usilujete, nakonec se to postaví proti vám?   

JZ:  Moderní člověk je informacemi všeho druhu spíše přesycený. V sexu i politice pak platí, že 

zejména mladý člověk dostává ty informace neselektované, neuspořádané. Dlužíme mladé generaci 

uspořádání informací na základě faktů, životních zkušeností a vůbec reality. Nejen medicína, ale také 

sexuální výchova by měla být založena na ověřených faktech, nikoliv na dojmech a předsudcích. 

... Hodnocení sexuality u nás ...  

MS: Kdybychom měli říci pár slov na závěr. Říkal jste, že Češi „sexuální transformaci“ zvládli. 
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JZ: Praktický sex se vůbec nezměnil od dob starých Sumerů. Tam se nemělo co příliš upravovat. Tím 

myslím sexuální „párovací“ setrvačnost a věci kolem. Česká populace se chová celkem odpovědně, co 

se týká kulturně podmíněných, jako je porodnost, jako je antikoncepce, jako je obliba bezpečnějšího 

sexu. Ukazatel jako je potratovost, dokonce i pohlavní nemoci mají srovnatelný efekt. Nemáme tolik 

pohlavních nemocí jako třeba Poláci nebo Bělorusové či Ukrajinci. V tomto jsme opravdu civilizovaní 

a nemusíme mít nějaké komplexy.  

MS: Otázka je, zda budeme se sexualitou zacházet tak, aby český národ nevymíral, abychom člověka 

vnímali jako člověka, a ne jako věc.  

JZ: To neumíme. Od té doby, co se ženy naučily číst, psát a počítat a začaly být vzdělanější než muži, 

porodnost ve všech civilizovaných zemích klesla pod dva. Když se dnes zeptáte holek v osmé třídě, 

kdy ještě nezačaly sexuálně žít, kolik chtějí mít dětí, vyjde to asi na 2,2 dítěte na ženu, což by bylo 

dobré. Když se zeptáte maminek po prvním porodu v porodnici u Apolináře, výsledek je 1,8 dítěte. 

Řekl bych, že jen to by bylo dosažitelné „propopulačními“ opatřeními. Rezerva je tam minimální. 

Tento trend neumíme zvrátit, nepodařilo se to Skandinávcům, nepodařilo se to nikomu. Jediné 

skupiny, které mají vysokou porodnost, jsou imigranti, na příklad ve Francii. Imigrace z Afriky 

„vyrovnává“ populační úbytek obyvatelstva.  

MS: Nebo je to případ islámských národů.  

JZ: Nebo ze Středního východu. Již starý Kaddáfí říkal, že Evropu „obsadí“ skrze dělohy svých žen.  

MS: V tomto ohledu politika pokračuje, i když Kaddáfí není mezi živými.  

JZ: Za bolševika jsem kolikrát sledoval diskuse. Při ministerstvu zdravotnictví zde existovala Státní 

populační komise. Tam sedělo celkem pár osvícených lidí. Vymýšleli propopulační opatření. Studovali 

jsme je mezinárodně. Zjišťuje se, že když uděláte nějaké účinné propopulační opatření, uděláte pouze 

populační vlnu, jako jsme měli za Gustava Husáka v sedmdesátých letech.  

MS: Ne nadarmo se hovoří o „Husákových dětech“.  

JZ: Končí to dalším propadem. Filozofie lidí se nedaří zvrátit. Dokud nepřimějete ženy, aby rodily 

druhé a třetí dítě, v tomto směru nebude lépe. Demografická křivka je sekulární – a to všude ve 

vyspělém světě. Nejedná se o český případ.  

MS: Můžeme v tom vidět orientace na sebe, sobectví. Ostatně nemít děti je projev sobectví, ...  

JZ: ... a proto hovořím o dekadenci.  

MS: Říkáte: svět je dekadentní.  

JZ: Vyspělý svět určitě.  

... Místo závěru ...  

MS: Na druhou stranu - společenskou a hospodářskou transformaci hodnotíte pozitivně, a co 

budoucnost naší země?  
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JZ: Naše budoucnost je ovlivněna globalizací. Celý vyspělý svět se musí někam ubírat. Je otázka, kam? 

Jsou koncepty: střetu civilizací, konce civilizací – a nevím, která z nich nakonec vyhraje, jelikož si to 

netroufám říci, neboť nejsem takový myslitel.   

MS: Pokud bychom měli užít myšlenku, kterou údajně řekl Ladislav Klíma - ten byl skeptický, protože 

říkal: „Svět se řítí do ďáblovy řiti.“ Snad vývoj nebude naplňovat jeho „proroctví“.  Děkuji vám za milé 

setkání.  

P.S.:    

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

JZ:   Jen v rovině čistě politické – kandidoval jsem ve všech demokratických volbách a myslím, že 

úspěšně, nejprve za OF, později za ODS. Podporoval jsem prozápadní, pravicovou politiku. 

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

JZ:   Nějaké kuponové body jsem měl, nic moc jsem na tom nevydělal. 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nepůsobilo rozdělení 

na eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci ve Visegrádském společenství a 

také k opětovnému setkání v Evropské unii?       

JZ:   Jak se ukázalo, rozdělení Československa bylo pro oba národy prospěšné. Nejdůležitější je, že to 

výrazně zlepšilo naše vzájemné vztahy. Někdy mám pocit, že Česká republika je dnes takovým 

kapesním Československem se vším všudy …  

 

 

Dialog o transformaci s Milošem Mikolandou29,30: 

MS: Vyjděme z roku 1989. Čím pro vás bylo toto období a s ním spojené občanské aktivity? V jaké 

životní fázi jste se nacházel? Co jste od něj očekával a případně jak se ona očekávání naplnila?  

