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Dialog o transformaci s Václavem Marhoulem1,2: 

MS: Náš dialog bych začal prostou otázkou. Čím pro vás byl rok 1989? Bylo vám 29 let. Co jste 

očekával?  

VM: Odpovím jedním slovem. Byl pro mě ZÁCHRANOU!  

MS: To znamená, že kdyby rok 1989 nepřišel, nastala by vaše zkáza.  

VM: Zřejmě bych se upil k smrti.  

MS: Skutečně?  

VM:  Ano.  

MS: Režim, v němž jste žil vám nedával šanci seberealizace ... 

VM: Nedával.   

MS: Z toho důvodu, že společnost stagnovala.  

VM: De facto existovaly jen dvě možnosti. Buďto to s nimi budete táhnout, nebo naopak. V mém 

případě byla volba velmi jednoduchá. Nesmíte s nimi táhnout. Ani náhodou. Nicméně, přes všechny 

divadelní aktivity nebo výstavy Tvrdohlavých či akcí Pražské Pětky, jsem si ke konci osmdesátých let 

začínal uvědomovat, že už se nemohu nikam posunout, že jsem zkrátka u konce. Pochopil jsem, co 

mohu ... 

MS: ...  tvrdohlavě se stavět proti režimu, ...  

VM: … pochopil jsem, že se můžu už jenom opakovat.  Že se dostanu do něčeho, do čeho se nikdy 

dostat nechci, a to do rutiny. Pochopil jsem, že jsem narazil do stropu, který lidově řečeno hlavou 

neprorazím.   

MS: Měli bychom říci, že pro některé lidi je rutina do jisté míry záchranou.  

VM: Pro mě ne. Pro mě je zkázou.  

MS: Vnímáte ji jako zotročení vedoucí k zániku.      

VM: Jedná se o zánik kreativního a kritického myšlení. Je to začátek stagnace. Je to deklinační křivka, 

po které se začnete pohybovat jako padající satelit, který nakonec shoří v atmosféře. Rutina je 

ubíjející nebezpečný nepřítel. Tak jsem se cítil v roce 1989, a proto jsem začal mít problémy 

s alkoholem, kterým jsem přirozeně nic nevyřešil. A utíkat se mně nechtělo. A tak je rok 1989 

záchranou, jelikož jsem v tu chvíli přestal pít a posléze pak i rok a půl abstinoval. Tím jsem se vyčistil.  

MS: Když se podíváte na události, které předcházely roku 1989, domníval jste se, že změna musí přijít?  

                                                           
1
 Václav Marhoul *1960, filmový producent, režisér, herec, v devadesátých letech působil jako generální ředitel 

AB Barrandov, produkoval filmy Mazaný Filip (2003), Tobruk (2008), působí ve společnost Silver screen 
http://www.silverscreen.cz/.     
2
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 6. března  2014 odpoledne v kavárně Platýz Národní 37, Praha 1, Staré Město.  

http://www.silverscreen.cz/
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VM: Nepočítal jsem s ní, protože neznám horšího prognostika, než jsem já. Mám v živé paměti pátek 

17 listopadu, když jsme večer šli s několika lidmi po demonstraci na Národní třídě do Mánesa. 

Tenkrát tam výtvarník Vašek Šarše položil řečnickou otázku: „Co myslíte, jak dlouho tady bude ještě 

bolševik?“ A já na to: „Ten tady bude alespoň 10 let.“ Nevěřil jsem v nějakou změnu. Nevěřil jsem, že 

se bolševik položí. Soudím, že jsme měli málo informací, nebyli jsme schopni to analyzovat.  

MS: Jako mladý jste se účastnil dalších protestů i těch, které předcházely 17. listopadu?  

VM: Ze všech jsem prošvihl jen jediný, a tou byla úplně první demonstrace 21. srpna 1988, kdy jsem 

shodou okolností byl v Jugoslávii, konkrétně na ostrově Pelješac. Tomu kraluje jedna hora, jmenuje se 

Svatý Ilja. Na výročí okupace jsem si na papír namaloval československou vlajku a na druhou stranu 

pak napsal: „Smrt komunismu!“ Rozhodl jsem se, že ten den vylezu na její vrchol a symbolicky ji tam 

vztyčím. Bohužel jsem nic nevztyčil, jelikož 100 metrů pod vrcholem přišla taková mlha, že kdybych 

pokračoval dál, nemusel bych se taky třeba už nikdy vrátit. Mohl bych tam zůstat někde ležet se 

zlomenou nohou nebo se zřítit někam do propasti. Po návratu to byl pro mě šok. Nečekal jsem, že by 

v Praze mohla být vůbec nějaká demonstrace. Pak už jsem se účastnil všech těch ostatních.  

MS: Soudíte, že důležitou roli hráli studenti? Byli to oni, kdo dali podstatný impuls? Jejich rodiče 

rezignovali a uzavřeli s režimem nepsanou „smlouvu“. 

MV: Já jsem to takto nečetl. Podle mě se studenti rozpohybovali 17. 11., ale nerozpohybovali to, co 

se dělo na podzim 1988 a v lednu 1989. Například protesty během Palachova týdne neměly se 

studenty nic společného. Má zkušenost ze 17. listopadu je, že jsem tam viděl lidi všech generací. 

Nicméně to, co se stalo druhý den, tedy že se sešli lidé na DAMU, že vyhlásili stávku, to už je jen a jen 

výsledkem studentské aktivity.  

MS: Domníváte se, že důležitým milníkem je příchod Gorbačova do Moskvy?  

MV: Pamatuji si, jak lidé byli zklamaní. Očekávali, že se omluví za rok 1968, že se o tom zmíní, 

nicméně se nestalo vůbec nic.  

MS: Někteří lidé jej v roce 1987 vítali.  

... Determinanty vývoje osobního postoje ...  

MV: Já ho tedy nevítal. Pro mě byl stále generálním tajemníkem ÚV KSSS. Vnímal jsem jej jako svého 

nepřítele. Ale zřejmě bych měl říci, co mně v té době už zcela zásadně ovlivňovalo. Jinými slovy - 

vyrůstal jsem v rodině, kde oba rodiče byli komunisti. U nás doma se nikdy nemluvilo o Miladě 

Horákové. Nikdy se nemluvilo o Chartě 77. Vůbec jsem nevěděl, kdo je Václav Havel. Neznal jsem 

vůbec nic. Člověk si tak cestu hledal úplně sám. V rámci naší umělecké generace na FAMU, v Divadle 

Sklep či v Pražské Pětce, jsme neměli přímé napojení na disidentské kruhy. Ty lidi jsme jednoduše 

neznali. Naše vzpoura vůči establišmentu vycházela z jiného zdroje, z jiného pramene, z jiných 

pohnutek. De facto jsme se pohybovali v koridoru mezi šedou zónou a mezi disentem, aniž bychom 

patřili tam i tam. Nicméně u mě, v rámci toho postupného poznávacího procesu došlo k zásadní 

katarzi v březnu roku 1983 na FAMU, kdy mně v mém třetím ročníku bylo nabídnuto členství ve 

straně. Tehdy jsem z čisté naivity otevřeně a veřejně řekl, že do KSČ nikdy nevstoupím, protože její 

politika nefunguje a nikdo tomu nevěří. Lidé v komisi byli v šoku. Neřekl jsem to, co říkávali ostatní: 

„Já si to musím ještě rozmyslet.“ Já jsem si nic nerozmýšlel ani vteřinu. Nebyl jsem žádný hrdina, 
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nechtěl jsem je provokovat. Chtěl jsem jim „jen“ otevřít oči. A pak si pamatuji ještě jednu svoji větu: 

„Stranická legitimace je jak živnostenský list a ten já nechci.“ Načež se mě zeptali, jestli jsem schopen 

to zopakovat před závodním výborem KSČ celé Akademie múzických umění. S tím jsem neměl 

problém. Těm jsem ty oči chtěl otevřít taky. Zopakoval jsem to tam a pak mě vyhodili ze školy. Tedy 

přesnější by bylo uvést, že mě nenechali dostudovat ročník. Nebylo to vyhození typu, že by řekli: 

„Nyní končíš.“ Zkrátka jsem jen ze všeho propadl. I z tělocviku. Z tělocviku! Já, který odmalička 

sportoval. Musím říci, že teprve v tu chvíli se ze mě stal zarytý antikomunista. Do té doby jsem to tak 

silně necítil. Svým způsobem jsem byl v zajetí svých rodičů, kteří byli klasičtí osmašedesátníci. Ne, že 

bych tomu všemu věřil, ale nějakým způsobem se mně v hlavě usídlila ta jejich idea, že systém je 

reformovatelný. Pochopil jsem, že není a taky ani nikdy nebude. Příjezd soudruha Gorbačova jsem 

tedy v roce 1987 vnímal jako příjezd komunisty. Přijel člověk, který pro mě představoval zlo. To 

největší. Tedy sovětský komunismus. V životě by mě nenapadlo ho jít vítat nebo od něj něco 

očekávat. Rusákům jsem nikdy nevěřil. Komunistům též. A platí to dodnes.           

MS: Lidé, kteří zažili okupaci, ...  

VM: Pamatuji si ji. Tak mladý nejsem.  

MS: Dobu charakterizovalo nadšení lidí, zaznamenali jsme kulturní obrodu.  

VM: A proto říkám, že jsem si ji do roku 1983 částečně připouštěl ...   

... Komunismus východiska ...  

MS: Někdo může říci: „Dobrá, měli bychom oddělit ideologii od realizace.“ Soudíte, že již nejde oddělit. 

Nějaká východiska byla dobrá? Koncept spravedlivé společnosti?  

VM: Ve chvíli, když je člověku 23 let, takto nepřemýšlí. Rozhodujete se intuitivně. Jste vystaven tlaku 

a do očí bijícím nesmyslům. K hlubším úvahám o smyslu komunismu a o jeho základních filosofických 

a společenských postulátech jsem se dostal daleko později. O tom se dá hovořit hodiny. Nakonec 

jsem myšlenku a ideje komunismu vyhodnotil jako nejvíce nebezpečné. Mnoho lidí dává mezi vůbec 

největší zla, která kdy na světě existovala, tedy mezi komunismus a nacismus matematický symbol 

rovnítka. Já ho tam nedávám, myslím, že komunismus je více nebezpečný než nacismus, protože 

nacismus je ve své myšlenkové podstatě už od začátku – a nyní nehovořím o válce – odsouzen 

k zániku. Protože ve chvíli, kdy o sobě prohlásíte, že jste výjimečný, nadřazený, v tu chvíli se de facto 

negativně vymezujete vůči celé zbylé společnosti. V tu chvíli si vysloužíte její nenávist, poněvadž ji 

logicky stavíte do role oponenta. Lidé zkrátka nemají rádi, když někdo o sobě tvrdí, že je vyvolený. 

Nebezpečnost komunismu ale spočívá v jiné, bohužel v daleko přitažlivější myšlence. Ta vychází z 

představy, že si všichni budeme, či můžeme být, rovni. Ve všem. Což je něco, o čem mnoho lidí sní, 

přičemž jim nedochází, že je to neproveditelné, že to zcela zásadně odporuje principu fungování 

přírody a celého vesmíru. Tolik lidí si odmítá přiznat, že pokrok, neboli jakékoliv směřování kupředu je 

hnáno právě rozdíly, touhou vyniknout, odlišit se, něčeho dosáhnout, přinést něco převratného, něco 

změnit ...   

MS: Můžeme říci, že rovnost petrifikuje stav a z dlouhodobého hlediska vede ke stagnaci. Když jsou ve 

společnosti zdravé rozdíly, prospívají dynamice vývoje.  
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VM: Lidé jsou bohužel nepoučitelní. Zapomínají, že i v tom takzvaném komunismu je vždycky někdo 

vede. Vždycky má někdo navrch. Vždycky je někdo mocnější a bohatší. Vždycky někdo udává pravidla, 

která jsou výhodnější jen pro něj. Vše pak postupem času vede k diktatuře. K vraždění, ke 

koncentračním táborům, k politickým procesům, protože se vše pochopitelně časem dostane do 

situace, kdy základní myšlenka začne být prosazována silou a terorem. Lidi jsou lidi. Vždy budou 

existovat takoví, kteří si, ať v dobrém či ve zlém, nebudou chtít myslet si jen to, co je povolené, mít 

celý život naplánovaný stranou a jejím neomylným vůdcem, vždycky se narodí lidi, kteří budou chtít 

něco jiného.    

MS: Každá myšlenka může být v tomto světě prosazována silou. Nejprve komunisté hovořili o 

svobodě, o Masarykovi, a víme, jak to dopadlo. Popravili Miladu Horákovou. 

VM: Dopadlo to pučem.  

MS: Zkrátka na vše můžete dát líbivá hesla, ale ve chvíli, kdy je nebudete potřebovat, máte moc, 

zrušíte je a odhalíte svou pravou tvář.  

VM: Je dobré si čas od času pročítat Starý Zákon. Vnímám ho jako neuvěřitelně dobrou a moudrou 

knihu. Jistě si vzpomínáte, jak Mojžíš odkráčel pro Deset přikázání. Dole opustil židovský národ. Jenže 

- co se tam nestalo. Lidé se začali vzájemně vraždit jen proto, že jedni chtěli jedno - a druzí zase něco 

jiného. Ti první vyznávali víru a pokoru. Ti druzí víru ztratili a nahradili jí falešným bohem. Princip 

„zlatého telete“ považuji za jedno z nejúžasněji popsaných lidských principů chování, které 

prostupuje celými dějinami lidstva až do současnosti. Neustále řešíte základní otázku existenciálního 

charakteru, zdali hmotu a energii, jestli štěstí ve formě hmotných statků, anebo jestli si vyberete 

krásu v poznání a intelektuálním posunu. Jedná se o věčný problém a právě přirozená vlastnost těch 

druhých, je a vždycky bude přítomna v jakémkoli společenském pořádku. Také je nutné dodat, že 

právě ti druzí nemají nikdy problém sáhnout po zbrani.  

MS: Ano, ale jsou lidé, kteří vám odpovědí opisem: „Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše ...“  

VM: Takových pořekadel bychom ale mohli nalézt víc.  

MS: To znamená, že tak, jak se komunismus představil, je neslučitelný s lidskou existencí.  

VM: Je slučitelný pouze v tom, že lidé nikdy nepřestanou po něčem podobném toužit. Komunisté 

nebyli první, kteří lidem slibovali nemožné. Můžeme si vzpomenout na ostrov Utopie. Jedná se o 

první vlaštovku v podobě literárního díla tohoto charakteru. Komunismus brutálně těží z naděje 

mnoha milionů lidí po celém světě, kteří chtějí mít to, co všichni ostatní. Právě proto říkám, že v tom 

je komunistická myšlenka nebezpečnější než nacistická, protože to zkrátka není možné. Kdybychom 

vyšli nicméně z premisy, že pokud by mělo být vše bez výjimky spravedlivé, tak by naše sluneční 

soustava měla – pravda – stále osm planet, ale všechny, aby to bylo „spravedlivé“, by musely vypadat 

stejně a musely by se točit ve stejné vzdálenosti okolo slunce. Každá sluneční soustava ve vesmíru by 

pak musela, či měla, vypadat stejně. Každá galaxie. Takový vesmír prostě nemůže existovat. Ani ten 

náš mikrosvět jménem lidstvo. Naštěstí tomu tak není a nikdy tomu tak nebude. Jako řešení vidím 

princip solidarity a empatie ve smyslu, pomůžeme Ti, aby sis pomohl sám.  
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... Disent ...  

MS: Lidé, kteří s konceptem vládnutí nesouhlasili, se stali disidenty. Sám jste působil v umělecké sféře. 

Jak vnímáte demokratickou opozici?  

VM:  Popravdě řečeno, začal jsem ji silněji vnímat až v roce 1986, kdy jsem byl poprvé předvolán k 

výslechu na Státní bezpečnost. Bylo to kvůli akci Divadelní lucerna, kterou jsem tehdy produkoval. 

Ptali se mně, jak je možné, že tam byl Václav Havel. O tom jsem neměl ani tušení, protože jsem 

naprosto netušil, jak vlastně vypadá. Díky tomu mě asi nakonec vyhodnotili jako úplného idiota a 

ignoranta. Pak jsem se teprve o něj začal zajímat. Začal jsem se pídit, co je to Charta, o čem vůbec je. 

Začal jsem ty lidi vnímat. Nicméně i tak byly mé představy obrovsky naivní. Abych dal příklad: 19. 

listopadu jsem byl v Činoherním klubu, kde se zakládalo Občanské fórum. Z toho setkání byl pořízen 

celý zvukový a obrazový záznam, ale chybí v něm asi 15 minut a díky tomu i jeden z mých příspěvků, 

který považuji za docela zásadní. Celou akci moderoval Saša Vondra, který ve chvíli, kdy akce začala, 

zval postupně na pódium jednotlivé lidi, hlavně chartisty. V jednu chvíli tam pozval jednoho 

osmašedesátníka komunistu, konkrétně pana Císaře. Osmašedesátníků pak jen přibývalo. Nelíbilo se 

mně to. V jedné z diskusí jsem se tedy přihlásil o slovo a pronesl něco v tom slova smyslu, že by tam 

bývalí komunisté neměli být. Musím říci, že jsem za svá slova potlesk nesklidil. Vůbec jsem nechápal, 

jakým způsobem je Charta strukturovaná. Bral jsem ji jako názorově homogenní celek, který se 

vymezuje vůči režimu. Nikdy jsem nezkoumal jednotlivé frakce, které v Chartě byly, protože jsem 

zkrátka o nich neměl ani páru. Tedy Chartu jsem do té doby vnímal jako názorově celistvou 

demokratickou opozici, kupříkladu ve chvíli, když do Prahy přijel Mitterand a kdy se s ním nedílně 

sešli její zástupci na té pověstné snídani. Jak už jsem se zmínil - s disidenty jsme v přímém kontaktu 

nebyli. Václav Havel sice chodil na naše představení, někdy jsme tam spolu hovořili, ale nikdy ... 

MS: ... jste nebyli v intenzivním kontaktu. Proč je ale dobré zmínit Chartu? Jednalo se o lidi, kteří byli 

známí v zahraničí, pomáhali během převratu. Jim spadla moc do klína.  

VM: Komu jinému?   

... Exil, emigrace ...  

MS: Z lidí, kteří s režimem nesouhlasili, se stali exulanti či emigranti. Sám jste neměl zájem se vydat 

touto cestou?  

VM: Měl, ale pak jsem si uvědomil, že emigrovat nemohu, a to z mnoha dobrých důvodů. Ty byly tři. 

Za prvé kvůli rodičům - hlavně své mámě -, které bych život pohnojil ještě daleko víc, protože si rok 

1968 strašlivě odskákala. Má matka učila na vysoké škole ekonomické, a protože byla shodou 

okolností členkou jakéhosi reformního týmu Oty Šika, a k tomu taky nepodepsala souhlas se vstupem 

sovětských vojsk, vyhodili ji z práce a pak devět let nesměla učit. Cítil jsem, že nerozhoduji jen o sobě, 

ale i o svých rodičích a taky o bráchovi. Můj otec s námi sice nežil, stavěl si už jinou kariéru, ale tu 

bych mu tím taky zcela jistě polepil, i když rok 1968 v podstatě přežil bez nějaké větší úhony. Dalším 

důvodem bylo, že jsem si uvědomoval své kořeny. Československo - má země, Praha – moje město …  

MS: ... měl jste zde kamarády,  ...  

VM: A k tomu všechny ty aktivity, které jsem celou tu dobu prováděl...  
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... Plodná léta v komunismu ...  

VM: Pro mě osobně osmdesátá léta či přesněji dekáda od roku 1979 do roku 1989 byla dobou, kterou 

pro sebe nazývám bohatýrskými časy. Celé toto období bylo v mém životě jedním z nejplodnějších a 

nejlepších. A to i přesto, jak jsem se zmínil, že jsem v roce 1983 musel ukončit studia na FAMU. 

Nicméně k tomu musím dodat, že nakonec jsem fakultu přece jen dostudoval, protože jsem na 

ministerstvo školství podal žádost o opakování ročníku, té bylo posléze vyhověno, a tak mě na školu 

museli se skřípěním zubů vzít zpátky. To Tomáš Hanák takové štěstí neměl. Toho kvůli Chartě vyhodili 

ze školy nastálo. Od toho roku na mně Státní bezpečnost také začala vést složku. Hned, jak to po 

revoluci šlo, podal jsem přes ministerstvo vnitra žádost do Pardubic, kde byl archív STB, ale odepsali, 

že mně ji nemohou poskytnout, protože byla skartovaná. Ale to jsem odbočil, zpátky k oněm 

bohatýrským časům. Na FAMU jsem vyprodukoval 52 filmů, za které jsem se opravdu nemusel stydět, 

stal jsem se produkčním, členem a nakonec i hercem Divadla Sklep. V roce 1985 jsem stál u zrodu tzv. 

Pražské pětky, pro kterou jsem posléze organizoval všechny její akce. Nárazově jsem pak jako 

produkční pracoval, vedle Sklepa a Pantomimické skupiny Mimosa i pro její další členy jako Recitační 

skupinu Vpřed a Baletní jednotku Křeč. V roce 1987 jsem se stal jedním ze zakládajících členů 

výtvarné skupiny Tvrdohlaví s tím, že ještě v tom samém roce o Vánocích se podařilo realizovat naší 

první společnou výstavu v kulturním domě ve Vysočanech. V tom samém roce jsme s Tomášem 

Vorlem roztočili jeho režijní debut, dodnes jinak slavný kultovní film Pražská pětka. Potom, těsně 

před revolucí, jsme začali přípravy na jeho další film Kouř. Neustále jsme sice naráželi na nějaké 

problémy, tu nám zakázali výstavu, tady byl nějaký průšvih. Jako když nás kupříkladu v Litoměřicích v 

klubu Minimax udali za jedno představení s Divadlem Sklep. Zkrátka čas od času byly potíže. Ale 

vlastně to byla, aniž jsme si to uvědomovali, neuvěřitelně plodná doba. Přirovnávám ji k šedesátým 

létům, kdy společnost také nějakým způsobem procházela renesancí, byť byla částečně posvěcená 

cenzorskou kuratelou. V těch našich osmdesátých letech už zase neměla tolik síly a energie, aby vše a 

beze zbytku kontrolovala. Paradoxně naštěstí právě Gorbačovova perestrojka režim dokázala výborně 

„podvrtat“ a obrátit mnoho v jeho neprospěch. My jsme si tehdy mohli dovolit věci, které by nikomu 

v sedmdesátých letech neprošly a za které by se zavíralo. V tomto ohledu měla naše generace zkrátka 

štěstí. Z pohledu některých lidí nezasloužené, ale my nemůžeme za to, že jsme se narodili až za úsvitu 

letů do vesmíru.  

MS: Jednoduše jste měli štěstí v neštěstí.  

VM: Na celou tu dekádu úžasně sedí název Viewegovy knihy „Báječná léta pod psa“. Svým způsobem 

to bylo fantastické, jelikož člověk někam směřoval, nebo měl alespoň ten pocit. Čas od času byl 

schopen se nadechnout. Zároveň ta doba byla neuvěřitelně volná a v mnoha ohledech liberální.  

Člověk se nekrotil. S mnoha věcmi si nelámal hlavu. Jednalo se o život naplno, se vším všudy. Strašná 

spousta práce, strašná spousta alkoholu, strašná spousta sexu. A fungovalo to. Nyní se ale dostáváme 

k počátku našeho rozhovoru, kdy jsem nakonec v roce 1989 pochopil, že dál už to nepůjde, že palivo, 

které jsem měl, v motoru došlo, že jedu už jen na rezervu. Nakonec taky, marná sláva, stárnete. 

Jedna věc je, když je vám dvacet a druhá, když je vám třicet. Báječná léta pod psa! Jen si vzpomeňte 

na všechny kapely, na architekty, na výtvarné umění, na filmy. Celý nový underground, který se 

probudil k životu. Začala hrát Jasná páka, Ultra Punk, Visací zámek, Krásné nové stroje. Pamatuji si, 
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jak se chodilo na Žižkov na Chmelnici, kde to vše „ujíždělo“ a komunisté to nestíhali hlídat. Z toho 

pohledu to bylo živelné, fantastické. Z tohoto pohledu zkrátka dobrá doba... 

 

... Konec ideologie? A kontexty ...   

MS: V pořádku, režim padl a ideologie podle vás žije dál? 

VM: Kladete zdánlivě lehkou otázku, na kterou je těžká odpověď. Ano, žije dál. Ale rozvedením této 

věty se člověk se dostává do sféry sociologie a psychologie. A to není obor, který bych vystudoval. 

Mohu tedy poskytnout jen laická zdůvodnění. Kupříkladu jedním z nich je, myslím, to, že lidé mají 

obecně sklon k tomu, aby vše, co je provázelo v minulosti, buď relativizovali, nebo na to vzpomínali v 

dobrém. Špatné zkušenosti paměť spíše automaticky vytěsňuje. Vždy posuzují a poměřují současnost 

s minulostí. A současnost přináší neuvěřitelnou spoustu nových problémů, které ještě nejsou 

dostatečně analyzovány a roztříděny. Přináší problémy, které lidé nejsou schopni v souvislostech 

vyhodnocovat, a tak je smysluplně řešit. To je ale určitě jen malá část ze všech kousků dalších různých 

a možných odůvodnění. Profesionál by jich dokázal jistě snést celou kopu.   

MS: Lidé volí mezi svobodou a poručníkováním. U některých z nich tam vždy vystupuje „vrabec 

v hrsti“.  

VM: Asi si musíme přiznat jednu věc - a to zcela zásadní - že možnost cestovat, mít svobodu slova, 

nebo mít možnost osobní volby v jakémkoliv smyslu slova, je podle mého názoru nefalšovanou a 

fatální potřebou asi tak pro deset procent lidí. Částečnou potřebou pak je pro další, řekněme patnáct 

procent, zbytek lidí má jiné preference. Většinou pak hmotné statky, hezké auto, barevný televizor, 

myčku na nádobí, cokoliv, na co si vzpomenete. A pak samozřejmě peníze. Nicméně musím dodat, že 

se v podstatě stále pokouším tu většinu nemoralizovat, nesoudit a spíše pochopit její úkol a její smysl 

v řádu světa. Společnost je takto zařízená. Nemůžeme být všichni velkými státníky nebo mysliteli, 

poněvadž, pokud vytváříme duchovní či jakékoliv jiné hodnoty včetně oněch hmotných statků, pak, 

kdyby je někdo nekonzumoval, neměly by samy o sobě vlastně smysl. Myslím, že vše je, a nakonec i 

musí být, v nějaké rovnováze. Znáte přece tu starou hádanku. Co je těžší? Kilo peří nebo kilo železa? 

Pokud si tedy v prostoru kupříkladu představíme obří decimální váhu, kdy na levé straně máme 

konzumní společnost, kterou připodobníme právě k pytli peří, a na straně druhé pak jako protizávaží 

vidíme skutečné duchovní, kulturní, vědecké či jiné hodnoty, řekněme v podobě kostky železa, pak se 

skutečně na první pohled musí mnohým zdát, že se váha, díky zcela rozdílnému a taky nesourodému 

objemu, musí převážit právě jen a jen na stranu konzumu. Jenže se tomu tak samozřejmě nestane. 

Samozřejmě, jazýčky nikdy nejsou v klidu, díky lidskému činění se neustále vychylují, vibrují, přetlačují 

se, ale princip rovnováhy je de facto stále zachován. Takže nemá smysl plakat nad tím, že vznikají 

hloupé showbyznysové soutěže, že lidé v neděli vyměnili kostel za jiný chrám jménem nákupní 

středisko, ...  

MS: ... dívají se na nekonečné seriály.  

VM: Tak to je a vždy tomu bylo, třeba za středověku, když kat Mydlář na Staroměstském náměstí 

popravoval, vždy u toho byla obrovská show. Prodávaly se koláče a klobásy, kejklíři kejklovali, lidé se 

těšili, až uvidí, komu vypadávají střeva z břicha a pak jej natahují na kolo. Dnes se tento obřad neděje 

na Staroměstském náměstí, ale v bytech u televizorů.  
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MS: Nepřímo říká, že v tomto ohledu jsme humánnější.  

VM: Jenže civilizační slupka může kdykoliv prasknout, neboť je neuvěřitelně tenká a křehká.  

MS: Vidíme to v jiných částech světa, jsme svědky střetu na Ukrajině.  

VM: Pokud se vrátíme zpět k definici rovnováhy, pak v každém z nás existuje stejný rozpor. V každém 

z nás je určitá dávka dobra a určitá dávka zla. Obě spolu denodenně soupeří. Dobro naštěstí vyhrává, 

protože mu pomáhají společenské normy, zákony, vyhlášky, obecně přijímané a sdílené hodnoty. 

Proto nekradete nebo nevraždíte a neděláte jinou neplechu. Říci ale, že nikdo v sobě zlo nenosí, je 

nesmysl. Nejde jen o tu o jeho, řekněme, vyhraněnou konturu v podobě zločinu. Dopouštíme se i 

jiných podob zla, aniž bychom si to vůbec někdy uvědomovali, a pokud ano, mnoho lidí si je umí 

ospravedlnit. Pomluva, závist, lhaní, žárlivost! Jsem ale přesvědčený o tom, že kdyby čistě teoreticky 

došlo k nějaké zcela zásadní a fatální situaci, která by obrátila lidstvu život vzhůru nohama, 

kupříkladu k několikaměsíčnímu blackoutu, který třeba může způsobit obří elektromagnetická 

sluneční bouře, pak by jistě došlo k chaosu, rovnováha by byla narušena a začalo by vítězit zlo právě v 

té vůbec nejvyhraněnější podobě. Lidé by se začali kvůli vodě a jídlu navzájem zabíjet. Nicméně jistě 

by vám mnoho lidí tvrdilo, že by se k tomu nikdy neuchýlili. Že by v nich zvítězila humánnost, 

vzdělanost. Pamatujete si na slavný sociologický pokus profesora Philipa Zimbarda na Standfordské 

univerzitě?  

MS: Jednalo se o výzkum ...  

VM:  ... studentů, z nichž z poloviny udělal dozorce a z poloviny vězně? Považuji to svým způsobem za 

převratnou sociologickou záležitost, za něco co funguje jako corpus delicti pro argumentaci o 

kořenech lidské povahy. Účastníci toho pokusu byli vysokoškolští studenti, znali se mezi sebou 

navzájem, měli společné zájmy. Přesto se už jen po čtyřech dnech z těch, co představovali dozorce, 

stali sadisté, zvířata, mučitelé ...   

MS: Na základě toho operuje s termínem „Luciferův efekt“. Když to přeneseme na naši realitu, myslím 

si, že něco podobného se stalo 1968, 1969, kdy lidé byli nadšeni změnou, a pak nastala proměna jejich 

jednání. Na druhou stranu, když se podíváte do roku 1989, zde nedošlo k chaosu.   

VM: V podstatě ne.  

MS: V tomto ohledu jsme prokázali jistou vyspělost.  

VM: Vše je dílem náhody. Nebo osudu? Jak říká klasik: „Osud je šílený vozka, který práská bičem po 

hřbetu splašenou herku jménem náhoda.“  

... O minulosti a zpět do 1989 ... 

VM: Faktem je, že asi chybělo málo k tomu, aby se to zvrtlo. Jestli si pamatujete, následující týden, 

myslím, že to bylo ve středu 22. listopadu, od brzkého rána zasedalo politbyro KSČ. Soudruzi hlasovali 

o tom, jestli v Praze bude, či ne nasazena armáda. Nakonec bylo myslím dvoutřetinovou většinou 

odhlasováno, že ne. Přesto tato informace prosákla ven a Prahou se začala šířit fáma, že na Prahu 

jedou tanky. Mnoho lidí se neuvěřitelně leklo. Například na Barrandově v ten den dopoledne 

probíhala schůze všech zaměstnanců, když tam najednou na pódium vlítla nějaká skriptka a začala to 

vykřikovat. V tu chvíli mně ze stávkového výboru, kterému jsem tenkrát šéfoval, z patnácti lidí deset 
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odešlo. Nijak jsem je za to neodsuzoval. Vlastně jsem to chápal. Byli věkově daleko starší než já a na 

rozdíl ode mě už měli co ztratit. Nikdy jsem neopovrhoval lidmi, kteří měli strach. Strach je naprosto 

pochopitelná záležitost. Umět se s ním z fleku a najednou vyrovnat není lehké. Nicméně tato zpráva 

měla i pro mě nějaké dopady. S mým kamarádem výtvarníkem Jaroslavem Rónou jsme okamžitě 

naplánovali, že pokud je to pravda, zmocníme se ve skladu Lidových milicí na Barrandově zbraní, 

které tam byly uloženy. A bylo jich hodně. Patřily nejen LM z Barrandova, ale i dalším na Praze 5. 

Samopaly, kulomety, granáty, ostré střelivo. Byli jsme pevně rozhodnuti, že pokud to bude opravdu 

nutné, zbraně naložíme na nákladní auta, odvezeme je do centra, rozdáme, postavíme barikády a 

budeme bojovat. K tomuto naštěstí nedošlo. Kdyby ano, dost možná bych tady teď s vámi neseděl. 

Na druhou stranu si položme hypotetickou a provokativní otázku, co by se stalo, kdyby během 

revoluce, která vlastně ani revolucí nebyla, došlo k násilnému střetu. Byli by zranění, padlí, ale možná, 

že by se tím na druhou stranu dostalo národu něčeho, co dlouhodobě postrádá. A tím je hrdost. A 

nefalšovaná sebeúcta. Odkaz budoucím generacím, že svoboda je cenná natolik, že se vyplatí za ní 

položit i život. Takoví lidé jsou nositeli toho nejvyššího morálního imperativu, který pak mnohým 

slouží světlo na konci tunelu. Takovými lidmi byli Jan Palach a Jan Zajíc. Myslím, že jejich odkaz 

rezonuje i dnes. Podívejte se na dění za posledních pár měsíců na Ukrajině. Konkrétně na to, co se 

dělo na kyjevském Majdanu. Za to, aby Ukrajina mohla být členem Evropské unie, na kterou my jinak 

neustále nadáváme, jsou schopni tamní lidé umírat. U nás se význam a podstata svobody a 

demokracie už bohužel dávno vytratila. Upadla do zapomnění díky všedním starostem, pocitu 

bezpečí a bezbřehému konzumu.   

MS: Křesťané ne nadarmo říkají, že krev mučedníků je semeništěm nových křesťanů. Možná bychom 

mohli konstatovat, že krev lidí, kteří padli, podpořila úctu ke svobodě, úctu k hodnotám, které byly po 

roce 1989 pošlapávány.  

VM: Vím, že to zní velmi plakátově. Co ale můžete nabídnout víc než svůj vlastní život? Vyšší cenu 

zaplatit nemůžete.  

MS: Oběť je projevem lásky. Na druhou stranu se o tom jinak hovoří od kavárenského stolu a jinak je 

to na barikádách.  

VM: Ano. Ale ten étos, který takové události vždy provází, vám v tu chvíli dá zapomenout na možné 

důsledky.  

... Demokracie ...  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak vnímáte obnovení demokracie?   

VM: V jakém kontextu?  

MS: V kontextu roku 1989. Byli jsme zemí, která prožívala demokratické období již v první polovině 

dvacátého století. Jednalo se o demokracii nedokonalou, avšak nedostala příležitost. 

VM: Masaryk říkal, že k obrodě společnosti jsou nutné dvě generace, tedy nějakých padesát let. Do 

roku 1938 byla naplněna jen jedna třetina. Přesto je neuvěřitelně zajímavé, jakým způsobem a jak 

silně pouhých dvacet let demokracie dokázalo ovlivnit českou společnost v průběhu následných 

desetiletí, které byly provázeny nacistickou a komunistickou diktaturou. Je až neuvěřitelné nakolik v 

těch dobách masarykovské ideály dokázaly přežít, uchovat si svoji hodnotu, jak zůstaly silné, aniž by 
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byly zásadním způsobem pozměněny, či špatně interpretovány. Mnoho lidí v roce 1989 se k nim de 

facto zcela podvědomě odvolávalo, aniž by je skutečně znali či četli. Nejsem expertem na Masaryka, 

ale faktem je, že jeho základní teze opětovně vycházejí z lidské přirozenosti, z touhy po svobodě, po 

sebeurčení a podobně. I když jej nemáte prostudovaného, tak zásadním intuitivním způsobem jste 

schopen takové ideje a myšlenky pochopit a přijmout za své. Zajímavá otázka by byla, jak by asi dnes 

vypadala česká společnost, respektive jaké úrovně by dosáhla, kdyby jí bylo umožněno se 

kontinuálně rozvíjet a kdyby nadvakrát nepřišla o své elity. Ale díky bohu aspoň za těch prvních 

dvacet let první republiky. Takoví Rusové na tom byli a jsou podstatně hůře. Ti měli demokracii 

pouhých šest měsíců. Je vidět, že se zrovna nemají o co opírat. I to je jeden z důvodů, proč teď mají 

Putina.  

MS: Ano, ale my jsme zkušenost měli.  

VM: My jsme naštěstí hlavně měli Masaryka a Havla.  

MS: Ano, Václav Havel se považoval za člověka, který přejal Masarykovo dílo, s nímž začal proměnu 

společnosti.  

... Dialog ...  

MS: Co je podle vás zásadní pro demokratické vládnutí. Zmínil jste Masaryka. On mnohokrát 

zdůrazňoval fakt, že demokracie je diskuse. Jak vnímáte význam diskuse ve veřejném prostoru?        

VM: Myslím si, že skutečná diskuse spíše neexistuje. Spíše jsme svědky jakési hry na diskusi.  

MS: Jedná se o vedení monologů, lidé si vzájemně nenaslouchají.  

VM: Z jedné strany monolog, z druhé strany nechuť k poslechu. Politická reprezentace, ať už je 

jakákoliv, vede své monology natolik silně, že už se z nich dokonce vytratil i ideový smysl a podstata 

jakéhokoliv sdělení.  

... Občanská společnost ...  

VM: Pro mě jeden z největších problémů současnosti je ten, že pociťuji neexistenci sebevědomé či 

možná až vzdorné občanské společnosti. Občanská společnost, ten rudý hadr před očima Václava 

Klause a jemu podobných. Přiznávám, že Václav Havel mě v této oblasti osobně velmi ovlivnil, 

nicméně jsem si posléze jeho úvahy aplikoval do svých rovnic. Jsme zpátky u rovnováhy. Nejsem proti 

politickým stranám, chápu jejich nezastupitelnost v parlamentním demokratickém systému, chápu 

princip politické soutěže, ale na druhou stranu si myslím, či jsem hluboce přesvědčený o tom, že musí 

existovat protizávaží právě v podobě uvědomělé a hrdé občanské společnosti, a ne stáda hňupů, 

kterým se dá manipulovat a cokoli mu nabulíkovat. Jestliže druhá strana, lid – občanská společnost, v 

podstatě neexistuje, je to špatně. Vahadlo je převáženo jen na jednu stranu a ti, kteří na ní právě 

sedí, pak mají neodbytný pocit, že tomu bude i nadále. Díky tomu se kultura jejich vládnutí a konání 

propadá do pekel vlastní ignorance, necitlivosti a zpupnosti. Ale abych jen nekritizoval - když se mně 

zeptáte, co bych s tím udělal, pak bych vám navrhnul jednu naprosto revoluční myšlenku, která by 

svým způsobem "podkopala" státní moc, nicméně na druhé straně by jí paradoxně zcela zásadně 

pomohla. Občanská společnost se nemůže opírat jen o ideje, je nutné jí pomáhat, ...   

MS: ... podat jí ruku.  
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... Občanská společnost a peníze ...  

VM: ... ano, je nutné, aby měla z čeho žít a neměla směrem ke státním orgánům jen napřaženou ruku 

a v ní žádost o nějaký ten grant či dotaci. Občanská společnost není, nemůže být, a dokonce nesmí 

být politickým subjektem. Pojďme se shodnout na tom, že občanskou společnost tvoří hlavně lidé, 

kteří mají potřebu udělat něco navíc, a to něco navíc chtějí dělat svobodně, a nebýt přitom za 

žebráky. Takoví lidé se hledají navzájem, sdružují se ve všech možných spolcích, sdruženích, 

charitách, organizacích. Jsou to lidé, kteří svojí činnost nerealizují z důvodu nějakého finančního 

prospěchu, ale z často z jakési vnitřní a niterné potřeby. Jsou to lidé, kteří se nechtějí spokojit s tím, 

že celý jejich život se bude redukovat jen na to, že se narodí, vystudují, budou chodit do práce, platit 

daně, jednou za čtyři roky nebudou volit, pak půjdou do důchodu a nakonec umřou. Jenže všichni ti, 

co chtějí pravý opak, tedy ti, co chtějí svobodně jednat a rozvíjet svoji činnost nad rámec svých 

povinností, potřebují jedno a tím je tomu přející politické prostředí. A peníze. Pokud totiž občanská 

společnost trpí doslova tím, že se jí nedostávají finanční prostředky, nemůže se smysluplně rozvíjet, 

protože většinu její energie pohltí únavný boj o samotné přežití. Nicméně se domnívám, že řešení 

existuje. Náš stát či státní pokladna žije nejvíce z daně z přidané hodnoty a pak také částečně 

z přímých daní. Pokud bychom ale jako daňoví poplatníci, tedy jak soukromé, tak i právnické osoby, 

měli možnost, abychom řekněme deset procent z výše částky, kterou musíme rok co rok odvést 

finančnímu úřadu na základě daňového přiznání, mohli oproti potvrzení darovat jakémukoliv státem 

registrovanému subjektu, fungovalo by to a státní pokladnu, věřte nebo nevěřte, by to ani moc 

nebolelo. Takové řešení by zabezpečilo funkčnost a rozvoj občanské společnosti ve všech oblastech. 

Pro politiky by to nicméně znamenalo jedno. Takovou změnu zákona by si vybudovali uvědomělou a 

hlavně nezávislou názorovou a myšlenkovou platformu, která by byla jistě v mnoha případech 

schopna konstruktivního kritického myšlení. Dostalo by se jim zpětné vazby, která by na ně následně 

kladla daleko větší nároky. Tyto nároky by si pak sekundárně vynucovaly daleko kvalitnější výběr 

kandidátů do voleb, neb pitomci by zkrátka neobstáli. Novými politiky by se také, myslím, postupně 

posilovala důvěra v demokracii jako takovou. Ale to je jen vize, která nebude v našich zeměpisných 

šířkách asi nikdy naplněna. Jestli se politici něčeho bojí, pak lidí, kteří se moc ptají a moc se o něco 

zajímají. Jestli politici něco nechtějí, pak omezit svoji moc. Přičemž právě toto omezení by jim 

paradoxně pomohlo nejvíce. Jenže současný apatický stav společnosti, tedy nezájem lidí o věci 

veřejné, jim vlastně jen vyhovuje. A normální občané tak jen dál a dál sklouzávají do bahna nezájmu, 

nedůvěry v politiku a celkové letargie. Naštěstí se stále dají najít „šílenci“, kteří se neustále o něco 

pokoušejí a na své aktivity se snaží sehnat sponzory. Jenže svými žádostmi neúspěšně oslovují 

povětšinou lidi, kteří necítí potřebu obnovy občanské společnosti, lidi, kteří kupříkladu nerozumí 

významu kultury, lidi, jejichž jedinou ambicí a životním cílem je bezduchá kumulace majetku. A tak ti, 

kteří se snaží o něco navíc, to zkoušejí stále znovu a znovu, aby nakonec padli vysílením. A stejně jako 

při koloběhu vody v přírodě jsou posléze nahrazováni novými, kteří ještě neztratili ideály, své sny a 

vize. Jen mám bohužel pocit, že „vody“ je stále méně a méně.  

MS: Vlastně voláte po daňových asignacích, které byly v této společnosti diskutovány.  

VM: Ano. Šlo by o přímou daňovou asignaci. Ne jen o snížení samotného daňového základu. Jako 

příklad můžeme zjednodušeně popsat situaci, kdy kupříkladu máte státu odvést dvacet tisíc korun na 

daních, jenže odvedete jen osmnáct a na ty zbylé dva tisíce doložíte daňový doklad o daru od 

některého státem registrovaného subjektu.   
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MS: Myslíte si, že se občanství během dvaceti pěti let nedokázalo rozvinout?  

VM: Bylo zadušeno, či dokonce systematicky potlačováno. Ne že by snad někde existoval nějaký 

generální konspirační plán, jak zcela vyhubit občanskou společnost. Problém je samozřejmě složitější. 

Nacismus a komunismus připravili náš národ o přirozené a respektované elity. Na začátku 

devadesátých let existovalo několik lidí, které bychom bez uzardění ještě mohli do této kategorie 

zařadit, ale postupně byli nahrazováni průměrnými či podprůměrnými šediváky. Každá situace si vždy 

vyžádá a nakonec i najde svoje lidi. První polovina devadesátých let si vyžádala odvážné lidi s vizí. Lidi, 

kteří se nebáli veřejně skloňovat slova jako morálka, čest, vlastenectví, demokracie, svoboda, hrdost. 

Následný politický vývoj, včetně našeho vstupu do EU či do struktur NATO, pak vzbudil pocit, že již 

není třeba o takové věci usilovat, že se jaksi někde zrodí samy, popřípadě, že už vůbec nejsou 

potřeba. Dostalo se nám nových prospěchářských elit, které lidé nejsou schopni přirozeně 

respektovat. Dostalo se nám „elit“, kteří vlastenectví zaměnili za nacionální šovinismus a kapitalismus 

za klientelismus a korupci. Liberální hodnoty pak vyhodnocují jako směšné, překonané a někdy 

dokonce nebezpečné. Jenže každý národ potřebuje pro svůj demokratický rozvoj elity opravdu 

nezpochybnitelné. Lidi, kteří něco dokázali, a to ve všech oborech, nejen v politice, ale též ve vědě, 

v umění, v architektuře, ve zdravotnictví. Samozřejmě, i takoví se dnes najdou. Ale nikoho, myslím, 

příliš nezajímají. Jejich posty nahradily tzv. show-byznysové celebrity, které nedokázaly nic jiného, 

než kupříkladu podstoupit plastickou operaci. Je to smutek, ale je to tak. A lepší to už na devadesát 

devět procent nebude.   

... Demokracie, člověk a slušnost ...  

MS: Pro kvalitu demokracie jsou potřební kriticky myslící, odvážní, ale zároveň slušní lidé.  

VM: Přesně tak. Bohužel ale žijeme v zemi, kde se slušnost nevyplácí. Myslím, že většina lidí by se i 

slušně chovala, kdyby se jim to vyplatilo. Ideální stav by byl možná dokonce takový, kdyby vlastně 

moc nepřemýšleli o tom, co je správné a co je špatné. Morální étos společnosti a její imperativy by 

byly tak silné, že by to dokázali vyhodnocovat automaticky.  

MS: Soudím, že to pronesl Václav Havel: „Člověk nesmí kalkulovat, jestli se některé věci vyplatí. 

Zkrátka má konat.“ 

VM: Ano, zkrátka by konali, jak i dnes lidé konají. Aniž by přitom příliš zkoumali, kde leží příčiny. Je to 

vlastně jednoduché a je to v lidské přirozenosti. Jde jen o to, jestli to chování má plusové či mínusové 

znaménko. Správnému přiřazení pak určitě přispívá intelektuální či rovnou filosofické diskuse, články, 

analýzy a rozbory. Bohužel se někdy z mého pohledu zvrhnou do morálního relativismu a zcela 

impotentní politické korektnosti.  

MS: Možná nyní trochu odskočím, ale snad se to váže k tématu. V západních státech, když si 

zamykáte auto, dům, je to považováno za cosi divného. U nás je to povinností. Voláte po tom, aby si 

člověk osvojil patřičné principy.  

VM: Svého času jsem použil příměr: „V této zemi to bude dobré až tehdy, až budu na horách, 

v Krkonoších, v nějakém tom baru se večer opiji, díky tomu si venku zapomenu si lyže, ale ránu je tam 

zase netknuté naleznu.“ V Rakousku se mi to stalo. Tady si ještě počkám. Nebo se spíš toho dožijí až 

moje děti.  
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MS: Jsme u slušnosti. Demokracie je takový systém, který umožní zbavit se těchto lidí, kteří jsou 

prospěchářští.  

VM: Prospěchářství není, myslím, zločinem. Spíše jde o morální poklesek. Ale ve chvíli, kdy se 

prospěchářství přetaví do korupce či krádeže, už ano. V demokratickém a hlavně právním státě by 

tomu mělo vskutku být tak, že systém takové lidi potrestá. Nicméně míra právního státu je přímo 

úměrná jeho demokratické funkčnosti. V rámci naší civilizace se pohybujeme v určitém prostoru 

euroatlantického souručenství, které tvoří Evropa a Spojené státy americké. Oba tyto kontinenty byly 

poznamenané revolucí. Myšlenka „Volnost – Rovnost – Bratrství“ vznikla ve Francii. V podstatě 

vycházela z intelektuálního podnětu, a ne z lidového. Naopak v Americe tomu bylo právě naopak. 

V tom je vidět obrovská rozdílnost přístupu k mnoha skutečnostem, včetně politiky či právě kultury. 

Americká kultura není horší ani lepší než evropská. Je jen prostě jiná. Má daleko lidovější kořeny. 

Tamní energie proudí od spoda nahoru, zatímco v Evropě proud energie směřuje ze shora dolů. Proto 

se nám zdá americká masová kultura přihlouplá a Američanům naopak ta naše zatěžkaná a 

nepochopitelná. Americká revoluce skončila vyhlášením nezávislosti a nastartovala tak vznik jednoho 

z nejzajímavějších státních útvarů. Francouzská revoluce skončila nenávistí, drancováním, 

fanatičností a gilotinami. Nejhorší ideologie se vždy zrodily v Evropě a jako takové způsobily nejhorší 

války, které se kdy udály. Je otázkou, nakolik náš starý kontinent jménem Evropa je pro svět ještě 

přínosem.  

MS: Spousta věcí, které zde byly vymyšleny, bylo zdokonaleno v Americe. Tam utíkali lidé, kteří 

nesnesli vize domýšlivců.  

... Demokracie a politická kultura ...  

VM: Jsem Anglofil. Pro mě je kupříkladu fascinující, že Velká Británie nemá ústavu. Jedná se o výklad 

práva opřeného o nezpochybnitelné společenské a církevní imperativy. Nebudeme si dělat iluze o 

britské politice, ale přesto, když hovoříme o politické kultuře, tak ta je ve Velké Británii na tak vysoké 

úrovni, o níž se nám může jen zdát. Politická kultura je třetí věcí, kterou považuji za zásadní, kromě již 

zmiňované funkční občanské společnosti a respektování skutečných elit. Politická kultura se opírá o 

zvykové právo s konkrétními důsledky. Kdybych měl uvést příklad. Naprosto mě fascinuje to, že za 

vlády Tonyho Blaira se syn jednoho z jeho ministrů dopustil korupce tím, že podplatil magistrátního 

úředníka za účelem přidělení bytu v centru Londýna. A jeho otce, který s tím neměl pranic 

společného, to stálo křeslo a politickou kariéru. U nás je zatím na úrovni, že pokud rovnou nechytí 

někoho s pistolí v ruce a ještě s kouřící se hlavní, má i státní zástupce smůlu.   

... Politika ...  

MS: Soudím, že vaše poslední slova nám mohla posloužit jako otevření tématu politiky jako takové. 

Poukázal jste na její špatnou kulturu. V počátku devadesátých let zde byli lidé, kteří byli formováni 

idejemi politického disentu.  

VM: Ano, ale jak už jsem naznačil, to se vyčerpalo kolem roku 1995. Po Listopadu byli lidé ochotni 

přinášet „oběti“. Souhlasili s Klausovou tezí, že je nutné si utáhnout opasky. Mnozí z nás tomu věřili, 

fandili. Byli ochotni se obětovat pro budoucnost, pro naše děti. Jednalo se o revoluční étos v tom 

nejlepším slova smyslu. Lidé byli přesvědčeni o tom, že se cosi zásadního se mění, že nové směřování 

má smysl. Z mého pohledu rok 1995, kdy Klaus veřejně vyhlásil, že transformace společnosti je u 
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konce, byl svým způsobem zlomový. Toto osudové prohlášení, ale i další události, kupříkladu aféra 

s černými fondy ODS, následná politická krize, nové volby a z nich vzešlá tzv. opoziční smlouva, která 

smetla ze stolu všechny principy a zásady politického a programového soutěžení, pak způsobily 

natolik silné změny v celkovém přístupu a v myšlení lidí, že ztratili víru v ideály a v uplatňování 

morálních zásad. Společnost, i když se to v tu chvíli nezdálo, se od té doby vydala na cestu do 

provinčnosti a bezvýznamnosti ...  

MS: ... možná na Východ.  

VM: Aby mi bylo rozuměno. Nechci být pouze kritikem. Mnoho lidí si na mnoho věcí stěžuje. 

Většinou se řeší důsledky, a ne příčiny. Mně důsledky de facto příliš nezajímají. Mně zajímá příčina - 

pak se snažím najít řešení.  

... Náprava politiky - volební systém a kontexty ...  

VM: Za jednu ze základních příčin politického marasmu, v němž žijeme, považuji stávající volební 

systém. Jeho nastavení považuji za nejzásadnější problém vůbec. Pokud je systém nastaven špatně, 

vybírá si logicky a automaticky špatné lidi. Pokud je systém naopak nastaven dobře, vybírá si správné 

lidi a špatné „nepouští“ dovnitř. Podle mého osobního názoru, změna volebního systému tak, že tzv. 

většinový by byl uplatnitelný pro dolní komoru Parlamentu a pro Senát by byl naopak užit systém 

většinový, je přesně změna, kterou tato společnost potřebuje. Senát by pak díky svému poměrnému 

zastoupení touto změnou skutečně nabyl své ústavní a kontrolní funkce. Jeho složení by se logicky 

stalo ústavní pojistkou proti zvůli jakékoliv politické strany, která by většinově vyhrála volby do dolní 

komory. Většinový systém by umožnil vítězné straně sestavit funkční vládu, která by byla schopna 

adresně a s plnou zodpovědností naplňovat svůj volební program, nehašteřit se s ostatními koaličními 

partnery, neb by tento problém neexistoval. Současný poměrný (menšinový) systém je problematický 

právě v tom, že vede k pletichaření, politikaření a alibismu. Politické strany vyplácají spousty peněz 

na tvorbu a distribuci svých politických programů a definovaných cílů. Ale v menšinovém systému 

mají v podstatě jen cenu papíru, na kterém jsou vytištěny. Normálně smýšlející občan je nečte a také 

k tomu nemá ani žádný důvod, protože ví, že nikdy nebudou realizovány. Nutnost vytvářet účelové 

koalice s sebou nese zcela zásadní nutnost z programu slevovat, nenaplňovat ho a uzavírat 

programové a názorové kompromisy s ostatními koaličními partnery, kteří jsou nuceni ke stejným 

krokům. Většinový systém naopak vede ke sto procentům naplnění programu, vítězná politická 

strana je za něj stoprocentně odpovědná, z této odpovědnosti se pak odvíjí zpětná a hlavně funkční 

kontrola ze strany voličů. Zavedení většinového systému by ve svém důsledku také zcela zásadně 

omezilo vliv KSČM, jediné strany v celém bývalém východním bloku, která se netransformovala do 

podoby moderní levice, ale naopak dál setrvává na ortodoxních principech komunistické ideologie 

stalinského typu. Počet poslanců KSČM zvolených do Senátu většinovým způsobem hovoří sám za 

sebe. Toto se týká i jakékoliv jiné extrémistické strany, která by usilovala o moc a o prosazení se 

v českém politickém spektru. Většinový volební systém by také naráz začal klást na sekretariáty 

politických stran větší zátěž. Do svých volebních kandidátek by musely vyhledat zcela jasné osobnosti, 

které mají vůbec teoretickou šanci obstát v daleko těžším předvolebním boji, ve kterém vystupují 

nejen za svoji stranu, ale taky za sebe. Tato změna by pak znemožnila politickým stranám na 

kandidátky navrhovat poslušné a nevýrazné poslance, kteří konformně odhlasují vždy to, co je jim 

předloženo. Jinými slovy: většinový volební systém by v důsledku vedl ke zvýšení kvality politické 

reprezentace. Většinový volební systém by také kladl daleko větší nároky i na samotné voliče. Ve 



 
 

17 
 

svém důsledku by podporoval zájem občanů o politiku jako takovou. Většinový volební systém by 

také s největší pravděpodobností zvýšil časem i volební účast. Ohledně Senátu bych se pak nebránil 

myšlence, aby současná hranice pěti procent byla snížena na tři procenta. Tím by se umožnilo i 

vskutku menším stranám se na politice aktivně podílet. Nicméně, je zcela jasné, že změna Ústavy 

v tomto duchu je v současné době nereálná. Stávající poměrný systém z české politické scény vytvořil 

jakousi virtuální realitu souboje jednotlivých politických stran a jejich programů, která se výrazně 

projevuje jen pár měsíců před volbami. Domnívám se, respektive podezřívám politiky, že jim systém 

obecné neadresnosti, osobní nezodpovědnosti a alibismu již začal v podstatě vyhovovat. Nicméně 

pokud by se většinový systém vůbec kdy realizoval, potřebovala by Ústava i mnoho dalších 

systémových změn, kterými by například byl i zákon o referendu, počty a nové rozdělení volebních 

obvodů. Ano, byly by to velké změny, ale nemyslím, že bychom na ně měli naprosto a hlavně 

dopředu rezignovat.  