MM: Měl jsem v tomto období velká očekávání, byl jsem čerstvým třicátníkem. Snažil jsem se chopit 

příležitosti v tom smyslu, že v naší zemi konečně nastanou normální podmínky pro svobodný život, 

pro uplatnění v práci bez stranické příslušnosti, pro svobodné vyjadřování názorů, a tak bych mohl 

pokračovat dále. Pochopitelně jsem události sklonku roku 1989 přijal s velkým nadšením. V té době 

jsem již krátce bydlel po svém přestěhování v Poděbradech. Tím jsem byl dostatečně imunní vůči 

místním poměrům v tom smyslu, že jsem zde nebyl s nikým a s ničím svázán. Toto moje očekávání 

časů příštích bylo křišťálově čisté. 

MS: Jak by ne, vždyť jste byl v v Poděbradech, ve městě, kde se vyrábí olovnatý křišťál.  

                                                           
29

 Miloš Mikolanda *1962, poděbradský občan, ekolog, soukromý podnikatel v oblasti životního prostředí, 
poděbradský radní.   
30

 Dialog o obecných tématech byl natočen v pondělí 24. října 2011  v dopoledních hodinách  a hovor o ekologii 
v pondělí 14. listopadu 2011 v pracovně Miloše Mikolandy na Městském úřadě Poděbrady, náměstí Jiřího 20 / I 
v Poděbradech. 
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MM: Ano, nebyl jsem ale bohužel v celospolečenské euforii schopen rozlišit některé skryté osobní 

zájmy jiných osob, které okamžitě nastupovaly s očekáváním této změny. Uvedu konkrétní případ, 

abych nemluvil pouze abstraktně. Byly připraveny plány na přestěhování Skláren Bohemia za město. I 

dnes soudím, že by to byl jednoznačně pozitivní prvek, kdyby tento zdroj znečištění byl vymístěn na 

okraj města. Bohužel do tohoto reálného procesu okamžikem revoluce vstoupily osobní zájmové 

faktory, které celý projekt, jenž byl připraven, zmařily. Proto dnes bohužel máme sklárny v centru 

města. S tím se musíme pochopitelně smířit, dnes již to nemá řešení a musíme s nemalými náklady 

likvidovat staré ekologické zátěže, které zde zůstaly. Tolik příklad z té nepříjemné stránky, kdy 

sametová revoluce ukončila pozitivní záměr. Na druhou stranu se neskutečně zlepšila řada věcí: 

možnost svodného cestování, vzdělávání, vstřebávání informací, které byly dříve nedostupné. To 

pochopitelně vnímám jednoznačně pozitivně.  

MS: Své mládí jste prožil v komunismu, neuvažoval jste náhodou o tom, že byste opustil tuto zemi?  

MM: O emigraci jsem uvažoval velmi často.  

MS: Vaše úvahy byly intenzivní ...  

MM: Mnoho mých kamarádů opustilo tuto komunistickou říši zla. Některým jsem aktivně pomáhal 

při opuštění republiky, s čímž jsem měl následně velké problémy a byl jsem z toho důvodu 

vyslýchán Státní bezpečností. Naštěstí to nevedlo k mému vyloučení ze studií, byť to bylo tenkrát 

opravdu na hraně. Plány na emigraci měly reálnou strukturu, ale převážily sociální faktory – rodina, 

rodiče.  

… Komunismus …  

MS: Jak přemýšlíte o komunismu jako o konceptu na uspořádání spravedlivé, beztřídní společnosti? 

Není to utopie a proti přirozenému směřování člověka?  

MM: O komunismu nepřemýšlím, nemám ho rád. Každý člověk je neopakovatelný originál, proto není 

možné uniformovat jeho konání a myšlení.  

MS: Jak se zpětně díváte na minulý režim? Lidé v této zemi v něm museli žít dvě generace, aby se 

s ním patřičným způsobem rozloučili. Jak se vám zapsal do mysli, do paměti a jak si myslíte, že ovlivnil 

chování lidí? 

MM: Minulý režim si dobře pamatuji, protože s jeho úskoky jsem se setkával velmi často. Býval jsem 

přesvědčen, že vím poměrně dost o tom, jaký tento režim je, a že jsem schopen orientovat se ve 

všech těch ohavnostech, která napáchal na myšlení občanů a na devastaci hospodářství. Po revoluci, 

když se člověk seznamoval již otevřeně s fakty o minulosti a dával si veškerá data do souvislostí, jsem 

zjistil, že jsem byl stále hodně naivní. Neviděl jsem v plném rozsahu všechny hrůzy režimu, kterých se 

komunisté a jejich posluhovači dopouštěli. Z tohoto důvodu se plně ztotožňuji se zákonem o 

protiprávnosti komunistického režimu, který jej definuje jako protiprávní, zavrženíhodný a říká, že 

všechny formy boje proti němu jakýmikoliv prostředky si zasluhují úctu. To si myslím i dnes.  

MS: Když toto říkáte, jste stoupencem těch Poděbraďanů, kteří se postavili proti režimu a se zbraní 

v ruce šli bojovat proti němu? Narážím na Mašíny a jejich kolegy.  

MM: Ano, naprosto přesně.  
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MS: Je možné považovat procesy kolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a za 

vítězství liberální demokracie? 

MM: Nikoli. Tento proces bude trvat desítky let. 

… Kontinuita komunistické strany …  

MS: Co říkáte tomu, že komunistická strana pokračuje do dnešních dnů? Jde o to, že na počátku 

proměny společnosti byla hypotéza, že tato strana postupně vymře. Průměrný věk její členské 

základny vzrůstá, ale komunisté jsou zde pořád.  

MM: To je pochopitelně velmi nepříjemná záležitost. V průběhu procesů takzvané sametové revoluce 

pochopitelně řada prominentů bývalého režimu „ukořistila“ potřebné majetkové zdroje, ze kterých 

profitují do dnešních dnů. Politika je pouze ekonomický koncentrát. Domnívám se, a to je můj osobní 

názor, že komunistická strana nemohla být zrušena, protože byla schopna se vykoupit svými 

finančními zdroji. Řada předlistopadových funkcionářů se směle pustila do nejrůznějšího podnikání a 

zmnožování svého majetku, až dnes jsme schopni tyto aktivity zpětně vyhodnocovat. Proto nebylo 

možné tuto stranu nějakým způsobem vymazat z politické mapy. A to je špatně.  