MS: Sluší se říci, že český člověk prošel uvědoměním. Jen si vezměme, jak se lidé naučili kroužkovat.  

VM: Je to málo, ale díky bohu. Aspoň něco.  

MS: Voláme-li po změně, nemůžeme volat po změně volebního systému. Demokracie je hlavně o 

člověku. Změna člověka je na generace.   

VM: Soudím, že je dobré dát věcem příměr. Vy, já či lidé sedící s námi v této kavárně jsme rostlinami. 

Někdo je květina, někdo je kaktus, naštěstí jsme každý jiný. Ale dejme tomu, že jsme zkrátka 

rostlinami. Všichni vyrůstáme z jakési půdy. Vyrůstáme-li z kamenité - nikam nevyrosteme, protože i 

když se snažíme sebevíc, budeme skomírat. To je naše současná situace. My bychom neměli chtít po 

státu jako rostliny nic jiného, než aby půda byla dobrá a výživná a díky tomu jsme si mohli růst po 

svém.   

MS: Zkrátka - netoxikovaná, zdravá, výživná.  

VM: Na toxické půdě nebudeme prostě dobře růst, to je přece naprosto logické.  

MS: Jednoduše, aby se staral o právo, soudnictví ...  

VM: Spojení právní stát a demokracie je něčím, pro co bych plédoval. Je nutné si uvědomit, že 

podstata právního státu je naplněna pouze tehdy, pokud máte skutečně nezávislá, funkční a 

nezkorumpovaná státní zastupitelství spolu se soudnictvím, ve kterém platí, že před zákonem jsou si 

všichni rovni. Včetně politiků a lobbistů.  

MS: Nyní rozumím tomu, proč zdůrazňujete Masaryka, Havla. Oni vycházeli z toho, že demokracie by 

měla být vládou vnitřně integrovaných lidí. Do úzké skupiny se dostávají lidí, kteří nenesou znaky, 

které požadujete.  

VM: Nesmíme být naivní. Jak jsou ideály tím nejpodstatnějším, pak iluze tím nejvíce nebezpečným. 

Jinými slovy: I kdyby proběhla změna volebního systému, který by nějakým způsobem „pouštěl 

dovnitř“ kvalitnější lidi, i kdyby vznikla uvědomělá občanská společnost, i kdyby právní stát nabyl své 

pravé podstaty, nositelem všeho by byli vždy a vždy zase jen lidé. I tak by byla nadále v politice 

korupce, i tak by docházelo k zneužívání moci. I tak by se mnoho lidí snažilo dosáhnout svých ambic 

nekalými prostředky. Myšlenka, že sebelepší systém bude fungovat bez chyby, je mylná. Každý má 
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své chyby, včetně demokracie. Jenže v tu chvíli by na řadu přišel nástroj, který jsem před chvílí 

zmiňoval. Jedná se o politickou kulturu a důsledky při jejím uplatňování. Jinou společenskou nápravu, 

než je morálka, nemáme. Demokracii nemůžete napravovat diktátem nebo neustálými změnami 

ústavy. Nikdo není schopen postihnout všechny valéry lidské povahy. Právě proto jsem tak 

akcentoval politickou kulturu ve Velké Británii, kdy je zkrátka společensky nepřípustné, aby se lháři, 

podvodníci a zloději aktivně účastnili politického života.  

MS: Byli by vyloučeni z veřejného prostoru. Vlastně by se stali odstrašujícími příklady.  

VM: Ano. 

MS: Mnohdy, když člověk udělá velký přešlap, je mu věnována pozornost.  

VM: Zde se vracíme k základnímu postulátu, že lidé jsou pouze lidé.  

MS: Neměli bychom zapomínat, že demokracii utvářejí nejen lidé, ale i procedury.  

VM: Systém! 

... Hodnoty ...  

MS: Pokročme dále. Důležitým prvkem sociálního systému jsou hodnoty. Lidé v roce 1989 často 

vyslovovali slovo svoboda: „Chceme být svobodní.“ Jak vnímáte tuto hodnotu? Konstatoval jste, že 

jste i v osmdesátých letech žil „svobodně“. Úspěšně jste realizoval své projekty. Člověk je přece určen 

ke svobodě. Ta jej charakterizuje.  

VM: Základní principy a parametry, na kterých funguje svoboda, jsou v pořádku. Máme svobodu 

slova, máme svobodné volby, máme svobodu se rozhodovat. Pokud dnes někdo kritizuje vládu, zda 

se vymezuje negativně vůči prezidentovi, či jakékoliv politické straně, nekončí tím, že ho vyhodí 

z práce, nebo nemůžete dostudovat. Nicméně určitě ve chvíli, kdy šéfovi v práci někdo svobodně do 

očí řekne, že je totální pitomec, asi to pravděpodobně povede k tomu, že bude z práce vyhozen. Ale 

stále to neznamená, že má navěky polepený tzv. kádrový profil, díky kterému je nucen až do důchodu 

pracovat v kotelně. Takže svoboda ano. Respektive pokud hovoříme o svobodě jako o principu, který 

můžete uplatňovat. Můžete svobodně myslet, svobodně se vyjadřovat, svobodně psát, svobodně 

točit filmy, svobodně vystavovat. V tom případě k nějakému základnímu poškození myšlenky nedošlo. 

Mluvíme-li o demokracii, o které se tenkrát hovořilo, ...  

MS: ... zkrátka mít demokracii jako hodnotu, ...  

VM: ... nikdo mně ani vám nebrání založit politickou stranu. Nikdo nebrání, abyste se začal 

angažovat. Nikdo vám nebrání, abyste vytvářel politickou činnost. To znamená naplňovat jeden 

z pilířů demokracie, který se opírá o různorodost. Dobrá, mluvím o principech. Jestli vycházíme 

z toho, že rok 1989 byl o svobodě a demokracii, pak mohu říci, že po pětadvaceti letech svobodu a 

demokracii máme. Pouze naše forma jejího uplatňování je jaksi nemocná. Naše demokracie působí 

někdy dojmem pacienta, který je zralý na „kapačky“. Důležité ale je, že žije, že neumřel. Že svoboda a 

demokracie, jakkoli zneužívaná, v principu existuje. Uvědomuji si to při své práci, protože filmy, které 

jsem udělal, by mně nikdy za komunistů nikdo do výroby neschválil. Od roku 1989 považuji 

skutečnost, že mohu žít svobodně, za tu úplně nejdůležitější a vážím si toho každý den.  
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MS: Jelikož se hlásíte k Václavu Havlovi a k jeho odkazu, jak vnímáte jeho revoluční – převratové 

spojení: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí?“  

VM: V závorce dodávám někdy. Znovu se dostáváme do principu rovnováhy. Abychom dokázali 

ocenit pravdu, musíme znát lež. Abychom dokázali ocenit svobodu, musíme znát diktaturu. 

Neexistuje jedno bez druhého. Kdybychom všichni točili dobré filmy, nevěděli bychom, že jsou dobré, 

protože bychom neměli špatné filmy. Proto někdy vítězí pravda a láska, a proto někdy vítězí přesně 

opak, abychom znovu si mohli uvědomit, že je nutné, aby pravda a láska zvítězila. Je to neustálý 

souboj tmy a světla, věčný souboj arogance a poznání. Nemůže být jedno bez druhého. Vždy musí 

přijít doba temna, abychom si v ní uvědomili hodnoty světla.  

MS: Mohl jsem hovořit se spisovatelem Ivanem Klímou. Ten říkal přibližně toto: „Mohl jsem žít 

v zahraničí, ale tam bych nemohl přemýšlet o svobodě. Člověk, který zde žil a byl dostatečně hloubavý, 

nenechal se „uspat“ tím, co bylo kolem něj, uvědomil si hodnoty, které konstituují člověka.“ Jinými 

slovy - pokud chce člověk něco prožít, musí projít „peklem“, aby dokázal zakusit to, co je v životě 

důležité.  

VM: Naprosto souhlasím. Pan Klíma to řekl lépe než já.  

... Otázka hmotných statků ...  

MS: Neměli bychom opomenout, že mnozí lidé hodnotu spatřují v hromadění statků.  

VM: Všichni lidé mají nějakou svou úlohu v řádu všehomíra. Dám vám příměr. Představme si, že 

lidstvo je jakýsi zástup lidí, který se prokutává velkou černou horou. Nikdo sice neví přesně proč, ale 

všichni celkem cítí, že to snad jakýsi smysl má, je nutné někam se ubírat, něco vykonat, něco dokázat, 

něčemu porozumět, objevovat skrytá tajemství, k něčemu se dopídit. Zkusme se domluvit na tom, že 

v tom zástupu jsou vrcholní myslitelé, státníci, vědci, ekonomové, vynálezci, umělci, a podobně 

jakýmisi „raziči“. Představme si, že jako první ze všech silou své vůle a intelektu prorážejí nějaký 

tunel. Věří, že na jeho konci dosáhnou konečně poznání. A s nimi i celé lidstvo. Tunel není moc široký, 

a tak všichni ostatní jsou vlastně nuceni stát za nimi. Protože se tunel všelijak kroutí, lidé (lidstvo) v 

druhé až devátá řadě je vidí a umí jejich práci ocenit. Lidé od desáté řady do třicáté jen slyší zvuky 

jejich práce, přesto i oni jsou schopni pochopit, že někdo tam vpředu pracuje v jejich prospěch. 

V dalších desítkách řad už jen slyšeli o tom, že údajně tam kdesi v dáli před nimi se někdo o něco 

snaží, i když přesně neví o co. V dalších řadách pak už postupují kupředu ti, které ani nenapadne, že 

ten tunel musel někdy někdo udělat. Ale kdyby nebylo všech, opakuji všech těch lidí bez rozdílu, pak 

by sám o sobě ten tunel asi vůbec svému účelu nesloužil a nebyl by k ničemu. Jinými slovy nelze nic 

vyčítat lidem, kteří jen kráčí tunelem, čili ho jen „konzumují“. Všichni z podstaty věci nemohou být 

raziči. Není správné kýmkoli a bezdůvodně dopředu opovrhovat. Ani není nutné se nad kýmkoli 

intelektuálně pohoršovat. K ničemu to nevede. Jedná se o přirozený řád přírody. Každopádně lidé, 

kteří o něčem rozhodují a zrovna nerazí, musí razičům pomáhat, co nejvíc to jde. U nás se to bohužel 

neděje.  

MS: Je na každém člověku, kam chce patřit.   

VM: To jistě. Ale náhodou či osudem se narodíte do 1500 řady. A ani o tom nevíte. Mnoho lidí má víc 

štěstí. Mohli studovat, seznamovat se, bádat, hádat, přemýšlet, vytýčit si cíle, někam se ubírat a 

přitom ještě vědět, proč tak činí. Ale daleko více lidem je tato výsada upřena.   
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MS: Sluší se říci, že člověk má v jistém ohledu povinnost konat, když došel nějakého poznání.  

VM: Intelektuál takovou povinnost možná má, i když většinu lidí tím asi jen obtěžuje. Ale jak můžete 

jinak hluchému vyčítat, že neslyší Mozarta? Jak můžete člověku vyčítat slepému, že nevidí modré 

nebe? Jednoduše to nejde.  

MS: Svět, v němž žijeme, je nedokonalý, má svá omezení, ale nezabraňuje nám to, abychom v sobě 

měli povinnost konat dobré v rámci svých možností. Je vhodné si své možnosti uvědomit. 

Intelektuálové, kteří sní o lepších světech, právě neznali mez.  

VM: Možná je to nakonec dobře. Nakonec svět budoucnosti vždy patřil jen snílkům, neboť nikdo jiný 

nedokáže razit tunel lépe než právě vizionář. Možná, že kdyby lidstvo dopředu vědělo, co na něj na 

konci tunelu čeká, radši by nikdy žádný tunel nerazilo. A možná je to právě naopak. Možná, že 

„odměna bude sladká“. Každopádně než se to dozvíme, vystřídají se u sbíječky tisíce a tisíce generací. 

Ale možná se taky nikdy nikam nedokopeme a věčná otázka po smyslu života zůstane stále 

nezodpovězena. Vlastně je to úžasné. Ten úkol, jehož podstatu nikdo není schopen dopředu ani jen 

odhadnout.   

... Změny člověka a systému ...  

MS: Ano, ale zde se také dostáváme k tomu, že systém a lidé, kteří jsou v popředí, by možná příliš 

neměli apelovat na „proměnu člověka“, ale spíše nastavovat meze lidského chování. Minulý režim 

apeloval a také tak „dopadl“ ...   

VM: Nejvíce opravdu funguje ono latinské přísloví „Exempla trahunt – aneb Příklady táhnou.“  

MS: Jste zastánce individualismu.  

VM: Ano. Jinak se považuji v politické oblasti za pravicového liberála. V určitých otázkách pak se 

sklony ke konzervatismu. Jsem zastáncem myšlenky, že stát by měl zabezpečovat jen to, co si občané 

při sebelepší vůli nejsou schopni zajistit sami.  

MS: Jinými slovy jak se budete mít, závisí na vaší aktivitě.  

VM: Přesně tak. 

... Kapitalismus ...  

MS: Tím jsme se do jisté míry dostali k obnově kapitalismu. Jak jste vnímal možnost být závislý na 

státní podpoře?  

VM: Asi máte na mysli situaci Barrandova na začátku devadesátých let. V těchto intencích jsem 

nepřemýšlel, protože Barrandovu byly zkrátka tenkrát veškeré státní dotace zrušeny. Museli jsme se 

postarat sami o sebe. Ale kdyby čistě teoreticky dotace zrušeny nebyly a stát by dál podporoval 

filmovou tvorbu a výrobu, byl bych blázen, kdybych to neocenil. Ušetřil bych si hodně bezesných nocí.  

Ale vraťme se k meritu věci. Pro mě svoboda, demokracie a kapitalismus jsou nedělitelnými kusy té 

samé skládačky. Velmi mě štve, že kapitalismus je chápán odděleně a pejorativně.  

 MS: Lidé raději užívají spojení obnova tržního hospodářství.   
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VM: To jsou jen různá slova pro to samé. Nakonec je to vlastně asi jedno. Problém kapitalismu je 

v tom, že podle mého názoru v něm snad ani nefungujeme. Jeho základní principy, založené na zcela 

zásadních vztazích, jako kupříkladu odpovědnosti vlastníků k majetku a lidem, či jejich vzájemně 

uvědomělá a respektovaná symbióza de facto už moc neexistuje. Mám pocit, že jsme se dostali do 

virtuálního kapitalismu, který skutečné ekonomické hodnoty možná už ani nevytváří, respektive se 

vůbec nedají ověřit. V tom vidím docela zásadní problém.  

MS: Existuje reálný svět, ale též svět, v němž žijeme, jenž se vyznačuji jistou mírou virtuality, kam patří 

i svět finanční.  

VM: Finanční svět je kapitola sama o sobě. Hlavně on trpí virtuálními výsledky, které vůbec nemusí 

vycházet ze skutečné reality. Finanční svět dokáže udělat při troše štěstí ze žebráků miliardáře - jako 

v loterii. Mnoho lidí má mylný dojem, že mu rozumí, nebo že mu lze porozumět. Ale je to svět 

paradoxně velmi iracionální, kdy ničím nepodložená panika dokáže napáchat neuvěřitelné škody.  

Mnoho lidí v něm pak díky tomu utopí všechny své naděje a sny. Finanční svět je pro lidi, kteří se 

nezhroutí z toho, že poklesem indexu na burze prodělali několik stovek miliónů. Zítra je přece taky 

den. Drobní investoři se vyznačují ne zcela dostačující finanční inteligencí. Dokonce může být doslova 

mizivá až nulová. Ale nejde jen o neznalost toho, jak funguje obchod s akciemi či komoditami na 

burze. Podle mých zkušeností neexistuje mezi lidmi ani primární znalost o bankovních službách, 

poplatcích a podobně. Myslím, že se tomu říká „peněžní inteligence“. Při setkávání s lidmi 

z bankovního a finančního sektoru, mě velmi popouzí, jakým způsobem nahlížejí na normální lidi. 

Nejde snad, doufejme, o to, že by jimi nějak lidsky opovrhovali, jde o to, že jim arogantně a 

automaticky přisuzují stejné vědomosti jako sami sobě. Viní je ze špatných investic, ze špatných 

půjček, ze špatných rozhodnutí. Že řídím banku a vím o ní vše, neznamená, že to ví zbytek lidí. 

Většina lidí se rozhoduje jen na základě oblbujících televizních reklam.  

MS: Měli bychom říci, že gramotnost v této oblasti vzniká postupně. Například ve Spojených státech 

systém nebyl přerušen.  

VM: Každý se vlastně tak nějak učí na pochodu. Nicméně jedna poučka, či spíše přístup je stále 

platný. Zdravý selský rozum. Ten je podle mého základním předpokladem peněžní gramotnosti. Lidé 

ale na něj zapomínají. Půjčí si jednou, půjčí si podruhé, půjčí si potřetí, aby splatili závazky z první 

půjčky. Nakonec se dostanou do bludného kola, ze kterého není úniku. Hmatatelnými výsledky jsou 

nakonec jen lednice, auto, televize a následná exekuce. Neumím si vysvětlit, proč lidé ztrácejí 

základní obranné mechanismy. Možná je to dobou, která tak obrovsky akcentuje úspěch a z něj pak 

mnoha lidmi předpokládaný nakumulovaný majetek. Možná je to tak, že lidé mají pocit, že to jde i 

obráceně. Že když nejdříve nabudou majetku, úspěch se dostaví jaksi automaticky. Nevím. To je 

bezesporu úvaha vhodná pro sociology a psychology.   

... Pokojnost a kontexty ...  

MS: Je jistě vhodné zmínit tezi, kterou zmiňoval Dušan Tříska. Majetkový přesun od státu k lidem byl 

ohromný, ale přesto „klidný“.  

VM: Dušan Tříska mínil kupónovou privatizaci?  

MS: On svá slova vztahuje k všeobecné obnově kapitalismu a hodnocení privatizace a kupónová byla 

pouze jednou z nich. Celá obnova byla v jistém ohledu důstojná. Historie hovoří o turbulencích.  
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VM: Když se vidíme s Dušanem Třískou, většinou se přeme, ale hovory s ním mám rád. Oba dva jsme 

součástí sdružení „Lípa“. Myslím, že jako jediný umělec, jsem tam spíše trpěn. Pan Tříska má ale jinak 

jistě pravdu. K přesunu majetku dojít muselo, jinak by nebyla naplněna podstata svobody, 

demokracie a tržního podnikání. Problém, který si ale Klaus, Dušan Tříska nebo Karel Dyba neradi 

připouštějí je, že se z mého pohledu stali „poturčenci“. Od počátku zcela zásadně a z principu 

odmítali jakoukoliv regulaci. Sice vždy nějakým způsobem vycházeli z Miltona Friedmana, amerického 

pojetí tržního hospodářství, ale nedodávali, či dodávat nechtěli, že v samotné Americe je akciový trh 

velmi tvrdě regulován. Regulace určuje pravidla, vymezuje koridor, ve kterém se člověk musí 

pohybovat. Lidé, kteří ho překročí, či podvodně zneužijí, dostanou pouta.  

MS: Vše probíhalo rychle, ...  

VM:  ... a proto jsem řekl „poturčenci“. Jsem přesvědčen, že trh musí mít bezpečnostní regulaci, která 

zamezuje zneužívání informací v obchodním styku, podvodným transakcím a krádežím.  

MS: Může to směřovat k džungli.   

VM:  No jistě. Lidé jsou zase jen lidé. 

... Banky a jejich činnost ...  

VM: Mluvil jsem o tom, že v roce 1995 Klaus vyhlásil konec transformačního procesu. Přičemž jedna 

z jeho nejzásadnějších podmínek vůbec nebyla splněna. A tou byla privatizace bank. Tu chybu 

napravila až vláda Miloše Zemana. Za předpokladu, že by byly bankovní domy od začátku 

v soukromých rukou, si lze si jen těžko představit, že by mohlo dojít k takovým obrovským ztrátám, 

které byly zapříčiněny korupční úvěrovou politikou, kdy si někteří půjčovali stamilióny, aby pak nikdy 

nebyly splaceny a jako nedobytné nakonec skončily v Konsolidační bance s tím, že nikdo vlastně nebyl 

nikdy hnán k plné odpovědnosti.   

MS: Dobrá, ale jednoduše se to říká, obtížněji dělá. Slušná západní banka půjde do prostoru, kde 

neztratí svou reputaci.  

VM: Samozřejmě, každá banka je podnikatelský subjekt. Každá banka chce vydělávat. V reálu to 

znamená, že vám vyhodnotí projekt či podnikatelský záměr, a pokud ho shledá neperspektivním, 

nepůjčí vám na něj. To se tenkrát nedělo.   

MS: Existovaly „odsypky“. Když jste měl zájem si půjčit peníze, musel jste „odsypat“.  

VM: Ano, slyšel jsem o tom, a myslím, že je to pravda. Předpokládám, že pokud tenkrát někdo státní 

banku, respektive její šéfy nepodmazal, velké peníze nedostal.  

... Ozvěny zahraničí ...  

MS: Dobrá, československé hospodářství bylo nejetatističtější. Bylo podle vás dobré, aby se zachovaly 

klíčové podniky s finální výrobou a propojily se poté se zahraničními?  

VM: Nesmíme podle mého názoru privatizovat podniky, na nichž závisí bezpečnost země. Vše ostatní 

ano. Stát je přece nepotřebuje.  
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MS: Oč mi šlo? Jednalo se o propojení zahraničních podniků s českými, které vytvářejí hotový produkt, 

jako například o společnost Škoda Auto.  

VM: Toto společenství funguje.  

MS: Ano, ale někdo řekne: „Dobrá, princip, který byl uplatněn v tomto podniku, nemohl být uplatněn 

v jiných společnostech.  

VM: To je pravda. Ne každá společnost ale byla samozřejmě natolik lukrativní, aby se už od začátku 

stala terčem zájmu nějakého seriózního zahraničního partnera. Mnoho z nich mělo skvělý potenciál, 

který byl nicméně vystaven čtyřicetileté komunistické devastaci. Problém byl samozřejmě také 

s managementem. Staří bolševici nechápali a noví se manažeři se teprve rodili. V té souvislosti si 

vzpomínám na jednu, té době, myslím, zcela odpovídající historku. Stala se na podzim roku 1991, kdy 

už jsem šéfoval Barrandovu. Tehdy mně dorazila pozvánka do Kongresového paláce, tenkrát ještě 

nazývaného Palácem kultury, tzv. Pakulem. Pozvánka se týkala účasti na semináři pro všechny 

generální ředitele státních podniků. Bylo tam napsáno něco na ten způsob, že půjde o přednášku 

amerických expertů o tom, jak se „dělá“ kapitalismus. Stálo to pět tisíc korun, což tenkrát byla 

neuvěřitelná spousta peněz. A tak jsem se tam jednoho krásného rána vypravil. S mým věkem 31 let 

jsem byl jistě bezkonkurenčně nejmladší. Kolem mě seděli břichatí pánové, se žlutými košilemi, 

hnědými tesilovými kalhotami a přehazovačkami na olysalých lebkách. Sál byl plný, cca takových 

1200 generálních ředitelů. Pak tam na podium přišel takový klasický amík, vrazil si ruce do kapes a 

řekl: „Na úplný začátek vám řeknu něco, co je pro podnikání naprosto nejdůležitější. Bez toho nic 

nefunguje. Zapište si to za uši.“ Většina z přítomných si vytáhla poznámkový papír a tužku. A on začal 

pomalu odsekávat slova tak, aby to došlo i těm nejpomalejším. Řekl: „Musíte - umět - riskovat.“ Lidé 

si vzali tužky a psali: „Musím - umět - riskovat.“ V tu chvíli jsem se sebral a odešel. I takhle vypadaly 

začátky. I takhle začínala obnova kapitalismu. U mnoha lidí, hlavně z mladší generace, jsem ale 

skutečně cítil snahu posunout se dopředu, nastoupit do vlaku a něco nového dokázat. Nicméně 

zpátky k těm strategickým partnerům. I jiné společnosti nakonec byly zprivatizovány, nebo byl 

vytvořen joint - venture. Kupříkladu SPT Telecom, Unipetrol …        

MS: Některé vámi zmíněné společnosti přišly do privatizace později.  

VM: Pokud vynecháme restituce, pak podstatná část státního majetku byla zprivatizována formou 

kupónové privatizace. Od té doby se nicméně někteří z ekonomů stále přou o to, která cesta byla 

lepší. Jestli ta česká – kupónová, nebo ta maďarská, kdy jejich tehdejší vláda naopak upřednostnila 

privatizaci klíčových společností předem vybranému zahraničnímu strategickému partnerovi. Ten měl 

samozřejmě vedle zajištěného a transparentního kapitálu ještě jednu obrovskou výhodu tzv. know – 

how a přístup na nové trhy. Jejich manažerům nemusel nikdo do notýsku diktovat, že podnikání je 

spojeno s rizikem.  

MS: Život v riziku dává člověku svobodu za předpokladu odpovědnosti.  

VM:  Ti američtí experti na to, myslím, až tak zřetel nebrali. Za hromady blábolů vydělali spoustu 

peněz.   

... Barrandov – příklad transformace ...  

MS: Můžete posuzovat, v jakém stavu byly Barrandovské ateliéry ... 



 
 

24 
 

VM: To myslím, že opravdu mohu. Pro potřebu tvorby a výroby filmů, jakož i pro výrobní kapacity byl 

Barrandov podnik dotovaný státem. Nikdy si na sebe sám nevydělával. Tehdejší dotace 

reprezentovala částku ve výši 200 milionů korun ročně. Pokud byste jí přepočítal na dnešní peníze, 

respektive na současnou kupní sílu, byl byste na částce jedné miliardy a dvou stovkách milionů. Bože, 

to by byla pohoda. To by se podnikalo, to by se vyráběly filmy … Ale realita byla jiná. Od prvního 

ledna roku 1991 nedostal Barrandov už ani korunu. Od té doby se musel postarat sám o sebe.  

MS: Jsme v jiné situaci. Nevítal jste spojení s Warner Brothers?  

VM:  Warner Brothers? Nepamatuji se, že by kdy měli Warneři o Barrandov zájem, který by byl 

vyjádřen nějakou konkrétní nabídkou. Jinak ona dotace zmíněná v předešlé odpovědi nebyla určena 

jen pro tvorbu a výrobu. Ale také pro udržování stávajících výrobních kapacit a pro investice. A 

tehdejší Barrandov jako výrobní studio? Na to snad existuje jen jedno výstižné slovo - tragédie.  

Zastaralá technika a technologie, areál zdevastovaný a poničený … Vše se muselo dávat pomalu do 

pořádku.  

MS: Pro vás to znamenalo velký risk.  

VM: Risk? Pro mě to hlavně znamenalo zachránit společnost, která se ocitla na okraji bankrotu, která 

byla v druhotné platební neschopnosti a která díky tomu zastavila výrobu filmů, protože na ně 

zkrátka neměla. Dva a půl tisíce zaměstnanců nemělo de facto do čeho píchnout.   

MS: Pokud to mám dobře zjištěno, bylo zrušeno Ústřední ředitelství československého filmu.  

VM: Ano, na podzim roku 1990. Ale bylo to pochopitelné. Ústřední ředitelství bylo symbolem 

nesvobody a cenzury. Bohužel s tím došlo k nabourání celého socioekonomického řetězce, v němž 

fungoval celý československý státní film, aniž by si kdo vlastně s tím krokem zároveň kladl otázku, 

jaký systém ho nahradí. Pak už bylo pozdě.  