MS: Ostatně jeden z čelných představitelů federální vlády Marián Čalfa třeba z této strany odešel. 

MM: Přesně tak.  

MS: Vnímáte její současné působení na politické scéně jako cosi negativního? Jsou lidé, kteří jsou 

shovívaví vůči komunistům. Ano, jsme v demokratické zemi, musíme respektovat i ty, kteří mají šrámy 

díky minulosti, mohou být v politice účastni. Nebo se strana měla zakázat?  

MM: Myslím si, že v politice nemají co dělat lidé, kteří na sobě mají šrámy minulosti. Neříkám, že 

každý z nás musel být odbojář jdoucí proti komunistům se zbraní, protože je to pochopitelně otázka 

odvahy a životního postoje. Na druhou stranu - komunistický režim nebyla nějaká konkrétní postava 

či fyzický objekt. Režim ztělesňovali konkrétní lidé, ale i mlčící většina. Osobně jsem velice znechucen, 

když některému z politiků nebo aktérů veřejného života je položena otázka na jeho angažmá 

v bývalých mocenských strukturách KSČ a ten člověk odpoví, že tam byl, protože chtěl pracovat ve 

svém oboru, a nezbylo mu nic jiného než do komunistické strany vstoupit. Jde o „křivocharakterní“ 

přístup, který odsuzuji.  

MS: Ano, člověk možná ví, kam směrujete. Někdo se mohl mýlit. Jsou lidé, intelektuálové jako 

František Halas, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert  - ti viděli v této ideologii cosi „spásného“.  

MM: S tímto vaším názorem budu polemizovat, protože to by mohlo být omluvou v padesátých 

letech, kdy mnohdy šlo o život. Tam člověk mohl kolaborovat z důvodu existenční záchrany. 

V padesátých letech to byla otázka života a smrti. Tam dokážu pochopitelně akceptovat, že člověk 

vstoupil do komunistické strany, aby jeho rodina zůstala naživu a měla co jíst. To byla principiální 

záležitost. Jestliže ale v sedmdesátých, osmdesátých letech někdo vstoupil do KSČ proto, aby mohl 

vykonávat svou práci, považuji to za hanebnou kolaboraci. Mohu hovořit konkrétně sám o sobě. Když 

jsem dokončil studia, měl jsem možnost pokračovat ve vědecké práci, podmínkou byl vstup do KSČ. 

To jsem pochopitelně odmítl a ve své další kariéře jsem pokračoval jako geolog v maringotce u lesa. 

Hodnotím-li toto zpětně, byl jsem vnitřně šťastný člověk. Považuji to za správné rozhodnutí. Odsuzuji 
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to, jestliže se někdo stal členem KSČ a přisluhovačem minulého režimu z důvodu, aby mohl cestovat 

do zahraničí, aby mohl vykonávat svou práci. To je v rozporu s mým přesvědčením.  

MS: Tím poukazujete na fakt, že by se člověk neměl ohnout, pokud mu bezprostředně nehrozí smrt. 

Jestliže zde chci žít, je vhodné raději vzít podřadnou práci. Na druhou stranu, poté co se chci 

realizovat, jedině tak, že překročím hranice. To vše, protože jsem si snažil zachovat svou identitu?  

MM: Ano. I zdánlivě podřadná práce může člověka učinit šťastným. Příkladů je bezpočet. 

MS: Nu, ale takových lidí není mnoho. Může být člověku, který vstoupil do strany, „udělen“ pardon? 

Jsou lidé, kteří tam šli z důvodu kariéry, ale po roce 1989 nemohli vykonávat svou profesi díky 

„stigmatu“ z minulostí. Takový člověk říká: „Promiňte, chyboval jsem …“    

MM: Pochopitelně, že takového člověka nebudeme věšet na strom, ale neměl by zastávat vrcholné 

funkce v tomto státě. Pokud vezmu konkrétní příklady, namátkou mi blikl hlavou Pavel Telička. Pokud 

si pamatujete, …  

MS: … byl to eurokomisař a hlavní vyjednavač České republiky v EU.  

MM: Ano, to je příklad člověka zatíženého kolaborací s minulým režimem formou členství v KSČ. 

Neupírám mu profesní zdatnost. Takový člověk ale nemůže být reprezentantem našeho státu v takto 

důležité funkci. Byl členem zákonem definované opovrženíhodné organizace. 

MS: Člověk se může setkat s postojem, že nejsou lidé. Vezměme si rok 1989, kdy moc spadla nečekaně 

disidentům do rukou. Kdyby se všichni lidé spojení s minulým režimem „vyházeli“, nebude stát 

fungovat v potřebném rozsahu. 

MM: Tento názor nesdílím. Ve společnosti žilo a žije mnoho slušných a schopných lidí. 

… Lustrace …  

MS: Dobrá, myslíte si, že například lustrace byly správným řešením? Lidé tak dostali červenou pro 

výkon některých funkcí ve státě.  

MM: Myšlenka lustrace byla asi správná. Pokud jsem informován, v podobném duchu lustrovali v 

Německu kolaboranty ze Stassi. V zásadě s aplikací tohoto procesu souhlasím. Pochopitelně známe i 

případy, kdy si soudruh mohl své negativní lustrační osvědčení zakoupit. Je otázkou, do jaké míry byl 

systém spolehlivě nastaven a kontrolován.  

… Revoluční čas …  

MS: Soudíte, že rychlé předání moci komunisty byl jeden z hlavních důvodů, proč revoluce dostala 

adjektivum sametová? Zkrátka došlo k předání moci. Lidé, kteří ji drželi, se jí rychle „vzdali“. Jak si 

vysvětlujete příčinu této rychlosti, sametovosti a ústupu starého režimu? Moc byla předána lidem, 

z nichž někteří jsou v politice do dnešních dnů.  

MM: Na to je těžká odpověď, na to dodnes hledají historici odpověď. Samet nespadl z nebe. Byl to 

nepochybně logický důsledek procesu všech demokratizačních snah ve střední a východní Evropě. 

Bolševici museli vědět, že končí. Podle mého soukromého názoru, klíčovou otázkou zborcení 

komunistického systému ve střední Evropě bylo umožnění občanům NDR překročit hranici 
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z Maďarska do Rakouska. Zde vznikl legální „bypass“, možná trhlina v železné oponě a poté byl celý 

systém již konzistentně neudržitelný. Když pak občané NDR vzali útokem západoněmeckou ambasádu 

v Praze, byl to již takový dílčí, malý krok. Myslím si, že rozhodujícím okamžikem byla penetrace 

železné opony na maďarsko – rakouské hranici.  

… Demokracie, politika …  

MS: Posuňme se dále. Jak uvažujete o politice, o demokracii? Člověk je tvor společenský a jednou ze 

snah je i péče o obec, kde působí.   

MM: To je široké téma, na které neumím odpovědět v celé šíři záběru. Bohužel demokracie nebyla 

dosud překonána lepší technikou vzájemné interakce člověk – společnost. Pokud místní občané 

spravují svoji obec formou místní samosprávy, je to nepochybně ten správný mechanismus.  

MS: Mnohdy se člověk setkává s první republikou jako inspiračním vzorem … Je to oprávněné? 

MM: Těžko říci, tuto dobu znám jen střípkovitě z historických pramenů. Osobně považuji vznik 

samostatné republiky v roce 1918 za chybu. Ne pouze proto, jsme ztratili Alpy či přístup k moři, ale 

proto, že bychom dnes byli větším a silnějším hráčem na poli evropské politiky. Respektuji, že tento 

můj názor nebude všeobecně akceptován jako správný.  

MS: Soudíte, že každý člověk by se měl zajímat, co se kolem něj děje? Jde o to, že v minulosti byli lidé 

převážně pasivní, neměli možnost se uplatnit, po roce 1989 je to zřejmě jiné.  

MM: Občané by se měli přiměřeně svým možnostem časovým, odborným či zdravotním angažovat ve 

věcech veřejných, byť  i poradenstvím v oboru, disciplíně, které rozumí. To v současnosti postrádáme. 

Upřímně řečeno, příliš nemám rád názory typu: „Mělo by se …“ a jiné. Nechť člověk přiloží ruku 

k dílu, kritizovat je snadné, ale jen aktivní práce přináší ovoce.   

MS: Jestliže člověk žije v obci, měl by asi občas docházet na zasedání města, měl by znát své 

zastupitele. Pokud se mu cosi nelíbí, měl by vytvořit petici, aby upozornil na omyly, které dané 

exekutivní těleso udělalo.  

MM: Určitě. Spravování věcí veřejných se nepochybně dá dělat kultivovaně a tvůrčím způsobem ku 

prospěchu všech občanů dané obce. Jen namátkou: V minulý týden, tedy v polovině října 2011, jsem 

zachytil informaci o starostovi v jedné obci v České republice, který je v úřadě nepřetržitě šesté 

volební období, to znamená přes 20 let. Občané jej stále volí. Myslím si, že je to fenomén, kdy 

nepochybně starosta hájí zájmy občanů tak, že jsou s jeho prací ve většině spokojeni. Výkon veřejné 

služby lze dělat korektně a slušně. Občané se mohou do toho zapojit nejrůznějším způsobem - 

formou občanských iniciativ, ekologickými aktivitami, prací v komisích.  

MS: Vám spojení „občanská společnost“ říká asi hodně, pokud toto uvádíte. Politik, který je v úřadu, 

by měl mít zájem, aby měl zpětné zrcátko od lidí, na něž rozhodnutí radnice či jiného orgánu dopadne. 

Jak se díváte na Václava Klause, jenž sílu občanské společnosti neuznává?  

MM: Z mého pohledu to není správné. Je to těžké, ale zastávám názor, že pokud se udělá nějaké 

rozhodnutí či se realizuje jakýkoliv záměr, který má posloužit určité skupině obyvatel, nesmí to být 

v žádném případě na úkor jiné skupiny obyvatel. Řeknu konkrétní případ. Například nyní byl 

v Poděbradech vypracován projekt, na nějž byla přislíbena dotace, týkal se velkokapacitního 
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parkování blízko nádraží. Byl to záměr, který by velké skupině občanů umožnil parkovat a vyřešil by 

jejich problémy s parkováním. Samozřejmě, byla neméně významná skupina obyvatel, které by tento 

projekt zkomplikoval život z hlediska …  

MS: … kvality životního prostředí, …  

MM: … hluku, zvýšené dopravy, prašnosti a tak dále. Z tohoto důvodu bylo po vyslechnutí obou stran 

od tohoto záměru odstoupeno. To znamená, že prosazování zájmů na úkor druhého není možné. Je 

potřeba jít cestou, kdy výhoda převáží.  

MS: V minulosti se neuplatňoval takovýto přístup. Minulý režim preferoval určitou skupinu lidí. Se 

škodami, které způsobil, se vypořádáváme do dnešních dnů. Těmi škodami myslím ekologické škody.  

… Demokracie a západní svět …  

MS: Popojděme dále. Zřejmě se shodneme, že demokracie je běžným politickým uspořádáním 

západního světa. Je podle vás dostatečně efektivní? Přijali jsme ji však jako Češi? Jak vnímáte stav 

demokracie v této republice? 

MM: Vnímám to se smíšenými pocity, abych odpověděl tak, jak to cítím. Opakuji, nic lepšího, než je 

stávající demokratický systém založený na pluralitě politických stran, na pluralitě názorů, 

euroamerická civilizace zatím nevymyslela. Pochopitelně to má svá úskalí. V praxi se setkáváme se 

zneužitím moci, kdy ekonomický zločin prorůstá do nejvyšších pater politiky a zpětně ovlivňuje 

politické dění. Je to uzavřený kolotoč. Je velmi obtížné z toho nalézt cestu ven. To se netýká pouze 

České republiky, to se týká celé proamerické civilizace, někde více a někde méně. Bohužel i s těmi 

negativními faktory jsme se dokázali velmi rychle sblížit. To bohužel negativně ovlivňují celé dění ve 

společnosti.  