MS: Podle vás zde nebyla žádná společnost, která by byla ochotna investovat?  

VM: Nebyla. V roce 1991 se sice objevili nějací Kanaďané, ale trvalo jen pár měsíců, než se přišlo na 

to, že to jsou podvodníci. Barrandov se musel na novou cestu vydat sám. Trvalo dalších pět let, než se 

podařilo si hlavně v Hollywoodu vydobýt nějakou pozici, přesvědčit tamější producenty, že vůbec 

existuje nějaký Barrandov, že se vyplatí jít točit do České republiky. Naštěstí se bylo možné na 

začátku aspoň o něco opřít, respektive o americké projekty, které se na Barrandově točily i předtím. 

Most u Remagenu, Jatka číslo pět, Yentl, Amadeus. V roce 1991 jsem nechal vyrobit video show-reel, 

s nímž jsem objížděl americká studia. Taky jsme, jako první studio v bývalém východním bloku, vydali 

ceník našich služeb. Ale až teprve v roce 1992 jsme získali první velkou americkou zakázku, která se 

jmenovala Swing Kids od Walta Disneyho.   

MS: Jakým způsobem se jednalo s bankami?   

VM: Těžko. Půčku nebylo možné ničím zaručit. Ale aspoň se nám tenkrát podařilo si obstarat tzv. 

revolvingový úvěr, který nám umožňoval krýt aspoň ty nejnutnější náklady. Jako třeba vytápění. 

Udělali jsme drsné kroky a do dnešních dnů jich nelituji. Barrandov muselo opustit 1 700 

zaměstnanců. Zrušila se výroba českých filmů. Listopad roku 1991 pak byl vůbec prvním měsícem, 

kdy studio vygenerovalo zisk. Studio se zachránilo. Ale stálo to hodně úsilí, přineslo to mnoho 
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problémů, zášti, nenávisti a nepřátelství. A mnoho lidí to opravdu bolelo. Bez dotací však jiná cesta 

nebyla.  

MS: Žádná transformace lidského života, ba společnosti není bezbolestná.  

VM: Byly to kruté chvíle. Jen si pro srovnání vezměte, že dnes, když v novinách proběhne zpráva, že 

se bude tam či onde propouštět 300 lidí, je z toho velký průšvih. A to dnes máme něco, co tenkrát 

vůbec neexistovalo - úřady práce, možnosti rekvalifikace …  

MS: Měli bychom si také uvědomit jednu skutečnost, že mnoho Čechů, Slováků chtělo vyzkoušet 

podnikání. Byli ochotni podstoupit rizika nejisté doby a týká se to celé společnosti. Když to vztáhneme 

na film, do produkce též vstoupil Jaroslav Bouček a další. Pojďme dál. Co bylo pro vás hlavní devizou? 

Barrandov měl historii.  

VM: Ano Barrandov má dlouhou historii, jejíž první kapitola se začala psát v roce 1931. Ale bolševická 

správa se na něm nechutně podepsala. Bylo to vidět všude. Jenže pokud jsme chtěli získat zahraniční 

zakázky, museli jsme nabídnout i odpovídající pracovní podmínky. Těžko tomu dnes věřit, že 

kanceláře a chodby byly zanedbané a špinavé, silnice a chodníky zaplevelené, že toaletní papír na 

záchodech byl doslova raritou, která tam vydržela jen pár minut do doby, než ho někdo ukradl. Těžko 

věřit tomu, že přímo z fasády hlavní a veskrze úžasné funkcionalistické budovy, která je jinak 

vývěsním štítem Barrandova, vyrostla asi metr před úrovní střechy bříza. Když jsme ji uřízli, měřila 

čtyři a půl metru.  

MS: Češi měli výhodu v levné pracovní síle.  

VM: I o to jsme se samozřejmě opřeli a využili v naší marketingové nabídce. Dnes ji už tak levnou 

nemáme, ale zase jsme schopni tuto nevýhodu kompenzovat kvalitou, která tehdy nebyla. Tenkrát 

bylo kupříkladu velmi málo lidí, kteří se dokázali domluvit anglicky. Dnes je to u všech štábových 

pracovníků standard. Každopádně Barrandov prošel dalšími peripetiemi, kdy tou nejdůležitější byla 

na začátku roku 1993 jeho privatizace. Z rozhodnutí vlády bylo studio zařazeno do tzv. první vlny 

velké privatizace. Nechápal jsem to a nechápu to dodneška. Barrandov nebyl společností 

strategického významu. Nikdo mi tuto skutečnost nikdy nevysvětlil, nikdy jsem se to nedozvěděl. 

Každopádně přišel příkaz z nadřízeného orgánu státní správy, což bylo ministerstvo kultury, pod které 

jsme spadali jako samostatná státní výrobně hospodářská jednotka. Mojí povinností bylo takový 

příkaz splnit a mým úkolem bylo navrhnout nejschůdnější formu. Samozřejmě, byla zde možnost si 

s tím moc nelámat hlavu a Barrandov jednoduše navrhnout do kupónové privatizace. Zdravým 

selským rozumem jsem ale vyhodnotil, že by to znamenalo jeho zánik. Rozumově jsem si neuměl 

představit, že Barrandov koupí třeba 10 tisíc lidí a ti se následně na něčem smysluplně domluví. 

Připadalo mi to naprosto absurdní. O tzv. privatizačních fondech, které nebyly jakkoli regulované a 

které se jinak staly základem majetku mnoha dnešních miliardářů, jsem nic, snad naštěstí, nevěděl. 

Joint - venture s nějakým strategickým partnerem nepřipadal v úvahu, protože žádný neexistoval, 

možnost přímého prodeje nějaké velké zahraniční filmové společnosti či studiu už byla naprostá 

science-fiction. Moc jsem si s tím nevěděl rady až do chvíle, kdy mě jeden německý producent přivedl 

na myšlenku, že by bylo v takové situaci nejlepší Barrandov zprivatizovat vlastními silami. Okamžitě 

jsem se toho chytil. Věřil jsem lidem, kteří to tam tenkrát táhli se mnou, a proto jsem inicioval 

založení akciové společnosti Cinepoint, později AB Barrandov. Ta pak vládě předložila nabídku. České 

podnikatelské subjekty měly ve velké privatizaci tu výhodu, že mohly odkupovat za účetní a ne za 
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odhadovanou tržní cenu. Někdy to byla výhoda, někdy nevýhoda. V případě Barrandova to výhoda 

byla. Finální cena byla i tak vyčíslena na pět set miliónů. To byly obrovské peníze a dodnes jsou. 

Problém, který jsme řešili, se jmenoval, jak vůbec takový obnos dát dohromady. Na rozdíl od 

ostatních rádoby-podnikatelů, či přímo podvodníků, jsme se samozřejmě na žádnou banku neobrátili. 

Bylo naprosto jasné, že takovou půjčku, ke všemu ještě zatíženou úroky, bychom nikdy nesplatili.   

MS: Zkrátka jako obezřetný člověk jste měl zábrany.  

VM: Tehdy šlo jen a jen o základní slušnost a vědomí reality. Nakonec jsme to vyřešili dohodou 

s vládou, která zněla, že společnost Barrandov splatí v deseti ročních bezúročných splátkách.  

MS: Sluší se připomenout, že Milan Zelený, český ekonom, který působil v Americe, usiloval o to, aby 

zde vznikla skupina českých národních kapitalistů, a to tak, že podnik by byl prodán do zahraničních 

rukou a manažeři by si je zpětně kupovali, pokud by podnik generoval zisk.  

VM: O tom nevím nic. Slyším to poprvé. Ale na první dojem to na mě působí jako nepříliš funkční a 

proveditelné.  

MS: Zkrátka Barrandov jste konsolidoval. Bohužel jste skončil ...  

VM: Skončil jsem dvakrát. Poprvé v roce 1994, kdy jsem byl „palácovým převratem“ mých vlastních 

partnerů odstaven a podruhé pak v roce 1997, kdy mě převálcovaly Třinecké železárny tím, že 

emitovaly nové akcie, které jsem nebyl schopen nakoupit a tím můj podíl klesl na zcela 

zanedbatelnou část. Pak už šlo vše velmi rychle. Do několika měsíců jsem byl z Barrandova venku.  

Dnes jsem tomu jen rád. Mohu už sedmnáct let znovu dělat to, co mě baví nejvíc. A tím je film.     

MS: Kromě Barrandova zde byly ateliéry v Zlíně, Krátký film.  

VM: Krátký film se stal akciovou společností ještě předtím, než došlo ke zrušení Ústředního 

ředitelství. Jeho privatizace pak probíhala úplně jinak a za jiných podmínek. Zlín? Ty měli svých 

problémů také požehnaně. Všichni jsme to řešili sami za sebe.    

MS: Zkrátka ve filmové produkci dominoval Barrandov.  

... Úroveň filmu ...  

MS: Kdybyste měl opomenout ekonomickou stránku, jak se díváte na český film? V roce 1993 vzniká 

s pomocí pana Vachlera Český lev. V Čechách se produkuje násobek filmů v porovnání se Slovenskem.  

VM: Barrandov byl na začátku devadesátých let natolik synonymem pro filmovou tvorbu, že se nikdo 

nedokázal představit jinou variantu. Mnozí tvrdili, že dočasným zastavením jeho výroby nastal konec 

českého filmu. Dnes soukromé společnosti vyrábějí až 35 filmů ročně. Je to o 10 filmů více než za 

minulého režimu. Otázkou je ovšem jejich kvalita. Analýza této otázky by ale byla samostatnou a také 

velice složitou kapitolou. Ekonomické vztahy by byly jen jedním z dílků celé té skládačky. Každopádně 

český film, aspoň co se týče kvantity, každopádně dokazuje, že nezahynul. 

... Stát a film ...  

MS: Zkrátka každý může využít prostoru. Jakou roli podle vás hraje stát v rámci filmového průmyslu? 

Je zde Státní fond kinematografie. 
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VM:  Ten je bohužel podfinancovaný.  

MS: Co může vydělat jedna koruna z lístku na film?  

VM:  Příjmy Fondu netvoří jen odvod z kin. Po přijetí nového zákona o audiovizi má i jiné zdroje. 

Přesto je v něm peněz málo. Respektive málo na to, aby se mohli čeští filmaři pustit do daleko 

ambicióznějších projektů, které by možná dokázaly obstát i na mezinárodním trhu. Většina lidí si 

neuvědomuje, nakolik je film oprávněně drahou záležitostí. Finanční náročnost toho kterého díla 

posuzují jen podle toho, co vidí na plátně, přičemž za tím „plátnem“ se nacházejí stovky a stovky 

dalších nákladů a desítky a desítky lidí. Kdyby diváci vydrželi sedět v kině až do konce závěrečných 

titulků, možná by jim to i došlo. Naštěstí máme i tzv. filmové pobídky, které se týkají ne tvorby, ale 

filmového průmyslu. Ty jsou zase pro změnu ministerstvem financí a vládou dlouhodobě chybně 

vyhodnocovány, i když jsme se nesčíslněkrát snažili o interpretaci, kterou by pochopil i student 

ekonomie v prvním ročníku. Filmové pobídky jsou jimi jinými slovy chápany jako kulturní, a ne 

průmyslový nástroj. Každý rok se vede pomalu marný boj o to, aby byly zachovány. Neřku-li 

navýšeny. Ekonomická čísla jasně dokazují, že investiční zhodnocení dosahuje až padesát procent 

hranice. Představte si, že by vám něco takového nabídla vaše banka! Filmový průmysl, respektive 

poskytování služeb, zkrátka dokáže vydělávat. Mluvíme hlavně o velkých amerických zakázkách, jenže 

ty místo k nám chodí díky krátkozrakosti našich politiků do Rumunska nebo do Maďarska a přinášejí 

tamní státní kase miliardy.   

... Mecenáši ...  

MS: Český kapitál může podporovat rozvoj filmového průmyslu ...  

VM: Průmysl ne, ale tvorbu ano. Ale máte pravdu v tom, že svým způsobem to jsou přesto spojené 

nádoby. Mluvili jsme o kultuře politické, můžeme se zmínit i o významu kultury jako takové. U nás je 

její role dlouhodobě podceňována, její kapitola se ve státním rozpočtu krčí ustrašeně kdesi v rohu. 

Ano bohatí lidé nemají, až na čestné výjimky, potřebu na ni přispívat, či ji podporovat. Kupříkladu ve 

Spojených státech je tomu právě naopak. Dá se snad s trochou nadsázky říci, že pokud tam někdo 

něco takového nečiní, je společensky znemožněn. Jen si vzpomeňte, jak vznikala Rockefellerova 

nadace. John Rockefeller za svého života věnoval patřičné nadaci 100 milionů dolarů, což je 

v dnešním přepočtu asi 38 miliard dolarů.  

MS: Tento přístup zde neplatí.  

VM: Většina našich zbohatlíků jsou buď ignoranti, nebo lakomci. Snad se to jednou změní a 

filantropie se i u nás jednou stane nedílnou součástí a podmínkou společenského postavení.    

MS: Existuje podle vás v naší republice člověk, který je kapitálově vybavený a má podobné aktivity 

jako Josef Hlávka?  

VM: Petr Kellner staví školy, investuje do vzdělání. Andrej Babiš podporuje divadlo. Pan Vítek buduje 

muzeum českého skla… Aspoň někdo … 

... Omyly a východiska ...  

MS: Čas se nachyluje. Jste kritický k současnosti. Jste internacionálně orientován. Vidíte jako klad, že 

jsme v Severoatlantické alianci a Evropské unii?  
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VM: Ano, obojí vidím jednoznačně jako klad.   

MS: Evropská unie není podle vás otázka peněz?  

VM: Určitě nepatřím mezi lidi, kteří by volali po zrušení Evropské unie a vrácení se do doby EHS. 

Stavět vše jen a jen na hospodářských vztazích je pošetilé. Evropskou unii považuji za důležitý projekt, 

...  

MS: ... i když má obtíže, ...   

VM: Každý velký celek má logicky potíže. Nicméně jsem přesvědčen, že Evropská unie musí projít 

reorganizací. Osobně se klaním k řešení v podobě její celkové federalizace za podmínky dostatečně 

velké decentralizace v oblastech, které zaručí zachování národní identity a kultury. Velký problém 

mám ale s eurem. Podle mého názoru euro nemůže dostatečně fungovat již jen z toho principu, že 

reálně neexistuje ne jednotná fiskální politika, ale jedna centrální banka. Projekt jednotné měny, 

která jinak logicky vyžaduje tu nejvyšší fiskální disciplínu, je v podobě, kdy jej „libovolně“ ovlivňují 

desítky národních bank ze členských zemí, které euro přijaly, pro mě nedůvěryhodný. Drží se 

pohromadě jen silou politické vůle.     

MS: Když se podíváte, kolik stojí fungování unie, přerozdělování ...  

VM: To už je zase jiná kapitola. Ale když už jsme tedy znovu u toho, vůbec by mně nevadilo, kdybych 

neměl v pase napsáno Česká republika, ale Evropská unie. Vůbec by mně nevadilo, kdyby vznikly 

Spojné státy evropské a já bych byl jejich občanem… 

MS: Děkuji Vám za kritické ohlédnutí.  

VM: Rádo se stalo.  

 

 

Dialog o transformaci s Petrem Drulákem3,4: 

MS: Jak jste vnímal významný rok 1989? Končil jste střední školu. Jako student jste se zapojil do dění, 

které změnilo podobu státu, a počala se psát novodobá historie.  

PD: Já jsem byl v té době v posledním ročníku gymnázia. Byla to pro mě obrovská pozitivní změna, 

neboť v té době jsme na to už všichni čekali. Československo rozhodně nebylo průkopníkem, naopak, 

bylo jednou z posledních zemí, kde to „prasklo“. To znamená, že Poláci byli před námi, také Maďaři 

byli před námi, východní Němci rovněž. My jsme čekali, kdy to konečně přijde k nám. Když to přišlo, 

tak pro mě osobně to byla velká událost. Pamatuji se, jak jsme na gymnáziu vedli diskuse s profesory 

o tom jak dál, proč je ten komunismus špatný a co tedy chceme místo toho. Pamatuji si, že jsem se 

                                                           
3
 Petr Drulák *1972, český politolog, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, vysokoškolský pedagog, na VŠE 

vystudoval mezinárodní vztahy a filozofii, v roce 2012 působí na FSV UK, od roku 1998 se stává pracovníkem 
ÚMV a od 2004 ředitelem, je častým přispěvatelem do odborného tisku a periodik veřejného prostoru, dílo: 
Teorie mezinárodních vztahů, Encyklopedie mezinárodních vztahů, Zkoumání politiky.   
4
 Dialog byl natočen ve středu 27. dubna 2011 v odpoledních hodinách v prostorách Ústavu mezinárodních 

vztahů Nerudova 3, Malá Strana, Praha 1. 
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v Praze zúčastnil shromáždění na Letné. Soudím, že to bylo týden poté, to byly takové momenty a mě 

to hodně oslovovalo - moment osvobození.  

MS: Říkal jste, že jako student jste se v té době prošel diskusemi s kantory. Respektovali osobité 

postoje lidí, či studenti museli podléhat té kantorské autoritě, neb byla na prvním místě?  

PD: Jak kteří, to se člověk od člověka lišilo. Pamatuji si, že již na podzim, v září, říjnu, jsme v hodinách 

občanské výuky živě diskutovali. Kantorka dávala diskusím volný průběh. Skutečně ji zajímalo, co si 

myslíme. Existovali ale i profesoři, kteří o to moc nestáli, byli to kovaní komunisté. Měli tu svou 

„uhlířskou víru“ a té se velmi těžko vzdávali. Tento typ lidí naleznete všude. Jsou takoví, kteří mají 

rádi diskusi, nebo tu diskusi rádi nemají. Je jedno, zdali jsou komunisty či jsou nekomunisté. To je 

psychologické rozčlenění. Bylo to zkrátka namíchané.  

MS: Byl jste během studia na gymnáziu vybízen ke kritickému myšlení? To je předpokladem pro 

demokracii a rozkvět společnosti.  

PD: Ono je to těžké. Výuka sama by měla obsahovat dvě věci. Pro výuku je nutné to memorování, to 

skutečně k výchově patří. Pak je třeba mít ten kritický odstup. Jestli nás to učili, těžko říct. Říkám, 

prostor pro diskusi byl v některých předmětech, jestli jej mělo být více či méně, to s časovým 

odstupem nejsem schopen rozsoudit.  Asi by to bylo vhodné. Na druhou stranu - většina lidí o to 

nemá zájem. I mezi těmi studenty, kteří jsou dnes na vysoké škole, vidím malý zájem o diskusi. Když 

chcete s nimi vést hovor a ve třídě máte 30 studentů, pak tři či čtyři jsou aktivní v tom smyslu, že 

s nimi můžete diskutovat. Zbytek raději zůstává pasivní. Ono neplatí, že každý rád diskutuje a každý si 

rád vytváří názor. Řekl bych, že většina lidí ten názor ráda přejímá, protože je to pohodlnější.  

MS: Snad to řekl Masaryk5, že myslet bolí …  

PD: Přesně tak.  

MS: To byl jeden z důvodů, proč lidé zřejmě přistoupili na cestu, která se dá označit: „My vám ´dáme´ 

chléb a nebudete se nám plést do politiky.“ I v Římě to tak bylo v podobě chlebu a her. Je 

pozoruhodné, jak se najednou z pasivních lidí na konci roku 1989 stali aktivní občané, ta touha 

účastnit se. Jaksi tuto skutečnost vysvětlujete? Byl jste mladý člověk a byl jste sám postaven před 

rozhodnutí, která potřebují aktivní přístup. Rozhodoval jste se právě v té době, kam se bude ubírat váš 

život. Je zvláštní, jak byli lidé rezignovaní v kontrastu se svobodným světem.  

PD: To je dost zásadní otázka, která má podle mě i aktuální platnost. I dnes si ji můžeme klást. Jak je 

možné, že lidé, kteří se příliš nezajímali o veřejné dění, o politiku, o směřování země, dávali od toho 

ruce pryč a raději si žili své privátní životy, najednou do těch ulic vyšli? Začali uvažovat politicky a tím 

žít veřejný život, čili opustili svůj život soukromý. Nemám na to velkou teorii. Soudím, že v člověku je 

skutečné povědomí, že je součástí pospolitosti či společnosti a že má určitý zájem, aby ta společnost 

nějak fungovala a vypadala. To, že ten zájem neartikuluje, nechává plavat a věnuje se soukromým 

záležitostem, to asi platí. Pak pohár přeteče. Lidé jsou na jednu stranu trpěliví, snášejí to, ale poté se 

stane něco a oni si řeknou: „Tak dost!“ a jdou do toho. To je ten revoluční moment.  

                                                           
5
 T. G. Masaryk (1850 – 1937), filozof, politik, zakladatel Československa. Význačná postava českých 

novodobých dějin. Mezi jeho hlavní 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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MS: Tehdy šlo hlavně o to, že režim zasáhl proti dětem rodičů, kteří se v komunistickém režimu strávili 

produktivní část svého života, a tito lidé s ním uzavřeli pomyslnou smlouvu.  

PD: To byla poslední kapka. Ono je důležité, že režim v podstatě neměl pražádnou legitimitu. 

Absurdní je to, že v padesátých letech, kdy režim byl daleko krutější, tak mu lidé věřili mnohem více. 

Tehdy existovala velká složka lidí, kteří chtěli budovat novou společnost. V osmdesátých letech novou 

komunistickou společnost nebudoval vůbec nikdo, dokonce ani aparátčíci. Řekl bych, že to 

byla atmosféra cynismu. Oni režim nějak trpěli, ale když viděli, že postupuje násilně, tak v určité chvíli 

to násilí bylo poslední kapkou. Násilí v padesátých letech kupodivu tolerovali v rámci budování nové 

společnosti. V osmdesátých letech to již neexistovalo.  

MS: Stačí se podívat na monstrprocesy padesátých let, na nenávist, která tam byla obsažena. Lidé se 

účastnili a byla snaha jít se stranou.  

PD: A věřili tomu a podporovali to.  

MS: Ale v době normalizace? V době průměrnosti? V době šedi? V době stále se zmenšujícího 

„budovatelství“? Tak to rozhodně ne! To, že se asi blíží konec režimu, bylo mnoha lidem jasné. 

Otázkou bylo, jaké zřízení zde bude ustaveno a jakým způsobem, že? Půjdeme cestou západních států 

a opětovného přihlášení se k tradicím první republiky, nebo zde vykročíme (zpět) k roku 1968? Rok 

1989 byl rokem pouhého vykročení, ty zásadní změny se teprve musely uskutečnit.  

PD: Já jsem to tehdy jako mladý člověk viděl poměrně jednoduše. Prostě pro mě byla vzorem pro naši 

republiku západní Evropa. Já jsem měl možnost jednou vycestovat, a tak jsem viděl, jak to vypadá 

v západním Německu, ve Francii, měli jsme přístup k západoněmecké televizi. Zkrátka - věděl jsem, že 

tam člověk nemůže být perzekuován za to, co řekne. Z domova jsem věděl, že některé politické věci 

mohu říkat doma, ale některé již nemohu říkat ve škole. Byly určité momenty, kdy jsem si říkal, že by 

bylo dobré, kdyby to zde bylo stejné jako na Západě. Bylo to pro mě velmi jednoduché, proto jsem 

rozuměl i návratu do Evropy, byli bychom jako v Německu. To, co jsem znal jednak z televize, nebo z 

velmi krátkých zkušeností našeho pobytu, představa to byla často idealizovaná. Pochopitelně jsme si 

ten Západ idealizovali jako jakousi pohádkovou zemi. Pro mě to bylo jednoduché: Žádám, aby to 

v Československu bylo stejné, jako na Západě, z toho hlediska šlo o demokracii, tržní ekonomiku, 

kapitalismus. V té době jsem s tím neměl problém, bylo to pro mě jednoznačné. Nyní se na to také 

dívám trochu jinak, ale to bylo v době mého mládí. V roce 1990 jsem si jednoduše říkal, že právě toto 

je ta správná cesta. 

... Otázky přechodu ...  

MS: Ano, ale něco jiného je nákres, model a něco jiného je dosažení toho modelu. Ostatně moudrý 

Ralf Dahrendorf6 říkal, že revoluce, politické změny se dají udělat do 6 týdnů … 6 měsíců se píší 

zákony, 6 let ustavení trhu a 60 let osvojení hodnot na základě nich společnost může fungovat. To je 

běh na dlouhou trať. Je dobré se rozhlížet, jak to mají v Německu. Shodou okolností jsme se srovnávali 

se zemí, která byla a je velmi bohatá. Kontrast vznikal díky tomu, že Československo je podstatně 

                                                           
6
 Ralf Dahrendorf (1929 -2009), sociolog, politolog, liberál. Působil v Německu, Anglii. Byl ovlivněn M. 

Weberem, K. R. Popperem a von Hayekem Jeho důležité práce byly přeloženy i do českého jazyka. Pro otázku 
transformace je stěžejní práce Úvahy o revoluci z roku (1991), dále Hledání nového řádu (2007), Od pádu Zdi 
k válce v Iráku (2008), Pokušení nesvobody (2008), Překonávat hranice (2009), ve slovenštině vyšla kniha 

Moderný sociálný konflikt (1991). 
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chudší zemí. Na druhou stranu - Československo respektive Česká republika na tom nebyla tak špatně, 

pokud se srovnáváme se zeměmi východního bloku, nicméně se Západem, to byl velký kontrast. Jakou 

jste vy, jako mladý student, očekával časovou délku přechodu? Z vašich úst je možné cítit naději, ale 

zároveň iluzi.  

PD: Jistě, samozřejmě, že to bylo naivní. Ono to trochu souvisí s tím, co jsme zažili v listopadu a 

prosinci 1989. Jen si to vezměte! Vlastně se během několika týdnů změnil režim. Václav Havel, jenž 

byl do té doby perzekuován, byl najednou koncem prosince prezidentem a ve vládě byli disidenti. 

Když si uvědomíte ten rychlý obrat během týdnů, tak si říkáte, že i ostatní věci mohou jít tak rychle.  

Nevidíte struktury, které to budou nutně brzdit. Další moment, jenž se v té době objevoval, byl mýtus 

první republiky. Soudím, že se vše nalakovalo narůžovo a nafouklo. Demokratický stát, který patřil 

k nejvyspělejším státům světa. To plná pravda nebyla. Demokratické struktury zde na středoevropské 

poměry byly, ekonomicky jsme si také v tomto regionu nevedli špatně. Na druhou stranu, že bychom 

byli mezi těmi nejvyspělejšími státy, to úplně pravda není. Vedli jsme si slušně. Každopádně mýtus 

první republiky to vše pomáhal živit. Bylo to představováno tak, že jsme těch 40 let byli v jakémsi 

žaláři a nyní, když se uvolní potřebná energie, tak máme šanci to rychle dohnat. To byla doba iluzí, 

snění.  

MS: Pokud vznikala první republika, tak se také říkalo, že jsme byli v žaláři, třebaže ten měl jinou 

podobu. Zkrátka, lidé se musí vůči něčemu vymezit. Možná postupujeme tak, že bývalý režim musíme 

za každou cenu zatratit, pošpinit, přičemž díky umu lidí se nám nevedlo tak zle. 

PD: To máte pravdu, je tam složka iluze radikální změny. Toho si všimli někteří sociologové a 

ekonomové. Mezi ekonomy kupříkladu profesor Mlčoch7. Ten napsal zajímavou studii, v níž poukázal 

na kontinuitu ekonomických struktur … 

MS: Narážíte na spojení „path dependency“, neboli závislost na cestě.  

PD: To je přesně to, co jsme neviděli, protože jsme si řekli, že sem přichází radikální změna a my ji 

budeme schopni uskutečnit všude.  

... Demokracie, ochota kooperace a společného jmenovatele ...  

MS: Zde je dobré se zastavit nad tím, jak lidé byli schopní kooperovat, jednat, ochotni se podílet na 

věcech, vůči nimž doposud byli „lhostejní“, „neteční“. Totéž se stalo před více jak dvaceti lety v roce 

1968. Také tam lidé byli vyburcováni k aktivitě a poté následoval ústup. Inu, společenské nálady se 

pohybují ve vlnách. Rychlý vzestup a poté útlum. Dá se toto pozorovat i v ostatních společnostech? Je 

to cosi, co je charakteristické pro náš národ?  

PD: Nemyslím si, že by to bylo pouze české. Je to něco, co se objevuje v revolučních momentech. 