MS: Jinými slovy, máme formální systém demokracie - máme volby, máme svobodu vyjadřování, 

nikdo nás za naše názory nemůže zavřít. Druhou částí demokracie jsou lidé, kvalita diskuse a 

vzájemného naslouchání pokud možno znalých lidí. Sice se do diskuse může zapojit i „neználek“, 

ovšem to poté celý proces rozhodování brzdí. Jak vnímáte element člověka v demokracii? Zřejmě je 

nezastupitelný? 

MM: Musíme pochopitelně vyjít toho, že každý člověk je originál, těžko budou dva lidé úplně stejní a 

shodných názorů. Pochopitelně je to o dohodě, hledání styčných bodů, byť to není vždy úplně 

snadné. Takto je lidská civilizace nastavena. Je potřeba, aby prosazování svobody jednoho jedince 

nebylo na úkor druhého.  

… Ekologie – péče o životní prostředí …  

MS: Nyní bych se obrátil na pole vašeho působiště, a to je otázka životního prostředí. Jaká byla péče o 

životní prostředí v době před rokem 1989? Když si člověk procházel média, setkával se s protesty lidí, 

kteří žili v silně průmyslových zónách, jednalo se o sever Čech, sever Moravy. Jak jste to vnímal? Byl 

režim ochotný připouštět, že se zde dělá cosi proti životnímu prostředí?  

MM: Ano, myslím si, že tato problematika byla ve dvou rovinách. Řada věcí se dělala v rozporu se 

zájmy ochrany životního prostředí. Tím mám v prvé řadě na mysli průmyslové provozy, kdy za účelem 

splnění nějakých stranicky stanovených plánů se muselo pracovat, odvádět výsledky a na ochranu 



 
 

85 
 

životního prostředí se příliš mnoho nehledělo. Uvedu jeden malý konkrétní případ. Například 

rafinerie v České republice své odpady z rafinace ukládaly volně do přírody - ať již to bylo Paramo, či 

Koramo. To se týkalo ropy. Mohu říci i příklad z Poděbrad, kdy sklárny Bohemia své neutralizační kaly 

s extrémním obsahem arsenu vyvážely za Poděbrady do nejbližší obce – Opočnice a tam je vylévaly 

do prostoru bývalé těžebny cihlářské hlíny. S otřesnými následky těchto činů se pochopitelně 

vyrovnáváme do dnešních dnů, a to nepříliš úspěšně. To znamená, že jsem vnímal tyto věci velmi 

negativně. Na druhou stranu je nutné dodat, že ne úplně všechno bylo v tak katastrofálním stavu. 

Samozřejmě, odpor části veřejnosti proti bolševikům byl naprosto legitimní. Některé věci, které byly 

kritizovány, nebyly tak strašné. V mnoha ohledech jsme za vysněným Západem nebyli pozadu, co se 

kvality potravin týče, ne vždy tedy protesty proti tomu byly oprávněné.  

MS: Dá se říci, že ekologie byla nadstavbou hospodářství. Tedy bylo nutné, aby fungovalo 

hospodářství, byť plán se neplnil. Či lépe - šlo to tak daleko, že otázky ekologie a ochrany životního 

prostředí se „obětovaly“ danému plánu?  

MM: V té době ano, byť to mělo určité limity. Nemyslím si, že to zde vypadalo podobně jako dnes 

v Číně, kde se tekuté odpady vypouštějí rovnou do řek, abych užil poznatků ze současnosti. Z čínských 

textilií, které se u nás prodávají, po prvním vyprání odchází osmdesát procent jedovatých barviv 

s odpadními vodami z praček přímo do řek. V Číně vypouštějí odpadní vody z výrobního provozu 

přímo do řek a v nich pak nacházíme geneticky poškozenou faunu. Řekl bych, že až tak dramatické to 

zde nebylo.  

MS: Čím si vysvětlujete skutečnost, že najednou člověk opustil péči o životní prostředí a snažil se 

rychle stavět, rozvíjet místo toho, aby k přírodě přistupoval s pokorou, jelikož sám je její součástí? 

Proč zde byl extenzivní rozvoj místo intenzivního? Proč člověk neuvažoval tak, že co dobrého do 

přírody investuje, to se mu v dobrém navrátí? Byla zde asi pýcha … Ano, my jsme již rozluštili, jak 

příroda pracuje, a patřičně si ji podmaníme. Poručíme větru dešti, hlásali komunisté. Není náhodou 

takovéto uvažování z dnešního pohledu bytostně scestné?  

MM: Jistě ne scestné. Příčina byla v tom, že bolševik razil heslo, které jste zmínil. Poručíme větru 

dešti a s nějakými ekologickými problémy se samozřejmě dokážeme vypořádat. Byla v tom jistě 

pýcha, byla v tom stranicky prosazovaná snaha plnit plány ke světlým zítřkům, které zde měly nastat. 

Myslím si, že nějaké věci z této oblasti si stranické vedení státu uvědomovalo a částečně byly známy i 

veřejnosti, například znečištěný prostor severních Čech, jako je Ústecko, Mostecko. I tam za 

minulého režimu bylo například pro mladé absolventy vysokých škol možné získat byt a úplně bez 

problémů, protože do těchto míst nikdo nechtěl. Informace k dispozici byly.  

MS: Žádný soudně myslící člověk by tam normálně nešel. Jedinou možností pro režim byly umístěnky a 

znásilnění svobodných voleb českých občanů.  

… Výchozí bod …  

MS: Co podle vás byl hlavní problém v oblasti životního prostředí? Kde začít v oblasti vody, vzduchu?  

MM: Myslím si, že to bylo komplexní. Například lze říci, že závažné byly problémy s vypouštěním 

odpadních vod, s emisemi škodlivých látek. Víme, že po revoluci vznikaly velké projekty na odsíření 

elektráren, protože škodlivé emise se velmi negativně podepsaly na vegetaci našich pohraničních hor, 

kde to vypadalo velice drsně. Do dnešní doby se tam s tím potýkáme. Pochopitelně, i neexistence či 
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značná benevolence v limitech pro vypouštění škodlivých látek do řek udělala své. Je známým 

faktem, že teprve poté, co se tento problém začal řešit, počala se zlepšovat kvalita vody v našich 

řekách. Navraceli se do nich vodní živočichové, kteří tam řadu let nebyli. Problém byl komplexní.  

MS: Jak jste se díval na teze Václava Klause, že dominantou má být trh a ten má možnost „vyřešit“ i 

ekologické problémy? Na ekologii si musíme „vydělat“ a teprve poté se budeme moci zabývat otázkou 

ochrany životního prostředí. Ne nadarmo se říká, že ekologie je pro něj pomyslnou třešničkou na 

dortu. Jak vnímáte jeho uvažování o této oblasti? 

MM: Domnívám, se, že toto je chybná myšlenka, protože nelze vydělávat neekologicky a ze zisku 

poté platit „zekologičtění“ našeho výrobního prostoru. To musí jít současně. Pochopitelně, ekologická 

opatření, která výrobu a provozy doprovázejí, jsou z hlediska hospodaření firem ztrátová. To 

znamená, že jsou to investice, které snižují firmám jejich zisky. Ne každý dělá rád cosi nad rámec 

toho, co je striktně uloženo zákonem, jelikož proč by to dělal. Na druhou stranu je fakt, že významné 

společnosti používají svou přidanou hodnotu na ekologii i jako marketingový tah a snaží se zlepšit 

obraz své společnosti.  

MS: Podívejte se, spotřebitelé, chováme se „ekologicky“, nakupujte naše produkty.  

MM: Nyní je otázkou, do jaké míry je to skutečně výrazný přínos, a do jaké míry je to pouze 

marketingový tah.  

MS: To poté záleží na odpovědnosti těch, kdo konají.  

… Investice do ekologie …  

MS: Obraťme list.  Jak se díváte na příspěvky, platby do oblasti životního prostředí? Soudíte, že Češi 

přispívají málo, či hodně? Kdyby se tam dalo více, nebudou prostředky využity s patřičnou efektivitou 

a bylo by to jejich mrhání? Ve statistikách člověk může nalézt asi 1,5 procenta hrubého domácího 

produktu. Je to zlomek toho, co jde na sociální transfery, na školství.   

MM: Domnívám se, v současné době je tato problematika ošetřena přiměřeně dobře. Výsledky se 

samozřejmě dostavují a domnívám se, že i vzhledem k tomu, že všechny oblasti ochrany životního 

prostředí jsou legislativně svázány s unijními předpisy, výrazně nevybočujeme. Otázka ve srovnání 

s jinými zeměmi – mimo Evropu - je ošetřena přiměřeně.  

MS: Zmínil jste Evropskou unii. Řekl byste, že vstup do této organizace znamenal výraznou „revoluci“ 

v legislativě a v následném uplatnění daných standardů, které jsou v ní běžné?  

MM: Soudím, že je tomu tak a dané standardy jsou uplatňovány dobře. Pokud bych měl říct svůj 

osobní názor, uvedl bych dva případy: Jedna oblast se týká problematiky, kterou se sám zabývám. 

Jedná se o otázku čistoty vypouštěných odpadních vod do řek, kdy požadavky na kvalitu 

vypouštěných vod jsou tak vysoké a kvalita vypouštěných vod je dobrá, že poté, co jsou tyto vody 

vypouštěny do řek, kvalita se ztrácí. Jinými slovy, kvalita vody ve vodotečích je horší než kvalita vod 

na výtoku z čistíren.  

MS: To je ale paradoxní? Člověk by možná očekával, že tomu bude opačně.  
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MM: Ano, na druhou stranu mě poměrně zneklidňují a rozčilují zprávy o tom, jak řada 

západoevropských společností dováží do České republiky nekvalitní potraviny, pokud oblast potravin 

budeme brát jako složku životního prostředí. Je zneklidňující, že potraviny, jejichž parametry 

nevyhoví v řadě západních zemí, se dovezou do východní Evropy, kde občané za zvýšenou, a někdy za 

sníženou cenu tyto nekvalitní potraviny koupí a zkonzumují.  

MS: Dá se říci, že z postkomunistkých zemí se stává nepěkné potravinové smetiště?  

MM: Přesně tak, to jste pojmenoval naprosto brilantně.  

MS: Čím to? Jaké je to divné uvažování. My si necháme to dobré - a to, co neodpovídá našim 

standardům, dáme pryč. Čím si toto vysvětlujete?  

MM: Vysvětluji si to diskriminujícími subvencemi pro zemědělskou produkci v naší zemi ve srovnání 

se západní Evropou. Náš producent je sice schopen požadovanou kvalitu vyrobit, ale není ji schopen 

dodat na trh a prodat.  

MS: Za vším hledej evropské, a nejen evropské dotace …  

MM: Přesně tak.  

MS: Štědrá zemědělská politika ze strany Evropské unie.  

MM: Souhlasím.  

… Automobilismus a kontexty … 

MS: Češi po roce 1989 vyžili možnosti, obnovili a rozšířili svůj automobilový park - a to jak pro osobní, 

tak nákladní dopravu. Jak se díváte na fenomén automobilové dopravy? Jeho konkurentem je 

doprava železniční, lodní … Češi jsou ve středu Evropy a přes naši republiku je tranzit, jsme důležitým 

prostředníkem mezi Východem a Západem.  