Potkáváte lidi, které neznáte, bavíte se s nimi o politice, ba o svých niterných názorech na politiku. 

Třeba se přete, ale je to pro vás cosi normálního. Najednou se všichni, i neznámí lidé, stávají součástí 

politického společenství, které se dohaduje, jak uspořádat stát. To je cosi, co je pro revoluci typické. 

                                                           
7
 Lubomír Mlčoch *1944, český ekonom, který se zabývá institucionální analýzou. Je kritikem cesty, kterou se 

vydali lidé kolem V. Klause. Ve svém myšlení je ovlivněn sociální naukou církve. Jeho hlavní díla: Chování 
československé podnikové sféry, Zastřená vize ekonomické transformace (1997), Úvahy o české ekonomické 
transformaci (2000), Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce (1989), Institucionální 
ekonomie (2005), Ekonomie důvěry a společenského dobra (2006).     
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Je to revoluční moment, který nyní vidíme v severní Africe. Na náměstí Tahir v Egyptě či v Tunisku to 

bylo cosi podobného. Netrvá to dlouho, je to otázka týdnů, maximálně měsíců. Poté se to vrací do 

soukromých kolejí.  

MS: Lidé jsou schopni nalézt společný jmenovatel v politice, projevují ochotu na ní participovat, třeba 

se negativně vymezit vůči soudobému režimu. Když je dosaženo cíle, pak se opětovně vrací do 

povolání, do běžného života, pečovat o zahrádku či k původním koníčkům.  

PD: Je to tak.  

MS: To znamená, že je velkou iluzí, že se budeme starat o to, co je společné a obecné. A tak to 

necháme voleným zástupcům.  

PD: V tom máte pravdu. To je obtížný problém a nad nímž se často zamýšlím, je to jeden z neduhů 

současné společnosti a je to jeden z neduhů stranické demokracie vůbec, ta uzavřenost do 

soukromých zájmů. I věci, které jsou prezentovány jako zájem veřejný, jsou často kolektivními zájmy 

skupin. Není to ten veřejný zájem celkového prostoru.  

MS: Nejde o veřejné dobro, to, jako by se vytratilo.  

PD: Nejde o něj, to vlastně někteří teoretici popírají. Povětšinou liberálové či neoliberálové to 

popírají. Zde jsou soukromá dobra, a pokud to vše funguje, tak neviditelná ruka to nějakým 

způsobem nařídí.  

MS: Mandeville8 ve svém díle říká: „Private vices make public benefits.“  

PD: Ano, rozumím tomu, ale příliš nevěřím. Toto možná funguje někde na trhu. Když se obchodují 

komodity, tak tam to asi fungovat může. Pokud mluvíme o střetu politických názorů, tam to selhává. 

Je to tržní selhání? Možná ani ne. Tam není trh. Demokracie není trh. Soudím, že analogie je 

zavádějící.  

MS: Lidé soutěží o hlasy. Máte strany, které napíší to své slohové cvičení v podobě programu a z toho 

je jasně cítit, že usilují nějaké ty hlasy získat – a máte soutěž.  

PD: Měli bychom se tázat, oč soutěží? To je ta otázka. Myslím si, že oni nesoutěží, jak uskutečňovat 

veřejné dobro. Oni soutěží o to, jak uspokojit své sponzory a různé klientelistické skupiny, které jsou 

na ně navázány. Z této soutěže nic kloudného nevzejde.  

MS: Možná ne. Každý komunikuje s určitými lidmi a na celek se zapomíná. Pokud se vrátíme do 

vypjatých chvil, tehdy se tam nalezla ochota hovořit, ochota spravovat věci, které byly dříve 

spravovány pouze určitou skupinou lidí integrovaných do struktur. Zřejmě jsme si demokracii příliš 

idealizovali. Dívám se na Masaryka, byl právě v devadesátých letech zmiňován. Mnoho soch bylo 

                                                           
8
 Bernard de Mandeville (1670 – 1733), myslitel, satirik, politický ekonom, většinu svého života strávil v Anglii, 

byť se narodil v Holandsku. Vystudoval Universitu v Leidenu. Jeho zásadní dílo je poetické, a nemá nic 
společného s makroekonomickými modely dneška. Lze tvrdit, pro tvorbu bohatství je nutná spolupráce a do 
jisté míry i „neřesti“, kterými jsou poptávka po službách a pobídka pro tržní agenty působící nápravu. Jeho 
nejznámější dílo je Bajka o včelách 1714 či Zkoumání cti a užitečnosti křesťanství ve válkách. Z Mandevilla 
vycházeli Adam Smith či Friedrich von Hayek.    
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z úcty k němu obnoveno. Pro něj byla politika drobná denní práce. Díky ní se postupně utváří velké 

lidské dílo. Mravenci také musí kooperovat, aby utvořili ono velké mraveniště. To je naše výzva.   

PD: Nyní, když jste zmínil Masaryka, tam je důležité právě zacílení, drobná práce. Dnes vám liberál 

řekne, že je to práce pro něj. On sám drobně pracuje na sobě, a že v celku to nějak vyjde. To není 

Masaryk. Pro něho je drobná práce pro národ.  

MS: To bylo zaštítěné Bohem. Sub specie aeternitatis.  

PD: Bůh a národ. Masaryk byl obojí. Tehdy existoval kult československého národa. V dnešní době nic 

takového neexistuje, jen otázka, co má být zdrojem sounáležitosti, čemu se má ta drobná práce 

věnovat?  

... Jediný možný systém? ...  

MS: Dá se říci, že vznik demokracie byl založen na idealismu. Ten se rozpadl a přešlo se k realismu, 

k hájení partikulárních zájmů. To existuje nejen v politice národní, ale i v mezinárodní. Zmínil jste 

ideologii posledních dvou staletí, liberalismus. V roce 1989 Francis Fukuyama9 přináší tezi, že zvítězilo 

jedno uspořádání, a to v podobě liberální demokracie. Tato myšlenka byla předčasná.  

PZ: Víte, tam je ona naivita myšlenky, že žijeme v době, která je koncem dějin. To není pouze 

Fukuayma. To si myslel již Hegel10. A myslela si to řada dalších lidí, že ten stav, v němž žijí, …  

MS: … je konečný, … 

PD: … že tím vše končí, že nyní se už to bude jen nějak udržovat. To je dle mého pohledu základní 

chyba.  

... Podmínky fungování systému a kontexty ...  

MS: Aby se to mohlo udržovat, je nutné, aby si ten člověk osvojil to, co před ním udělali ty předchozí 

generace, jejich myslitelé. Pro správné pochopení úkolu člověka, je nutná kontinuita. Pokud člověk 

rezignuje na dílo, které bylo před ním vytvořeno, bude to dílo negovat. Stačí se podívat na nástup 

komunistů - právem se sem hodí slovo „ignorance“. Ale totéž se stalo po roce 1989. Měli jsme polární 

vidění světa.  

PD: Ano, souhlasím.  

MS: Ostatně to je důvod, proč si připomínat myšlenky Masaryka či jiných významných Čechů. Je třeba 

jej číst a oživovat jeho odkaz, ne pouze stavět pomníky, nepřipomínat si jen data narození a úmrtí. To 

                                                           
9
 Francis Fukuyama *1952, americký myslitel japonského původu. Proslavil se tezí o konci dějin v kontextu pádu 

režimů východního bloku v 1989, v němž navázal na německého myslitele G. W. Hegela. Liberální demokracii 
vidí jakožto vyústění snah vývoje lidstva. Jeho teze narážela na koncept S. Hungtintona o střetu civilizací. Jeho 
hlavní práce: The End of history (1992), Trust (1995), Great disruption (1999), Our posthuman future (2003). 
10

 Georg W. F. Hegel (1770 – 1831), německý myslitel, vrcholný představitel idealismu, velký systematik. Kriticky 
navázal na Kanta, Fichta. V jeho koncepci je zastoupeno dialektické vnímání a dějinnost. Svět není statický, a 
neustále se mění. Ve svém díle přispěl k objasnění tvorby absolutního poznání, identity, kterou popisuje na 
vývoji Ducha. Za tento přístup byl mnohými mysliteli, jako byli Popper, von Hayek kriticky vnímán. Ovlivnil 
několik vědních disciplín od metafyziky, dějin filozofie, logiku, estetiku, právní myšlení. Z díla: Fenomenologie 
ducha (1807), Věda o logice (1816), Základy filozofie práva (1821). Mnohá jeho díla byla přeložena i Janem 
Patočkou.    
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pochopitelně neplatí pouze o Masarykovi, ale i u jiných osobností. To je to, co potřebuje demokracie. 

Tam musí být duch, vroucnost přesvědčení, jelikož bez toho nám zbude pouze chlad formy. Někdo 

může soudit, že lidé, kteří volili pro změnu, byli v dobrém ovlivněni ideálem, třebaže o demokracii, co 

je v zahraničí příliš nevěděli. Proměnou se vytvořil velký kapitál, jenž byl poté promrhán …  

PD: My jsme nevěděli, co chceme, my jsme věděli, co nechceme. Nechceme komunismus. O tom, co 

chceme, jsme měli hodně mlhavou představu. Musím říci, že tam byl důležitý další moment. Nebyl to 

idealistický moment, ale také pragmatický moment. Byla to ta možnost konzumu. To, co frustrovalo 

společnost, byl neustálý nedostatek nejzákladnějších potřeb, nejzákladnějšího zboží.  

MS: Toaletní papír, … 

PD: … slušné maso, zelenina, ovoce, na co si vzpomenete. Ono vlastně nic nebylo. To sehrálo velmi 

důležitou roli.  

MS: Měli to lidé, kteří využili známosti, kteří měli větší sociální kapitál, dá-li se o tom tak mluvit.  

PD: Byli to ty sítě.  

MS: Člověk sice měl peníze, ale nemohl si to opatřit.  

PD: Ano, peníze tak neplnily svou funkci.  

... Obnova tržního hospodářství ...  

MS: Lidé museli akumulovat nejen známosti, také nedobrovolně prostředky na svých kontech. Nový 

systém s tímto uměl poradit. Cesta do společnosti dostatku byla otevřena. Mnozí lidé měli velké iluze, 

že budeme moci dohnat rychlými kroky deficit, který byl způsoben během centrálního plánování. 

Hmotné statky se dají jednoduše dovést ze zahraničí. Tržní síly tady co nevidět a nedostatek je 

eliminován. To je ten hmotný svět. Svět nehmotný, tedy oprava pošramocené lidské duše je daleko 

obtížnější. Kontaminace prapodivnou ideologií bude napravována desítky let. Neexistovala zde úcta 

k soukromému vlastnictví, vše bylo všech, což byl vlastně návod k rozkrádání. Lidé zpočátku plédovali 

pro volný trh a demokracii, ale tam se vstupovalo s velkými deficity.  

PD: Zde došlo k naprosté diskreditaci soukromého zájmu a vůbec veřejných statků. Jak říkáte, statky 

se rozkrádaly. Odpovědí nového režimu byla privatizace. Sdělovalo se nám, že se o veřejné statky 

nikdo nestará, tedy je privatizujme! V mnoha ohledech to bylo rozumné, spoustu věcí bylo potřeba 

privatizovat. Ale tento režim zašel příliš daleko v tom, že úplně rezignoval na jakýkoliv veřejný zájem. 

To, co nemůže poskytnout trh, se zdá neracionální, nemístné a vlastně zbytečné. To, myslím si, že je 

opačný extrém, který nás dnes velmi zatěžuje.  

MS: Sluší se říci, že v devadesátých letech byl velký odklon od státu k trhu, a my jsme tento trend 

kopírovali. S jistou nadsázkou můžeme říci, že co zůstalo „státní“, to byla zahraniční politika či jiné 

politiky, byť někdo může namítnout, že jsou ovlivněny lobbistickými skupinami.  

PD: Stát se do velké míry privatizoval, a ten nešťastný trend pokračuje. V oblasti zahraniční politiky to 

tak zřejmě není, neboť tam není co privatizovat. Například v obraně to bylo skandální. Jinak se dívají 

na resorty, kde se otáčejí desítky či stovky miliard. Jsou tam navěšené nejrůznější klientelistické sítě, 

které vysávají veřejné zdroje.  
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... Cesta na VŠE Praha ...  

MS: Hovoříme-li o trhu a jeho opětovném budování, udělal bych malou kličku návratem k vám, jelikož 

to s tím bytostně souvisí. Je jistě dobré využít příležitost a zeptat se na studia ekonomie. Byl jste tím, 

kdo se začal zabývat novou ekonomií, když ta marxistická byla odložena a byla uznána nepoužitelnou. 

PD: Já jsem na Vysokou školu ekonomickou nastoupil v roce 1990 a v té době se musela během 

několik měsíců hodně změnit. Všichni, kdo učili ekonomiku komunismu a tyto věci, tak se rychle 

přeorientovali. A přišli s kurzy makroekonomie, mikroekonomie a z těch západních knížek dělali 

kompiláty. Ekonomie, kterou jsem se učil, to byla ekonomie Paula Samuelsona11. Tuším, že kniha v té 

době ještě nebyla přeložena, ovšem my jsme ji poznávali skrze skripta, skrze přednášky profesorů, 

kteří pochopitelně uměli anglicky. Někteří z nich představovali Samuelsona ve speciálních kurzech již 

během osmdesátých let, a z toho se stal základ. V ekonomickém vzdělání vidím určitý problém, neboť 

se to učí jako exaktní věda a tento můj postoj přetrvává dodnes. Řekl bych, že se tam nevysvětlují 

normativní spory. Učí se to pomalu jako fyzika. Zde jsou ty zákony. Tady máte zákon klesajícího 

mezního užitku, pokud se na to podíváte, ani to jako zákonitost nefunguje a fungovat nemůže.  

MS: Ano, ekonomie je o člověku a ne o agregovaných veličinách.  

PD: Je to o člověku. Ta věda, jak je prezentována, to však popírá …  

MS: Asi správné pozorování. Lidé nejsou částice, i když pokud by se člověk díval z patřičné výšky, tak 

možná budou procesy nahlíženy jako na chování částic. Je to ovšem velké zjednodušení. Poukázal jste 

na normativní spory.  

PD: Statistika se dá použít na hromadné jevy. Tam není příliš velkého rozdílu mezi molekulou, 

mravencem a člověkem, někdy to má smysl. Některé jevy tím můžeme skutečně popsat, ale problém 

je se zobecněním.  

MS: Vnímal jste závan rakouské ekonomie? Friedricha von Hayeka12, von Misese13 i české ekonomie 

v osobě Karla Engliše14. 

                                                           
11

 Paul Samuelson (1915 – 2009), profesor ekonomie a laureát Nobelovy ceny z roku 1970. Představitel 
neokeynesiánské makroekonomie. Jeden z prvních, jenž se zasadil o matematizaci v tomto společenskovědním 
oboru. Rozpracoval teorii chování v podmínkách nedokonalé informovanosti. Do povědomí širší čtenářské obce 
se dostal díky své učebnici Ekonomie, která se na desítky let stala „biblí“ v tomto oboru.   
12

 Friedrich. A. 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. Ve výzkumu mu 
velmi pomohl jeho kantor a přítel L. 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.   
13

 Ludwig von Mises (1881 – 1973), čelný představitel rakouské ekonomické školy. Studia prožil ve Vídni, kde 
docházel na přednášky Böhm – Bauwerka a kde se seznámil ostatními sociálními disciplínami. Proslavil se jako 
představitel liberalismu a kritik státních zásahů. Je považován na tvůrce praxeologie, nauky o lidském jednání, 
která je součástí ekonomie. Mezi jeho zásadní díla patří: Teorie peněz (1912), Socialismus (1922), Liberalismus 
(1927), Lidské jednání, které vyšlo v německé a poté anglické verzi 1949, a je považováno za hlavní dílo. Je 
postaveno na axiomu, že člověk jedná a jaké jsou konsekvence jeho jednání.  
14

 Karel Engliš (1880 – 1961), český národohospodář a právník. Jedna z výrazných osobností československého 
meziválečného myšlení a také politiky. Engliš jako teoretik byl vyznavačem myšlenky teleogického – účelového 
uspořádání hospodářství. Hned zpočátku byl rektorem Masarykovy univerzity v Brně a ke konci své kariéry 
zastával i funkci rektora Karlovy univerzity. V době první republiky působil ve funkci ministra financí i jako 
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PD: To je zajímavé. Co se týká von Hayeka, četl jsem vše, co bylo od něj přeloženo, tehdy mě to silně 

oslovovalo a líbil se mi ten filozofický přesah ...  

MS: … do uspořádání společnosti.  

PD: Dnes to spíše vnímám jako extrémní názor. Soudím, že byla velká chyba, že se nevěnovala velká 

pozornost Karlu Englišovi, jehož jsem před nedávnem počal znovu objevovat ve vztahu k popisu 

hospodářských soustav.  

MS: Solidarismus, že?  

PD: Vysvětlil, co obnáší solidarismus. V kapitalismu vlastně „nemá“ cenu uvažovat o veřejném zájmu. 

Tam jsou pouze zájmy soukromé, a ty převažují. Pokud hovoříme o veřejném zájmu, jsme 

v solidarismu. Pak je možné uvažovat o tom, jak to namixovat, jak se ty jednotlivé soustavy prolínají. 

Myslím, že toto dílo originálního českého ekonoma česká ekonomická věda vůbec nedoceňuje.  

MS: Možná by si pod pojmem solidarismus někdo myslel, že jde o derivát socialismu. Vůbec problém 

našeho vývoje otevřené společnosti byl také poznamenán nálepkováním, polarizací. To jen na okraj.  

... Zpět k transformaci - nárys hospodářské proměny ...  

MS: Pokročme dále. Lidé, kteří utvářeli nárys hospodářské proměny, vycházeli z konceptů hlavního 

ekonomického proudu, ze Samuelsona či též Friedmana15. Zmiňovaná rakouská škola byla školou 

okrajovou, třebaže se jí někteří lidé zaštiťovali. 

PD: Přesto si myslím, že u nás byli dostatečně vlivní. Pokud se podíváte na české politické elity, na 

Klause či lidi z Občanské demokratické aliance, to byli překladatelé von Hayeka. Máme zde dva 

proudy. Jeden je reprezentován Friedmanovskou makroekonomií a druhý rakouskou školou dávající 

důraz na jednotlivce. Řekl bych, že oba dva směry byly stejně vlivné, jakkoliv rakouská ekonomie je na 

západě disidentská. V českém prostředí toto neplatilo. Řekl bych, že pro české ekonomy byl von 

Hayek vlivnější než Friedman.  

MS: Když vytváříte ekonomickou reformu, tak vytváříte proměnou pro agregáty, ale rakušané pracují 

s jedincem.  

PD: Je otázka, jak ji aplikovat v praxi, je zajímavá jako filozofický názor. Co pak, když se člověk 

dostane do hospodářské praxe? Bez agregátů se realizátoři reforem neobejdou. Pak se dostaneme 

k Friedmanovi či Keynesovi16, to jsou právě ty směry, které s agregáty pracují, ... 

                                                                                                                                                                                     
guvernér Národní banky československé. Byl proti státním zásahům během Velké hospodářské krize. Stavěl se 
proti českým keynesiáncům i proti stoupencům zlatého krytí československé koruny. Mezi hlavní díla patří: 
Národní hospodářství, Soustava národního hospodářství I., II., Teleologie, Malá logika, Všechny ideály lidstva. 
Engliš byl po roce 1948 odsunut z veřejného života a dožíval ústraní. Díky prof. Fr. Vencovskému je po roce 
1989 Englišovo dílo připomínáno a je založena Společnost Karla Engliše.     
15

 Milton Friedman (1912 – 2006), ekonom chicagské školy. Propagátor liberalismu, svobodného trhu a 
minimálních zásahů státu do hospodářství. Svými pracemi přispěl k rozvoji neoklasické ekonomie. Jeho 
nástrojem se stala matematika, formalizovaný jazyk ekonomie. Zabýval se otázkou inflace a peněz. Došel 
k závěru, že reálný růst měnové zásoby by měl růst tempem odrážející dlouhodobý vzestup hospodářství. Jedná 
se o „měnového autopilota“. Kromě toho přispěl k vyvrácení Phillipsovy křivky. Jeho zásadní práce: Svoboda a 
kapitalismus, Teorie spotřební funkce, Měnové dějiny USA, v nichž přispěl k odhalení selhání FED.  
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MS: … třebaže jsou konkurenty. Vnímáte ustavení trhu jako úspěšné v kontextu zkušeností, které měli 

země srovnatelné s Českou republikou, nebo se prohospodařil kapitál, který zde existoval?   

PD: Zavedení trhu byl asi nutný krok do tmy a dalo se očekávat, že vedle přínosů se leccos promarní. 

Určitě jsme přišli o věci, o které jsme nemuseli přijít - ať už jde o plzeňské pivo, nebo těžký průmysl, o 

němž se v devadesátých letech tvrdilo, že nemá budoucnost. Nejvíce mi však vadí, že způsob myšlení, 

který byl snad pochopitelný v devadesátých letech, přetrvává dodnes a už jen škodí.  

... Otázka zahraniční politiky ...  

MS: Vaším hlavním zájmem je zahraniční politika, mezinárodní vztahy. Československo vstupovalo 

v roce 1948 do sféry vlivu východních mocností. Bylo to způsobeno II. světovou válkou i rozhodnutím 

Jaltské konference. Jak hodnotíte z hlediska postavení Československa období 1948 – 1989? Bylo 

řečeno, že jsme zemí, která doplácela své členství. Dodávali jsme druhým, byli jsme podřízeni, 

dopláceli jsme na to. Nepatřili jsme tam. Naše místo bylo v západní Evropě.  

PD: Já bych rozhodnutí Jalty nepřeceňoval. My jsme se nedostali do sféry vlivu Sovětského svazu kvůli 

Jaltě. My jsme se tam dostali kvůli nám samým. Zde byly relativně svobodné volby v roce 1946. 

Nejsilnější strana byla KSČ. Důvody jsou celkem pochopitelné, tomu rozumím. Pak se tato strana 

chopila moci. V důsledku toho jsme se stali součástí východního bloku. To nebylo ničím 

determinováno. Pokud se podíváte do Finska, bylo mnohem exponovanější než my, ale finští 

komunisté byli dostatečně národně orientovaní, nechtěli, aby jim do toho sovětští komunisté mluvili. 

Oni se Sovětským svazem předtím vedli válku. Za skutečnost, že jsme byli součástí východního bloku, 

za to si můžeme sami, a to na rozdíl od Maďarů, na rozdíl od Poláků, kde to skutečně asi jinak nešlo. 

My jsme tu volbu měli a naložili jsme s ní, jak jsme naložili, tomu rozumím. Nemá to cenu házet na 

Stalina a Churchilla17. Pochopitelně, to nebyla suverénní státnost. Byli jsme vazalským státem 

Sovětského svazu. Museli jsme se mu podřizovat ve všech oblastech života. Zmínil jste aspekt 

ekonomický. Nadiktovali nám jistou strukturu ekonomiky, kterou jsme museli plnit, a neodpovídala 

tomu, jak bychom se jinak vyvíjeli. Poté jsme byli vystaveni velkým politickým represím, které do jisté 

míry překvapily samotné české komunisty. To, co se dělo v padesátých letech, dělali českoslovenští 

komunisté, ale oni sami se báli sovětských poradců a Stalina18. Takže komunisté, kteří připravovali 

převrat, pak byli trochu zaskočeni tím, co zde nastalo, ale již bylo pozdě.  

                                                                                                                                                                                     
16

 John M. Keynes (1883 – 1946), anglický ekonom, spojený s Cambridge a ekonomem Alfredem Marschallem. 
Mnohými považován za ekonoma dvacátého století. Byl tím, kdo se postavil na stranu poptávky, svým 
uvažování negoval Sayův zákon trhu říkající, že nabídka indukuje poptávku. Tento princip byl vyvrácen během 
světové deprese v 30. letech. Byl otcem hospodářské politiky, aktivní politiky jdoucí proti krizi. Stát, jehož 
hospodářství skomírá, musí podpořit poptávku pomocí rozvoje infrastruktury a jiných pobídek. Velkým kritikem 
se stal F. A. von Hayek. Keynes pracoval jako ministerský úředník, a tehdy sepsal následné tituly: Ekonomické 
důsledky míru (1919), Traktát o peněžní reformě, Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936).   
17

 Wiston Churchill (1874 – 1965), britský státník, spisovatel, historik, držitel Nobelovy ceny za literaturu. 
Během politického života byl součástí dvou politických stran, a to liberálů a konzervativců. V počátcích svého 
politického angažmá bojoval na straně Británie v búrské válce, poté působil jako ministr obchodu, vnitra. 
Největším obdobím byl post ministerského předsedy v kritických letech války 1940 – 1945 a 1951 – 1955. 
Vyhrál válku, ale prohrál volby, které na druhý pokus vyhrál. Během svého života se věnoval také psaní. Sepsal 
dějiny Anglie a také memoárové vzpomínky na II. světovou válku.   
18

 Josef V. Stalin (1878 – 1953), sovětský politik, diktátor patřící v historii lidstva k největším. Pochází z Gruzie. 
Jeho matka z něj chtěla mít kněze, a tak navštěvoval tamní seminář. Již od mládí směřoval k levicovému 
myšlení. Za carského režimu byl stíhán za zločinnost. Rok 1917 strávil v Petrohradě, kde se setkává s Leninem a 
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MS: Československo bylo členem RVHP a Varšavské smlouvy. Západní země si utvořily Evropské 

hospodářské společenství …  

PD: … a Severoatlantickou alianci NATO. 

MS: Dá se říci, že to byly konkurenční systémy.  

PD: Byly to dvě strany studené války. USA – Sovětský svaz. Přičemž každá supervelmoc měla své 

spojence. Je nutné říci, že USA se ke svým spojencům chovaly šetrněji než Sovětský svaz ke svým.  

MS: Pokud se díváte do minulosti, která tu více, tu méně determinuje současnost, vidíte nějaké 

výhody začlenění do východního obloku? Jde o to, že integrací v rámci hospodářství Československo 

ztratilo. To vyváželo investiční celky, třebaže tím vznikaly pohledávky za spřátelenými zeměmi. 

Problém je, že mnozí lidé vnímají svět černobíle, ale naštěstí je pestrý.  

PD: To ano, ale já příliš výhod v ekonomické oblasti nevidím. Je pravdou, že jsme vyváželi investiční 

celky, ale to přece nebyla zásluha komunismu. My jsme zde měli dobrý strojírenský základ z první 

republiky a ještě z toho Rakouska, jako Škodovy závody, Mladá Boleslav a jiné, čili slušný základ. Že to 

komunisté dokázali využít, že to „nepokazili“, je skutečností. Ale nelze to považovat za výdobytek 

socialismu. Naopak v oborech, kde jsme se mohli slušně vyvíjet, jako byla elektronika, později 

počítače, tam jsme v důsledku izolace zaostávali.  

MS: Československo bylo autarkní zemí.  

PD: Neměli jsme patřičný konkurenční tlak.  

MS: Ostatně jsme byli obehnáni železnou oponou. Přišel rok 1989 a kolem – tehdy ještě 

Československa - se začaly dít zajímavé události. Padaly komunistické režimy, začaly se stříhat dráty, 

jimiž byl obehnán sovětský blok. Začalo se hovořit o „návratu“ na Západ mezi evropské demokratické 

země. Myslíte, že tato cesta byla logická a ani jinam směřovat nemohla?   

PD: Tehdy jsem si jinou cestu nedokázal a nedokážu to ani dnes. Základní směřování k západní Evropě 

je něco, co je pro české dějiny typické a mohli bychom to označit jako za vztahování k evropskému 

Západu.  

MS: K Němcům …  

PD: Nejen k nim. To patří k našim dějinám. My jsme na to pouze navázali. Zde nevidím nějakou jinou 

alternativu. Myslím si, že ten návrat do Evropy byl jedním z momentů, který umožnil Česku 

uskutečňovat nějaký veřejný zájem, to byl jeden z posledních momentů, kdy jsme jej naplňovali. 

Právě v okamžiku, kdy jsme ten návrat dokončili, a posledním krokem byl vstup do Evropské unie, 

v té chvíli ztrácíme kotvu. Najednou zde již není veřejný zájem, jenž by disciplinoval politiky, 

                                                                                                                                                                                     
jeho druhy a stává se stoupencem třídního boje. Po uchopení moci je jmenován komisařem pro národnosti. 
Usiloval o proměnu republik v autonomní oblasti, na což nedošlo. Po smrti Lenina se stal jeho nástupcem, byť 
mezi ním a Leninem byly tenze o pojetí vládnutí. Jeho vláda je vládou teroru, znásilňování, zbídačování. 
Nepohodlní lidé byli posíláni na nucené práce a do Gulagu. Vypořádává se také s lidmi, kteří mu byli 
konkurenty. Důležitým mezníkem je II. světová válka, v níž sovětský lid zaplatil velkou daň. Po napadení SSSR 
Německem je pojímána jako vlastenecká. Stalin se stal hlavní osobou při rozdělování světa po válce v Jaltě a 
Postupimi. Jeho smrt byla velkým vysvobozením, jelikož se snížila pravděpodobnost III. světové války. Stalinský 
kult osobnosti byl veřejně označen roku 1956 Nikitou Chruščovem.   
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byrokraty, podnikatele. Vše se to v posledních letech propadá do absolutní korupce a marasmu. Řekl 

bych, že je to právě proto, že jsme ztratili zájem, jenž měl být z našeho pohledu naplněn. My jsme si 

nevypěstovali schopnost jej formulovat. Vstup do Evropy zde je a co poté?  

... Pozice Evropy nejen v české politice ...  

MS: Sám jste říkal, že lidé v Západu viděli jen materiální blahobyt. Evropa, to není pouze blahobyt. Ten 

je sekundární. Evropa je především otázka ducha, ideje. Stačí se podívat na odkaz Jana Patočky19. 

Může být rozdíl ve vnímání obyčejného člověka a akademika, jímž Patočka jistě byl. Vy jste sám 

vnímal návrat, integraci do Evropy jako přihlášením se k principům. Podíváte-li se do dnešních dnů, 

máme my nějakou ideu, díky níž bychom se mohli přiklonit k vertikále? Dnes se zájmem staly zájmy 

především hmotné možná přízemní.  

PD: To je důvod toho, že se zde vše duchovně privatizovalo. V této společnosti můžete artikulovat 

jistý privátní zájem, ten prosazovat. Neexistuje zde prostor pro konkrétní veřejný zájem, nejsou zde 

jeho nositelé. Politické elity, které by měly být těmi nositeli, se věnují ne kolektivním, ale čistě 

privátním zájmům svých spojencům či skupinám, které jim za to mohou cosi nabídnout. Zde 

neexistuje nic, co by vyvažovalo tendenci k privátnímu zájmu.  

MS: Každý člověk si představuje pod Evropou cosi jiného. Něco jiného je obyčejný člověk, něco 

odlišného je intelektuál, zřejmě neexistuje společný jmenovatel. Na druhou stranu - to nabízí pestrost. 

Neřekla si o to Evropa tak trochu sama? Tím myslím to, že si mnozí lidé pod slovem Evropa si vybaví 

struktury, kterým se i ta Česká republika musí podvolovat.  

PD: Já bych na to reagoval několika větami. Prvním momentem je to, že Evropa říká každému cosi 

jiného. Síla myšlenky byla v tom, že to nevadilo. V okamžiku, kdy se tehdy objevil politik, jenž by 

ohrozil náš vstup do Evropy, tak by nás to deklasovalo, to byl příklad Mečiara20 na Slovensku. To, co 

mu zlomilo vaz, bylo, že od něj Evropa dala ruce pryč a v té chvíli řekli Slováci, tak to ne. To je konec. 

Tímto způsobem se Evropa dokázala sjednotit a nevadí, že o ní má každý jiné představy.  

MS: Byl to symbol.  

PD: Ano, byl to symbol. To byl za první republiky národ. Dnes? My takovou žádnou sjednocující 

myšlenku nemáme. Není zde symbol, jenž by dokázal přimět lidi, aby obětovali svůj soukromý zájem 

ve prospěch veřejného.  

MS: Dříve to byla republika … 

                                                           
19

 Jan Patočka (1907 – 1977), český myslitel, fenomenolog, jehož život lze označit za vskutku sokratovský. 
Ostatně podepsání Charty 77 se mu do jisté míry stalo osudným. Tematizoval přirozený svět ve vztahu ke světu 
vědy, poznání. Svět, do něhož byl člověk vnořen a jehož úkolem je nalezení jeho smyslu. Hlavní díla: Přirozený 
svět jako filozofický problém (1936), Kacířské eseje (1975), Evropa a doba proevropská (1990). Působil jako 
interpretátor antické filozofie z čehož vznikla pojednání Sokratés, Platón a Aristotelés. Komunistický režim mu 
neumožnil působení na univerzitě a byl odsunut do ústavu pro studium pozůstalosti J. A. Komenského. 
Význačné je také pojetí jazyka, o němž uvažuje v relaci se svobodou, čímž tak navázal na evropskou tradici. 
Soudí se, že kdyby Patočka psal evropským jazykem – německy, anglicky, tak by stál na piedestalu vedle 
Husserla a Heideggera, vedle svých učitelů.  
20

 Vladimír Mečiar *1942 právník, slovenský politik, premiér 1990 – 1991, 1992 – 1994 a 1994 – 1998. Zpočátku 
nominován VPN, kterou opouští a poté zakládá Hnutí za svobodné Slovensko. Toto uskupení podnítí silné 
národní pnutí, které vede až k rozpadu společného státu.   
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PD: … národ, Bůh. To bylo v minulosti. Dnes nám to chybí, a to není problém čistě český. To je 

problém, jenž je vidět i v jiných státech.  

MS: Je to vyprázdněnost ... 

PD: Ano, je to vyprázdněnost moderní Evropy, moderního Západu. V tom se hodně lišíme od 

Američanů, u nichž přece jen patriotismus hraje významnou roli. Tam „proud to be American …“, to 

je pojem, k němuž se rádi hlásí. Díky tomuto pojmu dokážou překonávat své soukromé zájmy, které 

jsou u Američanů ještě vyvinutější než u nás. Na jednu stranu mají velmi vyvinutý smysl pro soukromý 

zájem, na druhou i velmi vyvinutý smysl pro veřejný zájem, pro dobrovolnictví, veřejnou 

angažovanost. Je to takový paradox. U nás v Evropě nemáme ani jedno. Nemáme vyvinutý smysl pro 

soukromý zájem jako Američané, ale také nemáme vyvinutý smysl pro dobrovolnictví. Lze to označit 

za únavu Evropy. Všechny velké ideje zde byly odzkoušeny a již nás nic velkého nepřesvědčí. Možná 

jsme na stejné úrovni jako staří Řekové.  

... Nutnost otřesu ve společnosti a formování nového? ...  

MS: Na vše máme instituce, kde je málo skutečné lidské iniciativy. Potřebovalo by to asi otřes.  

PD: To se vracíme k Janu Patočkovi, kterého jste zmiňoval. Otřesy přivedou „solidaritu otřesených“, 

povedou k obnově bratrství, přinesou patřičnou myšlenku.  

MS: Byl to rok 1989, a tam ten otřes byl jasně patrný.  

PD: Ano, ovšem otřes znamená také obrovské oběti a náklady. Přivolávat otřes je někdy velmi 

ošemetné.  

MS: Já bych to řekl takto: Nepotřebujeme otřes v našem fyzickém světě, ale v oblasti smýšlení, měli 

bychom usilovat o duchovní otřes, byť souhlasím, že aby člověk někdy opravdu pochopil, oč běží, tak 

je mnohdy nutné, aby prošel fyzickým otřesem, protože jen ten mu napomůže k duchovní obnově. 

Měli bychom usilovat o hledání lidství. Měli bychom se zamýšlet, co se svým životem konám, jak se 

mám k těm druhým. Ono jít na Západ, mít všeho dostatek, ba přebytek, to je jednoduché. 

PD: Pro Patočku otřes přichází tváří tvář smrti. To je situace, kdy ukazuje vojáka na frontě, který cítí 

svou smrt, a ta mu napomáhá k reflexi jeho lidství. On to aplikoval na možnost nukleární anihilace 

světa. Je to vlastně podobná situace a nám trochu tato situace chybí. Evropský člověk se setká s tímto 

druhem smrti na silnicích. To není ten moment. Je otázkou, zdali si máme přát, abychom těmto 

situacím byli vystavováni. 

MS: V mezinárodní oblasti člověk mohl vidět jiskření, svět byl bipolární, a dnes je unipolární.  

PD: Byl tam nepřítel, ten dával smysl existenci. Byl zde nepřítel komunismu. Ten představoval 

nesvobodu, představoval gulagy. To bylo něco, vůči čemu si Západ uvědomoval svou hodnotu a 

nějaké ideály. Když tento nepřítel zmizel, tato skutečnost vybledla, Západ se jednoduše vyprázdnil, 

jakmile mu zmizel nepřítel.  

MS: To vede člověka k tomu, aby hledal nové zdroje, vůči kterým se může, ba musí vymezit.  

PD: Ono se to dělá. Nyní se hovoří o islámu. Radikální islám je nový nepřítel. Tam to je trochu 

komplikované.  
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... Zpět k otázce zahraniční politiky, diplomacie ...  

MS: Já bych se vrátil k diplomacii. Bylo logické, že Československo se stalo součástí mezinárodních 

institucí, opět obnovilo členství v Mezinárodním měnovém fondu, ve Světové bance. Ty instituce také 

ke konci druhé světové války zakládalo. Jak vidíte pozici naší republiky? Říká se o ní, že je malým 

státem, Masaryk píše o problému malého národa. Jak vy vidíte pozici Československa ve střední 

Evropě, Evropské unii a světovém rozměru v devadesátých letech? Československo tvořilo hranici se 

západním blokem a zde došlo k památnému stříhání drátů železné opony … 

PD: My jsme měli neuvěřitelný kredit. Rok 1990, 1991 byl jedním z vrcholů československé pozice 

v mezinárodní politice. Souviselo to jednak s průběhem sametové revoluce a také zde hrála roli 

osobnost Václava Havla21. To bylo zásadní, Havel již v té době byl globální ikonou, a to se zúročilo. My 

jsme z tohoto úhlu pohledu měli neuvěřitelný kredit, měli jsme velmi vysokou reputaci. Pochopitelně 

k poškození reputace došlo díky rozdělení Československa. Nebyl to ale smrtelný úder.  

MS: Bylo to elegantní, důstojné rozdělení.  

PD: Ano, bylo to elegantní. Navíc probíhala transformace, která v té době byla velmi pozitivně 

hodnocená.  

MS: Shodou okolností Mezinárodní měnový fond považoval způsob provádění transformace 

v Československu či České republice za ukázkové. Něco jiného je však pohled z vnějších institucí a něco 

jiného z vnitřku. Cosi se může zastřít, co poté vyplulo na povrch.  

PD: Také to záviselo na tom, co jsme mu sdělovali. Na druhou stranu je pravda, že jakkoliv je nutná 

kritická reflexe transformace, ty věci příliš jinak ani jít nemohly. To, že vše nemohlo být v souladu 

s právem, že se na chvíli zhaslo světlo, bylo asi nevyhnutelné. To bych nevyčítal architektům 

transformace. Co hodnotím negativně je, že včas neprovedli reflexi a nesnažili se ty zlořády včas 

zastavit.  

MS: To je však druhá polovina devadesátých let. My se tak dostáváme k mezinárodní scéně. V roce 

1996 Česká republika podává přihlášku do Evropské unie. Soudím, že to bylo v Itálii a naši zemi 

reprezentoval Václav Klaus22. Jak vnímáte české putování do evropských struktur? Řeklo se, že jiná 

cesta možná nebyla, být jako Švýcarsko či Norsko, bylo iluzorní.  

PD: Vámi zmiňované státy, to jsou bohaté země. Pro ně existuje i důvod tam nevstupovat. Oni 

mohou říci, že jsou bohatší než zbytek Evropy a nechtějí se s těmi chudáky tahat. Pro Českou 

                                                           
21

 Václav Havel (1936 - 2011), významná autorita ve světě divadelním, disidentském. V letech 1989 – 2003 
zastával funkci prezidenta Československa, později České republiky. Jeho dílo bylo spíše uváděno v zahraničí, je 
možné uvést Zahradní slavnost, Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Largo desolato, Pokoušení, Asanace, 
Kromě her psal také eseje, z nichž nejvýznamnější Moc bezmocných je velkým příspěvkem do českého i 
světového myšlení 2. poloviny 20. století. Snahou Václava Havla je bojovat za zachování lidské identity a žití 
v pravdě.  
22

 Václav Klaus *1941, přední politik, je s ním spojena hlavní ekonomická transformace. Mezi lety 2003 – 2013 
vykonával 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 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) a další. 
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republiku je to naopak. Integrace znamenala cestu k větší prosperitě. To u těch Švýcarů neplatí, i když 

tam bych měl jisté pochybnosti.  

MS: Je nutné být proto více ukotven v západním světě.  

PD: Ano, tam byl symbolický moment, proč všichni, i Václav Klaus, podporovali vstup České republiky 

do Evropské unie. Ze symbolických důvodů je to vlastně stvrzení demokracie České republiky. Je to 

pomyslné razítko, které říká: „Vy jste to vlastně dokázali!“ Dokázali jste transformaci, nyní je 

definitivně u konce. Proto Klaus o to tak stál.  

MS: Víte, je otázka, zdali transformace je či není ukončena.  

PD: To se odvíjí od toho, jaké vezmete měřítko.  

MS: Je dobré připomenout, že Česká republika podala přihlášku nejen do Evropské unie, ale stala se 

součástí Severoatlantického paktu a mnoha jiných nadnárodních institucí. Zde je zřejmé, že první 

prezident v novodobých českých dějinách Václav Havel se domníval, že právě tato aliance časem 

zanikne a vstup do NATO bude podružný.  

PD: To byla tehdy disidentská představa v prvních měsících naší zahraniční politiky. Soudilo se, že se 

oba pakty rozpustí, že je nahradí KBSE. Uvažovalo se, že tato instituce bude metamorfovat do 

panevropské bezpečnostní organizace. Tyto představy nepřežily ve střetu s realitou a NATO zůstalo 

zachováno. Česká republika měla i v tom prvním období zájem na tom, aby se Američané nadále 

angažovali v Evropě. To, že si představovali zánik NATO, znamená, že neuvažovali o eliminaci 

Američanů v Evropě. Atlantická dimense měla být zachována. Pokud viděli, že cesta jde jiným 

směrem, tak se logicky přeorientovali na vstup do NATO. Koneckonců Havel patřil k těm, kteří 

pomáhali přesvědčit Američany, že rozšiřování NATO má smysl, že nemá smysl, aby to zůstávalo 

v hranicích studené války. V souvislosti s touto otázkou lze hovořit o dvou pilířích. Jeden je pilíř 

evropský, tedy Evropská unie a druhý je pilíř transatlantický. Česká zahraniční politika v devadesátých 

letech chtěla mít oba dva, aby byla rovnováha. Soudím, že do velké míry to pokračuje do dnešních 

dnů, jakkoliv můžeme vidět rozdíly mezi pravicí, která spíše akcentuje atlantickou orientaci, a levicí, 

která klade důraz na evropskou orientaci. I pravice, i levice si ale uvědomuje, že ten druhý pilíř musí 

být velmi silný. V tom můžeme spatřovat jednu z kontinuit české zahraniční politiky.  

MS: Často se uvažuje, že by si Češi měli hájit a prosazovat své vlastní zájmy. Je otázkou, zdali to není 

jisté klišé. Co by měli Češi hájit? Není to pouhý slogan, který nemá svůj řádný obsah? Jak se k tomuto 

stavíte? 

PD: Nemusel by to být pouhý slogan, ale tak tomu je. Současná Česká republika nemůže hájit své 

zájmy, jelikož není schopna své zájmy definovat. Zde není co hájit. Souvisí to s tím, že česká 

zahraniční politika není tažena nějakým zájmem, ale je paralyzována naprostým nezájmem. Je zde 

vidět nezájem o to, co se děje mimo Českou republiku. Je to nezájem politických elit, které zahraniční 

politiku ignorují, také je vidět nezájem společnosti, protože Česká republika jako by nemusela řešit 

žádný zahraniční problém. My máme celkem klidné sousedství, nikdo nás neohrožuje, teroristický 

útok je velmi nepravděpodobný a koneckonců výpadek ropných dodávek se dá snadno nahradit 

dovozem odjinud. My vlastně žijeme v takové jednoduché situaci, která nás nenutí vůbec se nad 

těmito věcmi zamýšlet.  
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... Cestování v čase ...  

MS: Trochu mi to připomíná, jako bychom se vraceli časovou osou zpět do období, která byla 

charakteristické celkovou apatií. Vím, že to někdo bude považovat za nekorektní, ale lze do jisté míry 

vidět paralelu v normalizaci. Také se lidé zajímali o své zahrádky, byť je nutné, aby člověk měl před 

sebou uklizeno, zameteno … Ale apatie? Ta příliš člověku rozletu nepřidá. 

PD: Já si myslím, že v této fázi jsme. Řekl bych, že současná situace je velmi podobná situaci 

v osmdesátých letech. To znamená, že zde je znechucení politickou elitou, stažení se do soukromých 

zájmů. Stačí se podívat na Jakešovu nahrávku, jak jej diskreditovala. Když se podíváte na podobné 

nahrávky, které jsou dnes publikovány, Jakeš z toho vychází celkem dobře. To si porovnejte Jakeše23 

s Kristýnou Kočí24 či s někým jiným nebo s panem Topolánkem25, když mluvil upřímně, což jej poté 

stálo krk.  

MS: Jinými slovy vidíte, že Česká republika by mohla hrát daleko větší roli, než je tomu v dnešní době.  

PD: To pochopitelně.  

MS: Nejsme malým státem, máme něco přes 10 milionů obyvatel v porovnání se zeměmi jako je 

Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, než jsou pobaltské země či země na jihu jako je Slovinsko. K tomu, 

abychom mohli hrát větší roli, je nutné, abychom měli konsolidovanou politickou scénu. Díky ní si 

budeme moci lépe definovat veřejné blaho, veřejný zájem. Díky tomu si vytvoříme základ a budeme 

moci lépe uplatňovat své vidění světa, své zájmy. Tak se postupně staneme většími hráči v Evropě. 

Nekonsolidovanost, to byl jeden z důvodů, proč jsme si v roce 2009 dali gól do vlastní branky 

neuváženou politikou. 

PD: Narážíte na české předsednictví EU. To bylo nešťastné. Opět se tam ukázalo, že elita není 

schopná najít shodu i v tak zásadní otázce, jako je dobrá pověst České republiky. Když si to člověk 

promítne, české předsednictví toho nevyžadovalo příliš, to nebylo něco extra náročného. Stačilo, aby 

vláda rozumným způsobem fungovala, jako to udělali Slovinci. My jsme nedokázali ani to, protože 

českou politickou elitu vlastně ta zahraniční politika příliš nezajímá a nejsou do ní ochotni příliš 

investovat. Zde to byl problém jednak vlády, která nebyla ochotna se dohodnout s opozicí. Opozice 

též neváhala sundat vládu, i když to poškodí Českou republiku. Primárně je to problém vlády. To byla 

odpovědnost vlády a vláda neudělala nic, aby získala pro to předsednictví podporu. To máte stejné, 

jako když se zde řešil radar. Opět vláda nebyla schopna získat pro tento projekt podporu. To je 

následně těžké, když politická elita není schopna do těch projektů něco investovat a angažovat se.  

MS: Máme více jak dvacet let od roku 1989 a také dvacet let od spuštění hospodářské transformace. 

Výsledky nejsou, dle vás, uspokojivé. Nepřímo se vracíme do bahna, z něhož jsme vyšli. Vnímavého 

                                                           
23

 Milouš Jakeš *1922, generální tajemník UV KSČ 1987 – 1989. Byl dělnického původu. Celý svůj život působil 
jako kariérní člověk. V roce 1968 podepsal zvací dopis spolu s panem Bilakem. Neuvědomil si dějinnou roli, 
třebaže se přikláněl k reformám, které začal M. Gorbačov, avšak reformy neprosadil.    
24

 Krystýna Kočí *1985, česká politička a politoložka. V roce 2010 kandidovala za stranu Věci Veřejné. Na 
jaře roku 2011 oznámila snahy o podplácení spolustraníkem Vítem Bártou. Byla také odposlouchávána, měla 
vazby na politiky ODS, kteří měli připravit spiknutí. Ze strany vyloučena a nyní je bez stranické příslušnosti.    
25

 Mirek Topolánek *1956, 7. předseda vlády ČR. V letech 2002 – 2010 předseda Občanských demokratů. 
V politice se angažoval jako člen Občanského fóra a poté vstupuje do ODS. V letech 1996 se stává senátorem. 
V roce 2009 vedl české předsednictví v EU, ale v jeho průběhu byla Topolánkova vláda odvolána. V roce 2011 
působí jako kantor na vysoké škole a také se angažuje v energetice.     
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člověka napadne otázka, jak z toho všeho ven? Snad máme zájem na tom, aby se to dobré v člověku 

skutečně projevilo a přineslo to patřičný užitek celku. Nepřímo říkáte, že člověk nemá mít zájem se 

upínat na ideály, ale měl by usilovat, aby dle nich v dobrém proměňoval svět k lepšímu. 

PD: Já vidím šanci v nové sametové revoluci, ve vzniku širokého občanského fóra či nějakého hnutí, 

z něhož vzejdou nové politické strany. To, co zde představují soudobé politické strany, je tak 

nevěrohodné a problematické. Myslet si, že když půjdeme k volbám a hodíme někomu svůj hlas a 

něco vyřešíme, tak to jednoduše není pravda. Zde se skutečně společnost musí znova obrodit, 

politika se musí obrodit. Pro mě je sametová revoluce z roku 1989 vzorem, který stojí za to znovu po 

dvaceti letech uskutečnit. Nemyslím si, že standardními politickými metodami, zakládáním nových 

politických stran, můžeme cokoliv změnit. Zde se několikrát nové politické subjekty pokusily vnést 

nové myšlenky a dopadlo to katastrofálně. Stačí si vzpomenout na Unii svobody, to byli Zelení, to byly 

Věci veřejné. Jeden horší případ než druhý. Z tohoto důvodu nevěřím na obrodu systému zevnitř. 

Systém se musí změnit.  

MS: To je velký radikalismus. Co naši zahraniční partneři? Budou tomu dostatečně rozumět?  

PD: Podívejte se, myslím, že naši partneři musí být „vyjukaní“ z toho, co se zde děje. Jako 

mezinárodní partner jsme naprosto nečitelní, nevěrohodní. Z tohoto hlediska zprávy přicházející 

z České republiky o korupci, o obrovské korupci, to je něco, co nikoho netěší. Já jsem nedávno četl 

v The Economist přehled, co se děje ve střední a východní Evropě. Tam to velmi výstižně 

pojmenovali, jak to zde vše jde do háje, oni to pochopitelně vidí. Nemyslím si, že když říkám revoluce, 

aby zde vznikl diktátorský režim, myslím na obnovu demokracie. To je něco, co všichni přivítají.  

MS: Dá se říci, že někdy obnově demokracie předchází autorita či vůdce s rákoskou v ruce, ovšem 

nechci, aby to vyznělo negativisticky.  

PD: Já na vůdce příliš nevěřím. Jelikož to by musel být někdo ze současné politické elity, a to by 

zřejmě nebylo dobré. Nemyslím si, že vůdce je nutný. Stačí si vzít rok 1989. Havel byl vůdce? Těžko 

říci.  

MS: Byl spontánní autoritou … 

PD: Zde je nutné, aby se struktura politických elit obměnila, aby se nastavila nová pravidla. I když do 

politiky přijdou noví lidé, tak se musí přizpůsobit pravidlům, která tam nyní panují. To nemůže 

dopadnout dobře.  

MS: I lidé s dobrými úmysly jsou donuceni k přijetí starých praktik, a tak je jejich vize rozmělněna, to 

chce silné osobnosti.                   

P.S.: 

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

 

PD: Jako pozorovatel  

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

 

PD: Ano  
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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? 

 

PD: Byl to správný krok, který prospěl vztahům mezi Čechy a Slováky.  

 

 

Dialog o transformaci s Janem Macháčkem26,27: 

MS: Jaký je váš subjektivní pohled na rok 1989? Co pro vás znamenal? Jak se například změnil váš 

osobní život? Vkládal jste do zlomu nějaké naděje, a když ano, jak se naplnily? Případně, měl jste 

nějaké představy o tom, jak se společnost bude formovat?  

JaM: Pro mě to bylo hodně osobní a také složité období, jelikož se mně narodila dvojčata, která jsem 

v Listopadu přivezl z porodnice. Z toho pohledu to bylo náročné. Spíše jsem patřil mezi ty, kteří do 

poslední chvíle nevěřili tomu, že by v Československu režim padl. A to přesto, že jsem viděl východní 

Němce utíkat přes Prahu. Že bych byl tím, kdo si říkal, že to zde skončí - to ne, to jsem si neříkal. Sám 

jsem si myslel, že to ještě může dlouho trvat. To proto, že jsem neviděl žádné reformní křídlo 

v komunistické straně. Neviděl jsem žádnou podporu ze strany dělnické třídy, bez které jsem si 

nedovedl nějaký účinný tlak na změny. Neviděl jsem žádnou podporu či revoltu mezi studenty. Ta se 

projevila až 17. listopadu. Do té doby doposud nebyla.    

MS: Pozor, byly Palachovy týdny a nespokojenost vzrůstala.  

JaM: Tam jsem také chodil. Vím, že na mě cákala voda, ale žádné studenty jsem tam neviděl. Chodili 

jsme tam já a mí kamarádi. Studenti tam možná byli, ale neznal jsem je, či jsem nevěděl, že to jsou 

studenti. Na všechny demonstrace jsem pochopitelně chodil, jediná demonstrace, na kterou jsem 

nešel, byla právě 17. listopadu, neboť byla povolená. Krom toho jsem hrál s Garáží.  

MS: Nevěřil jste ve vanutí větru ze Sovětského svazu?  

JaM: Nevěřil jsem, jelikož zde žádná perestrojka neprobíhala. Do oficiálních médií nepronikala žádná 

kritika. To zde vůbec nebylo. Žádná revolta mezi studenty a dělníky také nebyla. Pořád jsme byli 

stejnými lidmi, kteří vytvářeli další a další občanská sdružení. Tito lidé často podepisovali prohlášení 

disentu, ale že by mě to vedlo k úvahám o rychlém pádu režimu, tak to ne. Rok před tím jsem měl 

představu, že komunismus zde bude navěky. Bude zde bezčasí a já zůstanu v kotelně.  

… Exil …  

MS: Byl jste mlád, když se odehrál zásadní zlom. Neuvažoval jste předtím o emigraci?  

                                                           
26

 Jan Macháček *1965, český novinář pracující pro Respekt, přispívá do Hospodářských novin stranou 
Macháčkova výměna, pravidelně svůj sloupek Audit do týdeníku Respekt.     
27

 Dialog byl natočen ve středu 14. března 2012 v odpoledních hodinách v prostorách Knihovny Filosofického 
ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, Staré Město.  
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JaM: Ne, neuvažoval jsem. Mě to zde bavilo. Hrál jsem s kapelou, v undergroundu byla dobrá 

pospolitost, každý dělal spoustu věcí. Byly výstavy, amatérská divadla …  

MS: Byl jste součástí Charty 77? 

JaM: Ano, ale podepsal jsem ji relativně pozdě. Od roku 1983 jsem podepisoval vše, co mně přišlo 

pod ruku.  

… Odkaz Charty 77 …  

MS: Jak vnímáte význam a odkaz Charty 77 pro převrat a pro to, co přišlo poté?  

JaM: U toho jsem úplně nebyl. Musel jsem chodit do kotelny, kde mi slíbili byt, jelikož jsem měl dvě 

děti. V září 1989 jsem počal chodit do jiné kotelny, jelikož mi na jaře slíbili byt. V tu chvíli jsem si říkal, 

že bych měl počkat na byt. Pořád jsem topil, ostatně byla zima. Do toho jsme neustále hráli s Garáží 

stávkujícím studentům na přírodovědné, filozofické fakultě, a ještě jsem se musel starat o děti. Víte, 

v žádných „Špalíčcích“ jsem neseděl. Sám jste zmínil, že jsem byl mlád, a tak jsem v disentu byl 

„vojínem“, jenž s něčím pomáhal, ale sám jsem nic kromě pár věcí neorganizoval. Nebyl jsem u toho, 

když se začal disent ve Špalíčku scházet, kdo tam jak mluvil, co kdo organizoval, nevím. Legenda 

praví, že různé názorové skupiny s různým pozadím byly naučeny s disentu spolu diskutovat a 

naslouchat si, dosahovat nějakých závěrů v podobě kompromisů a dohod. To jsou všechna prohlášení 

VONSu a Charty 77, které podepisovali i trockisté, ultrakatolíci, …  

MS: … liberálové, které založili ODA – Občanskou demokratickou alianci.   