MM: Pokud bych to měl postupně rozklíčovat a počal osobní dopravou, je to problém, jenž je spjat 

s fenoménem doby, která je velmi hektická, lidé spěchají, naše populace je líná, zhýčkaná. Bohužel 

jsme v tomto dohonili západní svět. Mě například šokovalo, když jsem chvíli pobýval ve Spojených 

státech, že tam v řadě měst ani nejsou chodníky, protože se tam nepředpokládá, že by občan šel 

pěšky. Tam se lidé pohybují zásadně autem. Bohužel to je doprovodný negativní jev konzumní 

společnosti, kdy člověk jede autem nakoupit, jede autem do práce, jede autem vyřídit jakoukoliv 

maličkost. Osobně se sám do jisté míry chovám podobně, nicméně pokud jezdím na delší vzdálenosti, 

a to myslím i do Prahy, preferuji, jestli je to trochu možné, vlak, protože to má řadu výhod. Když nic 

jiného, mohu v něm spát, nebo si mohu číst, mohu si vyřizovat obchodní záležitosti. Je to podstatně 

příjemnější. Druhou věcí je nákladní doprava. To je fenomén, který je spjatý s rozvojem hospodářství 

s potřebou přepravovat zboží, …  

MS: … s rychlostí přepravy.  

MM: Když jsem již uvedl případ Spojených států, naprostá většina zboží se tam přepravuje kamiony. 

Byly pokusy o regulaci této dopravy, automobilové společnosti ale šly do stávek, demonstrací 

s transparenty: „Without Trucks America stops“.  
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MS: Zkrátka - bez nich se Amerika asi neobejde.  

MM: Bohužel je to negativní doprovodný jev dynamické, rozvíjející společnosti na konzumní bázi.  

MS: Nu, člověk má možnost vícero pohledů. Minimálně se na svou existenci dívat krátkodobě, nebo 

dlouhodobě. Myslím si: chce-li zde člověk existovat, musí se podle toho chovat. Podívejme se na 

Švýcarsko, to se chová ke své přírodě trochu jinak, že?  

MM: Bohužel v naší společnosti převládají krátkodobá hlediska. Lidé realizují strategii: „Po mně 

potopa“. Lidé se nezajímají, co bude za 10 let, potřebuji letošní rok vydělat a poté se to tento rok 

vyřeší. Samozřejmě, toto je špatná cesta, ale bohužel člověk dnešní doby se takto chová.  

... Otázka svobody a vzdoru proti systému ...  

MS: Dobrá, ale není mu náhodou brána svoboda? Mnozí mohou uvažovat tak, že je zde volba: Buď 

půjdeš s námi, nebo jdi do lesů, využívej to, co ti nabízí tato společnost, civilizace. Nestává se člověk 

rukojmím místo toho, aby byl svobodný? Nemusí se náhodou podřídit většině, třebaže alternativy jsou 

výhodnější?  

MM: Stává se rukojmím. V tomto máte pravdu. Uvedu vám jeden takový příklad. Před několika lety 

jsem měl v rukou projekt na chov drůbeže s produkcí kuřecího masa. Když jsem si projekt procházel, 

fascinovalo mě tam, že byla přesně dána střední délka doby života kuřete. Ta byla dána v hodinách. 

Kuře byl biologicko-chemický produkt, kdy pokud by život kuřete byl o několik hodin kratší, 

společnost by nebyla „konkurenceschopná“. Tím pádem by neměla nárok se udržet na trhu. To je 

odpověď na vaši otázku svobody. Člověk je vrhán do otroctví. Má dvě možnosti, buď se tomu podřídí 

a bude úspěšný, anebo půjde proti trendu a na trhu se takzvaně „neuchytí“.  

MS: Soudíte, že by člověk měl být patřičně vychováván k tomu, aby se rozhlížel, co je kolem něho, aby 

dokázal tomu, co jej obklopuje, patřičně vzdorovat? To proto, že se člověk jinak stává otrokem. 

Mnohdy plní bezmyšlenkovitě příkazy těch, kteří jsou krátkozrací.  

MM: Na to je těžká odpověď. Můj náhled na věc je podobný jako váš. Pochopitelně, tento postoj je 

krátkozraký a člověku se to vrátí. Pokud to vztáhneme k prostředí, z kterého pocházím, má určitou 

samočisticí schopnost, schopnost regenerace, ale pochopitelně jen do určité míry.  

... Globální řízení ...  

MS: Ještě bych položil tuto otázku: Domníváte se, že je možné utvořit globální řízení? Takový Václav 

Mezřický, právník z Univerzity Karlovy, soudí, že otázky přírody a uspořádání světa již nejsou doménou 

určitého člověka, jednotlivce. To proto, že konání člověka má vliv na celek.  

MM: Pochopitelně. Jednání každého jedince se projeví v celku.  

MS: Mně šlo o to, zdali jsou pro to nutné speciální instituce, které by měly vynucovat, či alespoň 

doporučovat všeobecně přijímané standardy. V devadesátých letech zde byl Kjótský protokol. Je 

otázka, zda dokumenty, které analyzují a vyžadují patřičné chování, nenarušují suverenitu státu. Jsou 

lidé, kteří se jí rádi vzdají ve prospěch nadnárodního společenství, a jsou mezi námi ti, kteří proti tomu 

brojí, protestují a nelíbí se jim to.  
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MM: Myslím si, že obrana životního prostředí může jít dvojím způsobem. Jednak cestou, o které 

hovoříte vy. To znamená cestou nadnárodních společností, které vydávají stanoviska, jež jsou 

následně zakotvena v příslušných legislativách jednotlivých států. Věřme tomu, že tyto kroky jsou 

uvedeny v život po důkladných vědeckých studiích. Jedná se pochopitelně o jednu z cest, byť na 

dlouhé lokte, ale je to cesta k řešení. Domnívám se však, že je zde možná i druhá cesta zespodu, kdy i 

aktivita občanské společnosti může řadu věcí podpořit. Pokud mohu uvést jeden konkrétní případ, 

v současné době například v Litoměřicích se občané bouří proti tomu, aby jim tam vozili granulovaný 

kal z ostravských lagun, kdy je sledován komerční zájem. Jedná se o zakázku v rozmezí dvou miliard 

korun. To již je pro komerční společnosti dost velké sousto, aby se snažily minimalizovat náklady a 

maximalizovat zisk. To vše v situaci, až občané řekli dost. Minimálně zde nastává situace, kdy je 

potřeba celý proces znovu prověřit, zdali tam nedochází k ohrožení životního prostředí. To je druhá 

cesta ze strany uvědomělé občanské společnosti, jejíž argumenty nemusí být až tak odborně 

podložené, ovšem je promptní, je rychlá, může vést k cíli v podstatě lépe než vámi zmiňovaný Kjótský 

protokol.  

MS: Když síly působí svrchu, zdola, je šance za změnu. Máme-li vizi, jak by to mohlo být, a poté se lidé 

z jednotlivých končin spojí, aby životní prostředí, v němž žijí, nebylo narušováno.   

MM: S tím se dá jen souhlasit.  

MS: Dá se také zmínit dálniční obchvat Plzně, tam ekologové dělali velké obtíže, bylo společenské 

pozdvižení. Stejně se to týká elektrárny Temelín. Člověk by rozhodně neměl sedět se založenýma 

rukama, ale měl by se snažit, aby ve svém prostředí byl schopen realizovat záměry, aby nebyl pouze 

pasivním příjemcem, ale stal se aktivním činitelem.  

… Ekologie na maloměstě …  

MS: Rád bych se zeptal na ekologii na našem maloměstě. Již v úvodu jste zmínil, že komunistický 

režim zde měl velké plány se sklárnami. Ty bohužel, možná bohudík nebyly realizovány. Také zde byly 

ekologické zátěže. Poděbrady jsou lázeňským městem a zřejmě by společnosti, které zde působí, měly 

o lázeňství patřičně „pečovat“. Kdyby tomu tak nebylo, neměly by Poděbrady dobrou vodu, jež toto 

město široko daleko proslavila.  

MM: Největším ekologickým problémem v Poděbradech či starou ekologickou zátěží jsou sklárny 

Bohemia. Zde bohužel došlo k tomu, že sametová revoluce zabrzdila nápravu škod, které zde byly 

v minulosti napáchány. Jedná se o velkou kontaminaci podzemních vod fluoridy a těžkými kovy, což 

jsou druhotné produkty výrobního procesu při výrobě a zpracování skla. Sklárny stojí tam, kde byly 

historicky založeny, tedy na tehdejším okraji města. Pochopitelně je město „pohltilo“ do svého středu 

v rámci své historické expanze. Následně byly připraveny projektové plány na vymístění této továrny 

do prostoru Koutecká, tedy za dnešní město. Vše bylo hotovo, projektová dokumentace byla hotová, 

Byly provedeny výkupy pozemků. Bohužel revoluce tento proces zastavila, a to z toho důvodu, že vše, 

co bylo vyprojektováno za minulého režimu, bylo a priori považováno za špatné. Zde bohužel tomu 

bylo právě naopak. Vstoupily do toho osobní zájmy, které tento projekt zhatily. Jednalo se o osobní 

zájmy osob, které nechtěly, aby sklárna byla situována do prostoru Koutecká, byť by to bylo pro 

město ekologickým přínosem. Proces se zastavil a již se nikdy neobnovil a myslím si, že se již nikdy 

neobnoví. To má za následek, že nám sklárna zůstala uprostřed města. Staré ekologické zátěže, 

kontaminace podzemních vod se řeší, spadá to do problematiky starých ekologických zátěží, jež 
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vznikly před privatizací. To znamená, že to patří mezi problémy, u nichž se stát zavázal jako garant k 

financování odborného odstranění těchto ekologických zátěží. Byla tam provedena řada prací, které 

byly velmi finančně nákladné. Nepochybně, výsledky byly dobré. Pochopitelně rozsah znečištění je 

takový, že se to bezezbytku odstranit nedá.  

MS: To znamená, že si lidé trochu přibouchli dveře, když odmítli záměr vymístění? 

MM: Přesně jste to řekl.  

MS: Též se můžeme tázat, kdo by měl zájem o bývalý prostor skláren, jenž by po odstěhování výroby 

skla byl opuštěn. Oživl by prostor, v němž se vyrábělo sklo? 

MM: Bohužel to nedokážu odhadnout a netroufám si o tom spekulovat, zkrátka nevím. Jistě chybou 

bylo, že se proces nepodařilo dotáhnout do konce. Jak by se situace vyvíjela dále, těžko říci. Možná 

by odstranění ekologických zátěží bylo snazší. Nedokážu to však v globálu posoudit.                           

 MS: S tímto tématem je spojen i čas. Za jak dlouho předpokládáte, že dojde k nápravě ekologických 

škod, které jsou spjaty s rokem 1989? 

MM: Domníváte se v rámci České republiky?  

MS: Nejen, ale třeba hlavně v Poděbradech.  

MM: Z hlediska finančních garancí, k nimž se stát zavázal, nejsme ani v polovině. Proces je finančně 

náročný, časově náročný. To byly dva faktory, které rozhodly o tom zkusit takzvaný ekotendr, tedy 

super zakázku jednomu dodavateli, jenž by to vše odstranil. Bohužel se kloním k tomu, že tento 

způsob řešení by vedl k mnoha korupčním krokům a ekonomický faktor by převážil nad výsledkem. 

Osobně, jelikož mám k tomuto procesu blízko, schvaluji, aby se tyto práce realizovaly postupně tak, 

jako se to dělalo doposud. Jak jsem uvedl, provádí se to více jak 20 let, a nejsme ještě v polovině. To 

znamená, že klidně můžeme počítat, že dalších dvacet let to bude trvat. Jak dlouho budou sanační 

procesy trvat v Poděbradech, závisí pochopitelně na tom, jak budou, či nebudou uvolňovány finanční 

prostředky na jejich dokončení ve zdejší lokalitě, protože zátěží v rámci celého státu jsou stovky a má 

to určité priority, kdy Poděbrady nepochybně nejsou na prvním místě. Bude záležet, jak se celý 

proces bude odvíjet dále. To proto, že v souvislosti s přípravou ekotendru se veškeré zadávání dalších 

státních zakázek zastavilo a nyní bude potřeba daný proces znovu rozjet.  

MS: Doufejme a přejme si, aby tomu tak bylo. Děkuji vám.    

 

 

 

 

 

 

 