JaM: To, že zde byly skupiny lidí připravené organizovat tyto diskuse a dosahovat efektivních 

kompromistů, bylo důležité. Sám jsem u toho nebyl a může to působit jako legenda. Spíše je to 

pravda, třebaže jsem to nemohl zažít na vlastní kůži, a proto nevím.  

MS: Lidé, s nimiž jste se setkal, se spojili proti režimu, či lépe snažili se upozornit na to, k čemu se 

režim zavázal, v čem byl nedostatečným, například ignorancí helsinských dohod. Opozici, která se 

vytvořila během minulého režimu, vnímáte jako uskupení proti něčemu než pro něco. Lidé, kteří se 

sdružili, byli jednou velkou silou upozorňující na nedostatky, než aby měli sami pozitivní program?  

JaM: Zřejmě tomu tak bylo. Hlavně to bylo jednoduché. Mladí lidé to po revoluci měli složitější než 

my. Člověk byl mlád a pro mě ty generační věci byly podvědomě důležité. Člověk přirozeně revoltuje 

proti usedlému, konzervativnímu světu rodičů … Zároveň konzervativní svět představoval nemravný 

režim. Proti tomu se dobře revoltovalo. V normálním demokratickém světě je to tisíckrát složitější a 

člověk málokdy ví, zdali je na straně dobra, nebo zla. Tyto hodnotové kategorie nemůže jednoduše 

používat. Snadno může prostupovat tenkou hranici mezi zdravým občanským aktivismem, 

kverulantstvím, pomatením se. Tehdy ani v disentu nebyli lidé, kteří by byli v demokratickém režimu 

snadno rozlišitelnými kverulanty. To byl snadno rozlišitelný svět, jejž nám dnešní mladí lidé mohou 

závidět.  

MS: Podle vás bylo jasně vidět, co je dobré, a co zlé?  

JaM: Snadno se na to dalo vymlouvat a zaměňovat jedno za druhé. Druhá úžasná věc byla, že za 

komunismu nebyly drogy. Spousta mladých lidí, kteří mají rebelskou povahu, může propadnout 

drogám. Až na výjimky jste mohl propadnout drogám.  
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MS: To ale také není tím, co by člověka povznášelo.  

JaM: Ano, není to dobré, nicméně to tolik neškodí.  

… Komunismus …  

MS: Jak vnímáte komunistický režim? Je ospravedlnitelný v kontextu usilování o „spravedlivou 

společnost“? Byl odsouzen ke zničení?  

JaM: Tehdy se zdálo, že ano. Když se podíváme na ostrůvky režimů, které přestály dobu vlny změn, 

vidíte, že tam režimy fungují dále. Vietnam, Bělorusko, Kuba … 

MS: … a Severní Korea.  

JaM: Ta je jinou planetou. Pokud tu vlnu změn ustály, režimy existují z nějakého záhadného důvodu 

do dnešních dnů. Jisté to tak úplně není. Zapadá to do úvah, které jsem měl. Klidně může takový 

ostrov komunismu v podobě Československa existovat. Přestože to vnímáme jako revoluci studentů a 

herců, bez podpory dělníků by se to nepovedlo. Na to se dost zapomíná, že za nějaký ten den přišli na 

Václavské náměstí i normální zaměstnanci, dělníci. Pokud by tam bývali nepřišli, režim by daná 

setkání potlačil. Na to se zapomíná.  

MS: Zkrátka došlo ke spojení více sil.  

JaM: Byl jsem sice topičem, jenž byl sám spokojen, a oni byli spokojeni, že jsem jim nekazil kolektiv. 

Nějaký styk s dělnickou třídou jsem měl. Vím, že mě nenapadlo, že jim něco chybí, že jim něco vadí.  

MS: Tam byla obrovská spontaneita? 

JaM: Byla tam touha. Pamatuji si, že se cosi objevilo v roce 1989 v TOSu Hostivař. Reportoval jsem to 

Petru Uhlovi. Jistý pan Jaroslav Krbůšek, jenž měl Špálovu galerii, dělal v TOSu u soustruhu a zároveň 

v Jazzové sekci. Toho odvedli členové Státní bezpečnosti. Byl tam náznak dělnického protestu, on sám 

byl mezi kolegy oblíbený. U význačných disidentů byla vidět zapálenost, jelikož se cosi začalo dít. Zase 

to rychle splasklo. Když se dívám zpětně, příliš jsem se nemýlil. Kdyby se zdejší komunisté rozhodli 

udělat ostrůvek komunismu, jako tomu je u Lukašenka v Bělorusku, mohli bychom zde klidně ten 

režim mít. Možná bychom byli oklopeni demokratickými státy. Ještě bychom zde měli mít českého 

Lukašenka. Jak to, že jsou si všichni jistí, že se to u nás nemohlo stát?  

MS: Pokud si člověk přestaví plejádu politiků po roce 1989, někdo by se tím „Lukašenkem“ stát mohl. 

Dobrá, ale to jsme odbočili. Vnímáte to tak, že komunismus byl úplnou úchylkou ve snaze po budování 

„spravedlivé společnosti“? Nechť se věci nechají spontánnímu vývoji, a nemá cenu do toho inženýrsky 

zasahovat.  

JaM: Ano, ideologie komunismu byla úchylkou. Na druhou stranu vidíme, že krize kapitalismu občas 

přicházejí, tím jsou jisté fragmenty marxismu živé.  

MS: Probíhá kumulace kapitálu?  

JaM: Například do střední Evropy, kde je rakousko-německý model kapitalismu, to příliš nedorazilo. 

Rozevírají se příjmové nůžky. Bohatí bohatnou, střední třída „přešlapuje“ na místě a mizí. V Americe 

je trend celkem jasný, ovšem ne každý poznatek se dá aplikovat na Evropu. Co nefungovalo, bylo 
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centrální hospodářství. Představitelé strany a funkcionáři si to neuvědomovali. Bylo to pošetilé 

schéma. Žádný plán nebyl naplněn, neustále se to muselo aktualizovat.  

MS: Sluší se říci, že tomu mnozí věřili.  

JaM: Něco jiného je sen o sociální spravedlnosti. V kapitalismu čas od času přijde velká krize, která 

má dramatické sociální důsledky, nicméně krize představuje moment socializace ztrát a privatizaci 

zisků. Lidé si uvědomí, že ze svých daní musí platit riskantní chování někoho jiného. To je skutečný 

problém, který má nevyhnutelně své politické ozvěny. Je těžko vyčítat lidem, kteří ty ozvěny cítí, že si 

nepamatují, jaký zde byl zlý komunistický režim.  

MS: Lidé mají selektivní paměť. Vy jste však narazil na problémy kapitalismu, jehož projevů si „všimli“ 

lidé až s krizí v roce 2008. Tam byla silná privatizace zisků a socializace ztrát. Postižené státy měly 

dluhy a došlo k jejich znásobení. Ostatně země, které prošly tímto obdobím, mohou říci své. Vraťme se 

ale do minulosti. Zmínil jste rozevírání nůžek. V minulém režimu bylo charakteristické to, že byla 

příjmová nivelizace. Shodou okolností, dělníci byli preferovanou třídou. Jak se na to díváte?  

JaM: Je paradoxní, že když jsem hlídal, byl jsem nepreferovaná třída. Hlídači měli 1200 korun 

měsíčně. Když jsem topil na koks, měl jsem ve dvaceti letech 2500 korun měsíčně. Člověk musel 

pracovat tvrdě. Podle tabulek jsem byl dělnickou třídou.  

MS: Polepšil jste si, ač jste dělal nekvalifikovanou práci.  

JaM: Tehdy nebyla existenční starost proti dnešku taková. Bylo to dané tím, že člověk je mladý, nemá 

rodinu. Že by se člověk bál, že ho vyhodí z bytu, když nebude chodit do zaměstnání, toho se nikdo 

nebál, pokud byl nájem 100 korun měsíčně, levné byly i základní potraviny.  

… Práce pro disidenty …  

MS: Vnímal jste to tak, že minulý režim člověku cosi nabízel?  

JaM: Tázal jste se na výhody. V hotelu AXA jsem vytápěl hotel a bazén. Když je vám 19 let, je 20 

stupňů pod nulou a táhnete 4 kotle na koks, škvárujete čtyřikrát za směnu, … Pokud by to bylo tak 

lukrativní, chtěl by tam pracovat leckdo. Topiče tam sháněli a poté měl topič tak vysoký plat. Kdyby 

to bylo tak lukrativní práce, ucházelo by se o tu práci daleko více lidí.  

MS: Lidé z disentu byli nuceni k tomu, aby brali takové práce?  

JaM: Ne tak docela. Starší lidi k tomu byli nuceni, ale mladší generace si to vybírala sama, 

dobrovolně, protože to bylo daleko lepší. Člověk si mohl vyměňovat práce na směny. Po službách za 

takového velkém mrazu byl člověk unaven, v létě to již šlo. Byl jste týden práci a poté jste měl dva 

týdny volna. Z jistého úhlu pohledu to bylo dobré.  

… Demokracie …  

MS: Dobrá, pokročme dále. Jak jste vnímal ustanovování demokracie? Co jste si od toho sliboval? 

Mnozí lidé zdůrazňovali paralely s první republikou, s dvacetiletím, jež je opředeno mnohými mýty. 

Havel je brán za pokračovatele Masaryka.  
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JaM: Nevím, zpočátku jsem byl stranou. Připadalo mně, že se všichni někam ženou. Připadalo mně 

směšné, jak se mí kolegové nechali kooptovat do parlamentu. Měl jsem k tomu odtažitý vztah se 

někam nechat kooptovat.    

MS: Když byla ta možnost?  

JaM: Říkal jsem si, kam se hrnete? Když tak se nechte zvolit, a ne kooptovat. Pár týdnů po revoluci 

byli v parlamentu kooptovaní poslanci. Pamatuji si, jak byl Silvestr Charty 77 v domě kultury na 

Smíchově. Se spoustou kamarádů jsme žertovali na účet jiných kamarádů, že jsou kooptovaní. 

Jednoduše jsme se jim posmívali.  

MS: Demokratické opozici to doslova „spadlo“ do rukou.  

JaM: Mně to přišlo nedůstojné. Říkal jsem si, ať tam komunisti zůstanou, a poté se nechají zvolit. 

Vždyť třetina jich odejde, třetina se místo nich posadí.  

MS: Je to gesto.  

JaM: Pokud se tážete, jak jsem se na to díval, odpovídám, že mi to vadilo. Sám jsem musel vyřešit, co 

mám dělat, zdali mám odejít z kotelny a začít s kamarády dělat noviny, nebo tam mám zůstat. Pro mě 

to byl blázinec. Jistě, poté jsem se rozhodl. Když bych to měl uvést do institucí, nejvíce jsem bojoval 

za svobodu slova, svobodu projevu. Myslel jsem, že je to strašně jednoduchá věc, která se dá udělat 

lusknutím prstu a za vteřinu funguje. Ostatní věci jsou nesmírně složité. To jsem si začal uvědomovat 

velmi brzo. Přišlo mi i divné, že intelektuálové, kteří ze svobody slova žijí, když ji získají, získají pak 

strašně pohrdlivý vztah k věcem, které jsou pracnější. Týká se to budování institucí, budování státu. 

To je již nebaví, ohrnují nad tím nos. Například Jaroslav Hutka začal vést kampaň proti malé 

privatizaci a hokynářům, kteří prý „ukradli“ revoluci. Přišlo mi, že ne každý musí být intelektuál. Jako 

se básník těší na svobodu, těší se hokynář na to, že si otevře hokynářství.  

MS: Z něčeho přece člověk musí žít.  

JaM: Ten přehlíživý vztah intelektuálů, kteří snadno pro získanou svobodu slova přehlíželi druhé, byl 

do očí bijící. Když jsem poté počal dělat novináře, přišla mi privatizace zajímavá, a všichni nade mnou 

ohrnovali nos.  

MS: Dá se říci, že lidé, s nimiž jste se stýkal, nerozuměli konstituování nového řádu?  

JaM: Stýkal jsem se s umělci, s lidmi z undergroundu. Že by zrovna umělci prožívali například 

ekonomickou reformu, tak to ne. V prvních měsících v Respektu jsme honili staré estébáky, otevírali 

zakázaná témata. Když se mělo psát o ekonomické reformě, nehlásil se nikdo, takže jsem se přihlásil. 

Ostatní se nehlásili, protože jim to nepřišlo dostatečně zábavné.  

… Svobody …  

MS: Soudíte, že lidé z vašeho prostředí spíše přivítali politickou svobodu než ekonomickou? 

JaM: Ano. V prvních týdnech revoluce určitě. Ekonomická svoboda se zavádí mnohem obtížněji než 

svoboda slova. Tu zde nemáme do dnešních dnů, to proto, že ekonomická svoboda předpokládá, že 

fungují soudy, instituce. Ty nefungují do dnešních dnů. Nepředvídal jsem to. Nebyl jsem sociolog, 

nezabýval jsem se transformací. Před revolucí mě nenapadlo, jak je svoboda slova jednoduchá věc, 
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ale jak je to ostatní strašně složité. Co mně vadilo na komunistickém režimu nejvíce, byla cenzura, 

umělecká nesvoboda. Rozhodně bych neprožíval plnou samoobsluhu. Pamatuji si, že jsme 14 dní po 

studentské akci jeli s Garáží do Vídně. Vešli jsme tam do samoobsluhy a viděli jsme ty rozdíly. U nás 

byl jeden druh rohlíků, člověk nemusel přemýšlet, jaký si koupí.  

MS: Vám vadila hlavně politická nesvoboda, …  

JaM: … literární. Ostatní mi bylo jedno. Tehdy jsem se o to nezajímal.  

MS: Problém je v tom, že mnozí se spíše chytili na ty rohlíky, jogurty. To, co je nad tím, jim však uniká.  

JaM: Nechci se nad někoho vytahovat, že bych byl zvláště duchovně zaměřený, a druhý byl primitiv … 

Rozhodně jsem nechodil na Václavák demonstrovat kvůli tomu, že je jeden druh rohlíků. Chodil jsem 

kvůli tomu, že jsem měl zavřené kamarády. Chodil jsem tam kvůli tomu, že nám policisté přerušovali 

koncerty, kvůli tomu, že zde nevycházely knihy, že jsem nemohl cestovat … Svoboda cestování je také 

důležitá a přiřadil bych ji ke svobodě slova.   

MS: Dobrá, soudíte, že Češi zřejmě měli mlhavou představu, co znamená opětovně ustavit 

demokratický režim a žít ve svobodě. Jednoduše se to říká. Je milé přirovnání demokracie k bárce, 

která se potápí. Je na lidech, zdali budou dostatečně aktivní a schopní vtékající vodu vylévat.  

JaM: Je to pesimistická metafora.  

MS: Ano, je to na lidech. Je nutné, aby člověk cítil odpovědnost. Když tomu tak bude, systém se 

rozvine a dosáhne plnosti.   

JaM: Je to francouzská temná vize. Soudím, že pořád i konstruktéři, tj. elity, dokážou postavit 

takovou loď, což jsou instituce s právním vědomím, že není nutné vidět poslání života člověka ve 

vylévání vody. Když je loď dobrá, dá se normálně žít. Poté leccos může nabourat i demografický vývoj, 

například loď nepřistane a oni tam vymřou … I ve svobodě vás může zastavit demografický vývoj. 

Nesdílím však představu, že by demokracie byla tak chmurná, že bychom museli vylévat vodu. To 

znamená, že instituce nejde konstrukčně vyrobit funkčně. Pořád si myslím, že jde. Když se podíváme 

na Spojené státy, tamější ústava se za léta příliš nezměnila. Ne snad, že by Amerika neměla problémy, 

ty má každý člověk, každý stát. Soudím, že konstrukčně loď funguje dobře.  

… Výchova k demokracii …  

MS: Nu, ale problém je v tom, že Američané, na něž jste poukázal, to mají u srdce. Jim je to 

„vtloukáno“ do hlavy, učí se to, není to pro ně cizí. Zdejší lidé? Nějaká instituce, zákony?  

JaM: V tom je jádro věci, jelikož se zde musí fundamentálně změnit postoj. U nás se musí studenti a 

žáci učit občanskou nauku, znát základní věci. Když se dívám na ligu mistrů ve fotbale, co je tam 

specialistů na taktiku. Tři čtvrtě hodiny nad tím diskutují, ale přitom normální lidi nevědí, jaký je rozdíl 

mezi Ústavním a Nejvyšší soudem. Nevědí o elementárních věcech, jako je princip soudnictví. Soud je 

vždy mrtvým broukem, jenž má jednat, až když na něj někdo zaklepe. Takové elementární věci. 

Průměrní lidé ani nevědí, jaký je rozdíl mezi státním zástupcem a policistou. Tyto základní věci lidé 

nevědí, a to považuji za katastrofické.  

MS: Není zde občanská uvědomělost.  
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JaM: To proto, že to není vyučováno. Je to k smíchu, jelikož za minulého režimu to bylo. Základní 

informace o principech demokratického státu se lidé neučí, a proto je nemají osvojené.  

… Jediný možný systém …  

MS: Je vhodné se zeptat, jak se díváte na postřeh Francise Fukuyami, že liberální demokracie je 

institucí, která je jediná možná, životaschopná z dlouhodobého hlediska. Poukázal jste, že 

komunistické státy bohužel stále na tomto světě jsou. To znamená, že se nenaplnila představa pana 

Fukuyami? 

JaM: Tyto státy existují, jelikož je při životě udržují jiní či mají surovinové zdroje. Takovým příkladem 

je Venezuela. Režim na Kubě může paradoxně existovat, protože jinde existuje jiný ekonomický 

model. Ten jí umožňuje přežít. V tomto ohledu jsem stoupencem Fukuyami, jsem přesvědčen, že má 

pravdu. Složité je to se zeměmi, které mají velké surovinové zdroje.   

MS: Tedy i Rusko? 

JaM: Nejen tato země, ale i Saudská Arábie a jiné státy, kde vládní garnitura si skutečně dokáže za 

peníze z ropy koupit střední třídu, či uměle vytvořit i investovat velké peníze do bezpečnostních 

složek zajišťujících pořádek. Je otázkou, jak dlouho jim to může trvat, to nevím. Uvidíme, jak se 

osvědčí různé autoritářské režimy, jak dlouho mohou fungovat. Celkově si myslím, že pořád je 

liberálně demokratický model převažující. Největší slabiny má v demografickém vývoji. V tom vidím 

největším nebezpečí pro Západ jako takový. Prostor liberální demokracie je narušován špatným 

demografickým vývojem, jenž by do značné míry šel stimulovat imigrací. Ta by však přišla 

z islámského světa, což nikdo nechce. Budoucí slabinou je jistě možný hospodářský výkyv, třebaže 

horší je demografický vývoj. Pokud dojde ke konci Západu či apokalypse Západu, bude za to dle mého 

soudu především odpovědný demografický vývoj.  

… Kapitalismus …  

MS: Jak vnímáte ustavení kapitalistického pořádku? Již jsme se toho trochu dotkli. Pro mnohé 

z vašeho okolí to nebylo přitažlivé. Velkým propagátorem byl Václav Klaus, spoléhal na trh jako na 

katalyzátor blahobytu, ale i společenského vývoje. Je možné vzpomenout na slova, že vše vyřeší trh. 

Byl kladen velký důraz na trh jako prostor pro samoorganizaci.  

JaM: To je složité. Co je podceňované z dnešní perspektivy, je, že když skončí komunistický režim, 

první, co musíte vytvořit, je nějaký privátní zájem. To proto, že to není tak, že změníte vlastnictví. 

Musíte v lidech vyvolat jejich vlastní ekonomický zájem, jelikož v komunismu lidé nemají vlastní 

zájem. Chodí do zaměstnání, jelikož musí. Dostávají nějaký plat podobný ostatním. Byla hesla: 

„Předstíráte, že pracujete, předstíráme, že vás platíme.“ Kromě veksláků nikdo neprojevuje, že má 

svůj vlastní ekonomický zájem. První, co musíte vytvořit, je, aby lidé měli vlastní ekonomický zájem. 

To je nutné udělat se změnou vlastnictví, částečnou, postupnou či okamžitou deregulací cen. Bez 

toho vám vlastní zájem nevznikne. Zkrátka, je nutné probudit vlastní zájem, a to nejde jinak než za 

přítomnosti protržních nástrojů. To je tedy změna ve vlastnictví. Když se na to podíváme z odstupu, 

nejúspěšnější a nejrychlejší privatizační metoda byly restituce. Byl to nástroj spravedlnosti. Co se 

ukradlo, bylo vráceno. Spravedlivé to vůbec není, jelikož pokud si někdo půjčil milion na dům, a druhý 

den mu ten dům znárodnili, poté přišla měnová reforma, nemusel to splácet. Někdo celý život spořil, 

poté dům prodal. Přišla měnová reforma a peníze, za které dům utržil, byly zabaveny. Zkrátka to není 
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nástroj spravedlnosti. Je to efektivní „privatizační“ nástroj na výrobu osobní angažovanosti, 

dynamiky. Klaus byl například proti restitucím. To je důležitý aspekt. V jistém ohledu kuponová 

privatizace přinesla do procesu ustavení vlastnictví spoustu dynamiky, ale chyběl tam z počátku 

výstup ze systému. Od počátku se začal řešit zákon o bankrotu, normální regulaci kapitálového trhu.    

MS: Tedy trh s jasnými pravidly ...  

JaM: Ano, ale zároveň nebylo správné, že ekonomika byla zaplevelena neefektivitou. Asi osmdesát 

procent podniků nemělo šanci na přežití. To mnozí ekonomové do dnešních dnů tvrdí, že to bylo 

horší než „zelená louka“. Pokud máte „zelenou louku“, nemusíte nejprve něco zlikvidovat, abyste 

mohl něco dobrého vybudovat. Zde ty neefektivní státní podniky překážely. Kuponová privatizace 

mohla urychlit dynamickou likvidaci toho, co zde překáželo. Nyní je otázkou, zdali to urychlila, nebo 

ne. Jiné státy jako Maďarsko a Polsko privatizovaly spíše bez bankrotů. My jsme šli jinou cestou. Zde 

je dobré se dostat k základu slova likvidace. To znamená uvedení do tekutého stavu, což bychom si 

mohli vysvětlit jako dynamiku změny s velkým D. Vše pro to, aby se věci rozpohybovaly. Tato vize 

byla správná. Co však správné nebylo, že se tato ideologie začala mísit se zájmy různých finančních 

skupin, které odložily stranou standardní regulaci, dohled, transparentní pravidla v zájmu toho, že na 

likvidaci začaly vydělávat. Poté se ideologie začne mísit s vlastním zájmem. Následně je těžko 

rozlišitelné, co je co. Představa, že většina hospodářství je na tom špatně, kterou protlačoval Václav 

Klaus, Tříska, byla v tomto ohledu správná, nicméně poté nebyla správná v tom, že se to dělalo příliš 

divokým způsobem. Až v roce 1997 máme normální komisi pro cenné papíry, třebaže bankrotový 

zákon, tedy Zákon o konkurzu a vyrovnání máme od roku 1991, byť byl mnohokrát novelizován. Je to 

nesmysl z hlediska trhu. Ten je systémem, a pokud někdo tvrdí, že je pro trh, prosazuje tržní systém, 

měl by si uvědomit, že trh sám je dynamický systém. Ten musí mít vstup a výstup. Tvůrci 

transformace úplně podcenili výstup a udělali prostor pro vstup, tedy pro zakládání společností, pro 

privatizaci státních společností. De facto neumožnili špatným společnostem, aby z trhu odcházely. 

Pořád se to přelévalo. 

MS: Soudíte, že klíčové bylo rehabilitovat vlastnictví, aby lidé cítili patřičnou odpovědnost za své 

kroky?  

JaM: Ano. Zdá se to sice samozřejmé, ale samotná samozřejmost to není. Kupodivu to z genetické 

výbavy Rusů nevyprchalo, ač tam komunismus trval déle. Po několik generací lidé byli zvyklí na to, že 

nemají vlastní zájem. Je nutné si uvědomit, že Rusko prosperuje především díky ropě, ale na druhou 

stranu i tam normální trh existuje. Tam lidé podnikají.  

MS: To podnikání má jinou podobu než ve vyspělém světě.  

JaM: Dobrá, ale mně jde spíše o to, kde se ona podnikavost bere, jak se ji člověk naučí, když je po 

generace „zakázána“. Z genů nevymizí. To je poměrně zajímavá věc. To není tak samozřejmé, jak se 

zdá. Například v pamětech Vladimíra Bukovského je uváděno, že když přijel v sedmdesátých letech do 

Británie, systém tam mu přišel socialisticky zatuchlejší než v Rusku. To proto, že v nedostatkové 

ekonomice neustále někdo obchodoval. Když mu v bytě došlo topení, zamával v Rusku na nákladní 

automobil, natočil si do konvičky trochu oleje. Pokud v Británii někomu došel olej, opravárenská 

společnost nepřijela tři týdny a žádný černý trh tam neexistoval. Možná díky černému trhu bylo lidem 

v Rusku umožněno přežít, jelikož v nich zůstaly elementární tržní instinkty. To je zajímavé.  
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… Média …  

MS: Obraťme list. Jste novinář a bylo by dobré se podívat na otázku médií. Jak vnímáte vznik 

svobodných médií v Československu a později v České republice? V minulém režimu jste psal do 

samizdatu, do Lidových novin. Krátce po roce 1989 vzniká týdeník Respekt.  

JaM: To je na mnohahodinovou přednášku. Důležité bylo, že se nám do toho pronikalo jako nůž 

máslem. Oficiálním médiím trvalo dlouho, než novináři pochopili, že je zde opravdová svoboda. Byli 

takoví opatrní, při zdi. Razance, s níž přišly Lidové noviny a Respekt, byla velká. Jednoduše jsme se 

nebáli dělat a psát něco před rokem 1989, podobně jsme se nebáli v demokratických podmínkách 

otevírat různá tabu. Měli jsme představu, co je tabu - od Vietnamů, přes cizince, rasismus, uprchlíky, 

ekologické věci, po tajemství režimu. Mělo to obrovský elán. Je zvláštní, že nám oficiální konkurence 

nestačila. Respekt měl v červnu před volbami náklad 120 tisíc. Nebyl tam jediný inzerát. Byla tam 

nezkušenost a mohli jsme leccos vyzkoušet metodou pokusu a omylu. Dělali jsme obrovské chyby, 

avšak pokoušeli jsme se budovat naše vlastní firmy, což je dar z nebes. Když se podíváte do 

východního Německa, tam nemohli nic takového dělat, protože přišel velký bratr. Der Spiegel zabral 

větší trh. Nikdo mladým lidem nedal šanci, aby si ozkoušeli dělat věci po svém, nebo si mohli 

vyzkoušet dělat i chyby. Stejným způsobem se v Německu převzalo soudnictví, dosadili se tam 

západoněmečtí soudci. Školství se převzalo též. Většina byla dělána metodou velkého bratra. My 

jsme si zde mohli „užívat“, že jsme se učili a utvářeli si instituce za pochodu. To je jedna skutečnost. 

Druhá věc je, že jsme byli idealisticky inspirovaní americkou žurnalistikou, příběhy o nezávislosti, jak 

se má hlídat nezávislost. Žurnalistika amerického vzoru - to byl náš velký ideál.  

MS: The New York Times, The Washington Post?  

JaM: Ano. Poté je zajímavý aspekt privatizace medií vůbec.  

MS: To se například týkalo Mladé Fronty DNES.  

JaM: Mimo oficiálně schválené privatizační metody byly noviny také ukradeny. Z Rudého práva se 

stalo Právo, z Mladé fronty se udělala Mladá fronta DNES. Lidé počali sedět na stejných místech, u 

stejných počítačů, pouze snad, že to patřilo někomu jinému, … 

MS: … nebo to patřilo jim.  

JaM: Tito lidé na tom vydělali spoustu peněz. Na druhou stranu se tím vyvázali z područí svazáků či 

transformovaných svazáků. Vláda nad tím přimhouřila oko z politických důvodů, jelikož si řekla, že 

Mladá fronta v sobě má protržní, prodemokratický potenciál. Když uteče svazákům, tak to sice bylo 

ukradeno, ale zároveň tisk bude odpolitizován či přepolitizován na druhou stranu. Privatizace médií je 

jistě zajímavým fenoménem. Devadesátá léta znamenají poměrně radostný rozvoj médií, jelikož ještě 

není konkurence Internetu. Na konci devadesátých let byla spousta médií kvalitnější, než tomu je 

dnes.  

MS: Soudíte, že český mediální trh, novinový trh zažívá úpadek?  

JaM: Nepochybně jsme v době úpadku, o tom není pochyb. Především se jedná o úpadek denního 

tisku. Ekonomická žurnalistika bude muset fungovat vždy, jelikož obchod potřebuje informace, aby se 
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mohl rozhodovat a podnikat, záleží jen v jaké formě. Týdeníky zřejmě též budou existovat. To, že lidé 

čtou „plachty“ novin, je ale odsouzené k zániku. 

MS: Není to škoda?  

JaM: Bude to dvacet, třicet let existovat, neboť musí vymřít lidé, kteří noviny četli. Trh se tak 

postupně bude zmenšovat.  

MS: Soudíte, že po roce 1989 lidé, kteří měli vizi v oblasti řízení médií?  

JaM: Lze to považovat za zlatou dobu médií.  

MS: Čím si vysvětlujete jejich úpadek? Je to tím, že lidé se o veřejný prostor nezajímají? 

JaM: Je to globální fenomén. Je to globální krize. Peníze unikají z tištěných médií do elektronických. 

Do toho přišly deníky zdarma. Sama proměna má ekonomickou povahu, je to určitá mezifáze. Nyní je 

období krize, která má strukturální povahu. Je nutné říci, že Česká republika je jazykově omezená. 

Například v kultivované Skandinávii je krize stejná. Také si tam lidé stěžují, že se úroveň médií snižuje. 

Nadějnější je to ve větších zemích, ovšem i tam média trpí. Řekněme, že ve Francii, v Německu pár 

slušných médií vydrží.  

MS: Nu, ale člověk se může ptát, jakou hodnotu, sílu má slovo? Dříve se za komunistů za slovo sedělo. 

JaM: Je otázkou, kolik slova je v médiích, které za to stojí. Není přece nic staršího než včerejší noviny. 

Slovo, které má skutečnou váhu, což ukáže pouze čas … Slovo, které má váhu, je takové, které člověk 

potřebuje slyšet. Svoboda je v tomto ohledu neomezená. Co není zakázáno, musí být povoleno.  

MS: Čím to, že na jednu stranu lidé naříkají nad úpadkem novin, a na druhou stranu o kvalitní noviny 

nemají zájem?  

JaM: Víte, to není nic specificky českého. Polsko je velká země, velký národ a máte tam zajímavé 

noviny. Je to podobné jako ve Francii či Německu, kde zajímavé noviny budou vždy. Zdali takové 

přežijí v Čechách, na to bych si nevsadil. Je to ekonomický fenomén … Souvisí to s vlastnictvím. 

MS: A zde se dostáváme k paradoxu. Je zvláštní, že Češi nemají vlastní noviny až na výjimky.  

JaM: A k tomu se zahraniční vlastníci o chod novin vůbec nezajímají. Největší zdejší tisk Mladá fronta 

DNES je vlastněna lokálním německým deníkem, což je Reinische Post28. To normální kultivovaný 

Němec nečte, možná ani neví, že to existuje. Ten čte Süddeutsche Zeitung, Zeit, rozhodně nečte 

Reinische Post. To jsou provinční místní noviny z Düsseldorfu. Vlastní zde dva celonárodní deníky 

Mladou Frontu DNES, Lidové noviny. Problém je, že oni sledují pouze účetnictví, a vůbec je nezajímá 

kvalita a obsah.   

MS: Není to náhodou z dlouhodobého hlediska pošetilé?  

JaM: Pro koho?  

MS: Co se týče vlastníků. Člověk má snad nějaký ideál.  

                                                           
28

 Společnost MAFRA je od roku 2013 vlastněna společností Andreje Babiše AGROFERT.  
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JaM: Když jsem tam chvíli pracoval jako komentátor, bylo mi řečeno, abych si uklidil svůj stůl, že se 

jdou vlastníci - Němci podívat na nábytek. Soudil jsem, že mě představí a řeknou, to je náš nový 

komentátor pan Macháček, ale oni se šli podívat na nábytek. To o čemsi vypovídá.  

MS: Shodou okolností Respekt …  

JaM: Ten není vlastněn ze zahraničí. Je vlastněn českým podnikatelem …  

MS: … panem Bakalou. Než je vlastnil on, měl v něm podíl Karel Schwarzenberg.   

JaM: To je výjimka, která potvrzuje pravidlo. Ostatní je buď ve vlastnictví Reinische Post, Riengierem, 

či Vltava Labe Press.  

MS: Soudíte, že problém českého tisku je v tom, že zde není osoba, která je ochotná financovat český 

tisk? 

JaM: Znám trochu Ameriku, a zbytek světa příliš ne. Noviny, které za něco stojí, jsou ve vlastnictví 

rodiny. Wall Street Journal to už bohužel není, rodina to nedávno prodala Rupertu Murdrochovi.       

U New York Times to platí stále, pro Washington Post to platí též. Vy jste odněkud a žijete svůj život 

v určitém sociálním kontextu. Chodíte například do gentlemanského klubu. Když by se vám začaly 

kazit noviny, řeknou vám kamarádi z vašeho golfového klubu: „Co to děláš, ty vole, s těmi novinami? 

To se již nedá číst.“ Pán se nad sebou zamyslí a řekne, že nepodniká kvůli penězům, neboť je to 

kulturně sociální statek pro celou komunitu. V těchto novinách jsou také celkem silné odbory, má to 

své náklady, je to nepříjemné. Kdyby se náhodou vlastník periodika zbláznil a chtěl by noviny zkazit, 

mohou odbory konat. Odbory tak vystupují spíše jako cech, vystupují proti tomu, aby vlastník noviny 

samotné zkazil. To proto, že v zájmu cechu je udržet kvalitu. Takový cech zde nemáme a je otázkou, 

zdali ho stihneme vybudovat.  

MS: Děkuji vám za kritická slova. 

 

 

Dialog o transformaci nejen médií s Josefem Matyášem29,30: 

MS: Vážený pane redaktore, náš dialog bych zahájil subjektivním dotazem. Čím pro vás byl rok 1989? 

Kde vás zastihl? Jaké naděje jste do něj vkládal? Případně, jak se naděje naplnily?  

JM: Vše začalo Palachovým týdnem, kdy se zdálo, že se něco děje, že se začaly dít věci, které se 

předtím neděly. Vnímal jsem to jako první signál k tomu, že asi dojde k nějakým změnám. Nikdo však 

netušil, že padne komunistický režim. Říkali jsme si, že dojde spíše k diskusi nebo k drobné úpravě, 

ale že by padl, vůbec jsme to v té době netušili.  

                                                           
29 

Josef Matyáš *1950, český novinář zabývající se popularizací vědy. Působil v Lidových novinách.   

30
 Dialog byl natočen v pondělí 14. dubna 2014 dopoledne v knihovně Filosofického ústavu, Jilská 1, Praha 1, 

Staré Město.  
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MS: Myslel jste, že dojde k demokratizaci?  

JM: Ne, spíše jsme si mysleli, že zde bude nová obdoba Pražského jara, ale že by došlo k pádu 

komunismu, k většímu počtu politických stran na volebním schématu, jsem si určitě nemyslel. Kde 

mě zastihl? V té době jsem byl redaktorem Lidové demokracie. Psal jsem hlavně o vědeckém 

výzkumu.  Asi rok jsem byl pověřen šéfredaktorem, abych psal o dění v parlamentu. V té době jsem 

chodil i do této instituce. Pamatuji si tenkrát vtipnou historku, že když byl Palachův týden, nějaký 

poslanec přišel celý zmáčený a stěžoval si, že jej postříkali na Václavském náměstí. Říkal: „Není 

možné, aby policisté zasahovali každého, kdo jde kolem.“ Aniž by věděli, že je poslanec, postříkali jej. 

V plénu si stěžoval. 

MS: Asi špatně ukázal rudou knížku, ...  

JM: ... nebo neměl čas ji ukázal. Jednalo se o poslance lidové strany. 

MS: Jednalo se o člena Národní fronty. Překvapily vás události, jak se vše vyvíjelo? Rok 1988 byl 

připomenutím dvacetiletí od příjezdu „spřátelených armád“.  

JM: V té době se toho příliš moc nedělo. V srpnu lidé běžně jezdili na dovolenou, sháněli východní 

marky nebo jezdili do Bulharska. Že by si výrazně připomínali toto výročí, to ne.  

MS: Myslel jsem některé skupiny lidí. Události nabíraly postupný spád, gradovaly právě během 

listopadu 1989.  

JM: Já jsem to tak nevnímal. V redakci jsme si říkali, jestli tentokrát režim padne, nebo jestli se něco 

stane. Že bych si osobně říkal, nyní je pravá chvíle, kdy se něco stane, takto jsem k tomu 

nepřistupoval. Ani okolnosti nebo věci, které se děly v redakci, tomu nenasvědčovaly.   

MS: Vítr změny přišel z Moskvy, a to s nástupem Michaila Gorbačova.  

JM: V roce 1985 přišel Gorbačov. Zde se pochopitelně říkalo: Když to v Moskvě polevuje, snad to zde 

také poleví. Zde byl pouze Gustav Husák. Zpočátku se zdálo, že nějaká změna nastává, ale ta byla jen 

v rámci ekonomických sfér. Hovořilo se, že se budou dělat samostatné hospodářské jednotky, ale 

nebyly příznaky, že by nastal posun ke zhroucení politického systému. Ze zvyšující se agresivity 

policejních sil se dalo soudit, že režim je v ohrožení. Právě z toho se dalo soudit, že představitelům 

režimu docházejí argumenty a schopnost obhájit svou pozici. Myslím, že například v srpnu 1989 nikdo 

netušil, že v listopadu padne režim. 

MS: Jako novinář jste se snažil kontaktovat s lidmi z demokratické opozice?  

JM: Ne, vůbec. Psal jsem o vědě a výzkumu, ... 

MS: ... což je neutrální téma. 

JM: Proto jsem si jej vybral, jelikož nebylo politicky zaměřené. S vědci se dalo lépe mluvit o výzkumu, 

o jejich objevech, kam se ubírá vývoj genetiky, astronomie, biologie, matematiky atd. Také jsem si to 

vybral, protože vědci jsou chytří lidé. Měl jsem pocit, že jsem se bavil s těmi, kdo jsou na úrovni. Že 

bych vyhledával disidentské hnutí, to ne.  

... Naděje? ... 
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MS: Jaké naděje jste do událostí roku 1989 a toho, co následovalo, vkládal?  

JM: Nebyl jsem tím, kdo procesu dával velké naděje, poněvadž jsem si říkal: Gorbačov perestrojku 

začal, zdálo se, že něco povolí, že se hospodářské poměry trochu změní, že se zde obnoví soukromé 

podnikání nebo že se budou moci zakládat rodinné firmy. 

MS: Zkrátka, lidé dostanou ekonomickou svobodou, ale politická moc zůstane vyhrazena „elitě“?  

JM: Idea se dost rychle ukázala být iluzí, protože, kdo chtěl něco zakládat, měl obvykle byrokratické 

problémy. Nebylo to tak, že byste přišel na tehdejší národní výbor a řekl: „Rád bych si založil 

obuvnictví, vydávání knih nebo knihkupectví.“ Takto to nefungovalo. Zpočátku se zdálo, že tomu tak 

bude, ale pak se zjistilo, že se jedná o „nátěr“, jimž se představitelé minulého režimu snažili ukázat, že 

se něco povedlo, ale nic se nepohnulo. Myslím si, že lidé po počátečním očekávání upadli do apatie. 

Spíše se stáhli do sebe, chodili do hospody, jezdili na chaty, na dovolené, ale že by usilovali o změnu 

systému, to myslím, že ne.  

MS: Snad tento vývoj nebyl po roce 1989 ... Vztáhl jste to k roku do období „očekávání“, tedy do 

období konce osmdesátých let? 

JM: Ano. Pokud jste směřoval svou otázku očekávání proměny po roce 1989, určitě zde byly velké 

naděje. Zrovna včera (13. 4. 2014 – neděle na Vltavě) jsem poslouchal Karla Kryla, s nímž byl na 

stanici Vltava rozhovor. Tam říkal: „V lednu 1990 jsem již varoval, že tehdejší heslo „nejsme jako oni“ 

je prvním pohřebním heslem nové demokracie. Již v roce 1990 jsem varoval, že se komunisté opět 

vrací zpět na své pozice, byť byli „překabátění“, přeměnění na jiné strany, nebo se zřekli KSČ.“ V té 

době byla velká škoda, že se nepodařilo lidem dát návod k podnikání, poněvadž až dnes nabízí 

Zdeněk Polreich cestu, jak podnikat. Stejně měla vystupovat vláda Petra Pitharta. Ta měla dát lidem 

základní informace o tom, jak se podniká, co to obnáší, poněvadž mnoho lidí se do toho vrhlo 

s nadšením a pak zjistili, že to není tak jednoduché.  Z mého pohledu se spíš jednalo o chybu vlády, že 

neudělala patřičné kroky.  

MS: Lidé mohou říci, že jsme ve svobodném světě, vláda vás přece nebude učit chodit, nebude vás 

vodit za ruku. Vláda je zde od vládnutí – vytyčení mantinelů pro jednání subjektů.  

... Komunismus ...  

MS: Nyní bych naši pozornost obrátil před rok 1989. Jak vnímáte režim, který zde byl, ideologii, z níž 

vycházel? Komunismus mělo být „poslední“ stádium společenského vývoje: idea beztřídní společnosti, 

možná stav, kdy stroje budou pracovat za lidi, a člověk se bude oddávat intelektuální práci.  

JM: Dnes je snadné říci: věděli jsme, že režim začíná praskat, že nebude udržitelný. Samozřejmě jsem 

si v roce 1981, když v Polsku vyhlásili stanné právo a odborové hnutí Solidarita se začala vymezovat 

proti režimu, říkal: „Když se v okolních zemích režim chová represivně a lidé se proti němu zmáhají, 

něco se stane.“ V Polsku byl odpor dost výrazný. 

MS: U nás též byl odpor proti režimu, uděláme-li krok do minulosti. Co se dělo v roce 1968, 1969?  

JM: Hovoříme-li o konci režimu, takové protestní vzepětí jako u hnutí Solidarita zde nebylo.  

MS: Dobrá, podíváte-li se na východiska ideologie a činnost režimu v celku?  
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JM: Příliš se konat nemohlo. Zpočátku se ke komunismu hlásili levicoví intelektuálové. Výchozí 

myšlenka byla slušná. Všichni budou mít práci, budou mít rovnoprávnost. Ukázalo se, že se myšlenky 

„chytli“ ti, kteří ji zneužili a přetvořili ji k obrazu svému. Ukázalo se, že realizace myšlenky není 

možná. Přestavovat si, že bude ideální společnost, která bude mít pro všechny lidi stejné podmínky, 

stejná práva, uspokojování stejných potřeb, bylo iluzí. Lidé po roce 1945 ji vnímali jako novou etapu 

svého vývoje. Řekli si, že zde je naděje změnit společnost k lepšímu, jednali pod dojmem  mnichovské 

zkušenosti, kde nás zradila Anglie a Francie. Na základě toho se plno lidí přiklonilo ke 

komunistické ideologii. Po roce 1968 hodně lidí vystřízlivělo. Sám jsem v komunistické straně nikdy 

nebyl, vím to „zprostředkovaně“, jak vše bylo vnímáno, poněvadž tchán byl komunista. Mnoho lidí 

věřilo komunismu. Pak byli dost zklamaní, jak vše skončilo. Následně se ukázalo, že jinak to skončit 

nemohlo, jelikož myšlenka byla utopická.  

MS: Můžeme říci, že režim byl tedy postaven i na lži? Cosi deklaroval, něco jiného činil. Nesmíme 

zapomenout také na násilí.  

JM: Když po roce 1989 začaly vycházet historické knihy o poměrech v první republice, o politickém 

systému, o tom, jak komunisté vystupovali v parlamentu, jak se chovali během II. světové války, 

vidíte, že to bylo postaveno na tom, že něco hlásali, a něco jiného konali. Stejný přístup byl v roce 

1946, kdy slibovali: Nebudeme zakládat kolchozy, ...  

MS: ... půjdeme ve stopách Tomáše Garrigua Masaryka.  

JM: Realitu se člověk dozvídal později. V roce 1968 se jisté zprávy objevily, ale to bylo tak krátké 

vzepětí. Mně bylo 18 let a měl jsem jiné starosti než zkoumat díla Marxe, Lenina a porovnávat je 

s realitou. I tehdy se cosi ukázalo. Mluvilo se o politických procesech, hovořilo se, že mnoho lidí bylo 

nespravedlivě odsouzeno. Procesy byly zmanipulované. Samotné poznání, jak nás komunismus 

obelhával, přišlo až po roce 1989, kdy bylo možné prostudovat historickou literaturu.  

... Rovnost? ...  

MS: Dobrá, nedomníváte se, že lidé podporovali systém také díky tomu, že v naší zemi byla snaha o 

rovnost? Jsou Češi dlouhodobě rovnostářská společnost?  

JM: Tento postoj nesdílím. Již tehdy byly velké rozdíly mezi lidmi. Byla sice rovnost příjmová, co se 

týče sociálního postavení, ale určitě nebyla rovnost, co se vzdělání týče a přístupu jedince k jiným 

jedincům. Byli takzvaní „papaláši“. Byla to špička lidí, kteří byli v komunistické straně.  

MS: Právě to byli ti „rovnější“. 

JM: Ostatní si též nebyli rovni. Sice se říkalo, že česká hospoda je demokratické prostředí. Tam sedí 

doktor práv vedle dělníka. To je sice pravda, ale ve společnosti spolu málokdy přijdou do kontaktu. 

Také byli lidi, kteří si dovedli vydělat peníze, ohrnovali nos nad ostatními – ať již beru klasické 

zelináře, řezníky, veksláky. Ti měli jiné sociální niveau, protože si dokázali vydělat peníze a jimi 

podplatit úřední orgány, které vydávaly výjezdní doložky nebo povolení k pobytu. Ti již měli úplně jiné 

sociální postavení než ostatní. Sice jich bylo „pár“, ale mnohé na ně bylo „nabaleno“. V té době 

hodně bujelo podplácení. Když jste cokoliv chtěl, například léky, operaci, aby vás vyšetřili na přístroji, 

musel jste postupovat tímto způsobem. Umělé ledviny byly do padesáti let. Lidi nad tuto věkovou 

hranici nepovažoval režim za perspektivní.  
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MS: Deklarovaná úcta k člověku byla těmito opatřeními porušována.  

JM: Netvrdil bych, že režim realizoval rovnost.  

MS: Zřejmě jsem se špatně vyjádřil, ale v počátcích někteří lidé usilovali o to, „aby druhý neměl víc“. 

JM: Možná v jednotkách procent měli lidé auta.  

MS: Jednalo se o „elity“. 

... Otázky reforem systému ...  

MS: Říkal jste, že v roce 1968 vám bylo osmnáct. Soudil jste, že systém je reformovatelný?  

JM: Ano, říkal jsem si, že konečně bude možnost cestovat, bude možnost se vyjadřovat volněji než 

předtím, třeba se komunisté poučili. Po srpnu 1968 se vše zvrátilo. Ukázalo se, že pokračování vývoje 

není možné. Nakonec Alexandr Dubček sám podepsal v srpnu roku 1969 takzvaný pendrekový zákon. 

Vedl k omezení občanských aktivit – možnosti protestů. Již tehdy se ukázalo, že Dubček nebyl tak 

osvícený muž, jak se ukazovalo, ale byl člověk, jenž nemohl překročit svůj stín.  

MS: Víme, že nakonec byl odstaven. Objevil se jako význačná osoba v roce 1989, kdy se koncem roku 

stává předsedou Federálního shromáždění.  

JM: Ano, ale mnoho lidí mu nevěřilo, nebyl taková ikona jako předtím. Za dvacet let si lidé řekli: 

tenkrát byl velký nadšenec, velký lidumil, velký propagátor socialismu s lidskou tváří, ale pak když 

došlo na „lámání chleba“, zlomil se. Kromě Františka Kriegla, který tenkrát odolal, tenkrát všichni 

ostatní memorandum v Moskvě podepsali. Je otázka, co by se stalo, kdyby jej nepodepsal. Můžeme si 

říkat: co by, kdyby. Myslím si, že již tenkrát byly sféry vlivu rozděleny. I dnes je jasné, že ani tenkrát by 

nám západní svět nepomohl.  

... Pozitiva režimu ... 

MS: I přes kritiku režimu, vidíte v něm něco pozitivního? Jsou mezi námi tací, kteří tvrdí, že systém 

jako takový je odsouzeníhodný, poněvadž ničil člověka, ničil jeho potenciál. Díky tomu země 

zaostávala.  

JM: Jsem přesvědčen, že pro průměrného člověka se jednalo o přijatelný systém.  

MS: Skutečně?  

JM: Když vezmete škálu tehdejší společnosti, na jedné straně byli disidenti, na druhé papaláši. Mezi 

nimi byl střed - je uplatněn princip Gaussovy křivky. Tam je většina. O co usilovala většina? Aby měla 

zaměstnání, aby měla střechu nad hlavou, aby měla možnost jezdit do ciziny, aby měla možnost 

zajistit vzdělání pro děti. Když jste „neremcal“, mohl jste toho dosáhnout. Samozřejmě ne všichni, ne 

každý, ale když vám nevadilo, že v Rudém právu se psaly blbosti nebo že jste nemohl být za pár hodin 

v Norimberku, řekl jste si: pojedu do NDR ...  

MS: Lidé rezignovali na své občanství a volili chalupářství.  
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JM: Byli „stolní“ společnosti, kde si lidé mohli vyprávět svobodně, bez rizika, že je někdo udá, že z 

toho budou mít nějaké problémy. Jednalo se pouze o interní záležitosti, poněvadž jinak se nemohli 

projevit navenek. Nikdy to nevedlo k nějaké změně systému.  

... Ozvěny Charty 77 ...  

JM: Až Charta 77 ukázala, že poukazováním na dodržování Helsinského procesu, jenž také řešil 

dodržování lidských práv, pomohla porazit režim. V té době většina lidí tento problém neřešila. V té 

době měla Charta pár stoupenců, všichni říkali: To jsou chartisti. 

MS: Měli velký ohlas v zahraničí.  

JM: Ano, zde se sice dala poslouchat Svobodná Evropa, byť rušeně.  

MS: Byly zde rozhlasy jako BBC, Hlas Ameriky. Lidé, kteří žili blízko hranic, mohli poslouchat zahraniční 

média. 

JM: Mluvím za Prahu. Šlo to, ale ne každý den. Sice jste tam mohl napsat, ale s rizikem. 

... Elementární potřeby zajištěny ...  

MS: Zkrátka režim saturoval elementární potřeby člověka. Když jste nevybočoval, měl jste jistotu 

práce. Dnes žijeme ve svobodném světě. 

JM: Pěkný příměr říkal Miloš Forman: „Kapitalismus je jako džungle. Kdo si co vybojuje, má. 

Socialismus je jako klec.“ Vše vám strčí: dají vám žrádlo, světlo, teplo, ale pořád jste v kleci. Obyčejní 

lidé si řekli: nemůžeme jezdit na Západ, ale základní zde máme zajištěné.  

MS: Občas jedeme do Jugoslávie. 

JM: Někdo ani tam nejel, protože mu nedali příslib. Občas lidé někam vyjeli. Realizovali se na chatách, 

realizovali se v hospodách.  

MS: Také měli prostor pro rodiny.  

JM: Byl bohatší rodinný život: když táta přišel domů, měl více času na rodinu. Někteří lidé si 

neuvědomovali, že jsou v kleci, že by měli mříže rozbít. Až okolnostmi z jiných zemí, jim otevřely oči.  

Díky přílivu informací z ostatních zemí si pak uvědomovali, že situace není taková, jakou chtěli, a 

proto se začali bouřit. V té době šedesátých let do roku 1970 lidé neměli pocit „žaláře národů“, kde 

člověk trpí.  

... Demokratická opozice, Charta 77 ...  

MS: Zmínil jste disidenty. Jak se na ně díváte? Jsou názory, že pomohli k rehabilitaci „mravní páteře“ 

národa. Souhlasíte s tím?  

JM: Jedná se o lidi, které je nutné stále oceňovat, pamatovat na ně, upozorňovat, že to byli ti, kteří 

zvedli kredit národa. Mysleli si, že takto to dál nejde, že se něco musí změnit. V tehdejší době velkou 

podporu neměli.  

MS: Konstatoval jste, že jste tyto lidi nevyhledával, ale věděl jste, kdo je Václav Havel.  
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JM: Věděl jsem to pouze ze Svobodné Evropy. Vím, že byl VONS, také jsem znal jména jako Petruška 

Šustrová, ... 

MS: ... Petr Uhl, ...  

JM: Svobodou Evropu jsem neposlouchal každý den. Příjem na mém přístroji nebyl tak dobrý. Tchán 

byl komunista, a nechtěl jsem se před ním prezentovat, poněvadž jsme bydleli společně. Nechtěl 

jsem mu říkat: Prosím vás, dnes jsem na Svobodné Evropě slyšel to a to ... O těchto záležitostech jsem 

se s ním nebavil. Ale jméno Václava Havla jsem slyšel až v roce 1988.  

 

... Exil ... 

MS: Lidé, kteří nechtěli žít s režimem, nechtěli zakoušet přítěží klece, odešli. Zřejmě jste o emigraci 

neuvažoval?  Když sem přijely tanky, bylo vám 18 let. A člověk mohl očekávat, že režim může mít jiné 

směřování.  

JM: V roce 1969 jsme s maminkou odjeli do Německa, kde maminka měla tetu. Zvažovali jsme 

eventualitu, že tam zůstaneme. Dokonce si tam maminka našla práci. Tenkrát jsem měl rok před 

maturitou, což považovala za největší překážku. Obracela se na mě: „Kdybys měl maturitu, 

zůstaneme zde.  Asi by ti maturitu uznali.“ Byl to jeden důvod, proč jsme nezůstali. Druhý byl, že si 

maminka nedávno koupila družstevní byt. Byla ráda, že má střechu nad hlavou, protože do té doby 

jsme bydleli v podnájmu. To nebylo nikdy příjemné. Navíc daný podnájem nebyl dobrý. Uvažovala, že 

by ztratila dost velkou část materiální hodnoty, na kterou si 15 let šetřila, pracovala. Docela jsem 

obdivoval, že by se tam odhodlala zůstat. Bylo jí 55 let a profesí byla dámská krejčová. Byla ochotna 

se tam zaměstnat v nějaké továrně jako šička u stroje s tím, že měla představu, že se pak vypracuje a 

založí salón, který zde měla před rokem 1948. Obdivoval jsem, že by v tomto věku se tak rozhodla. 

Tenkrát jsem německy moc neuměl, ale ona jazyk ovládala dobře, poněvadž její maminka byla 

Němka. V té době jsme o tom uvažovali, ovšem plán se neuskutečnil z důvodu nedokončené školy – 

mé maturity, což považovala za velký handicap. Za druhé si řekla: Zde mám byt, mám pár let do 

penze, a to mám v Německu začínat od píky? Sice jsme si sehnali podnájem, ale přesto jsme se vrátili. 

Tanky sem v roce 1968 přijely, ale pak zase odjely. Když jste nebyli v Milovicích nebo ve vojenském 

prostoru, příliš jste je neviděl. Vědomí, že zde jsou, zde ale bylo pořád. Politická situace se v té době 

brutálně nezměnila, před normalizací se dalo jezdit ven. V Německu jsme byli v červnu – červenci, a 

to se stále dalo vycestovat. Říkali jsme si, že to snad nebude tak špatné. Sice byly podepsány 

moskevské protokoly, ale nikdo nečekal, že zde budou 20 let. Předpokládali jsme, že zde budou 2, 3 

roky, pak odejdou.  

MS: Když na svět budeme nahlížet s idealistického pohledu, ti, kteří odjeli, se mohli stát dobrými 

reprezentanty naší vlasti.  

JM: Nikdy jsem si nepřipadal jako „Bill King“, u něhož si lidé, když vyjede do zahraničí, řeknou: To je 

ten Matyáš, který zde udělá díru do světa.  

MS: Když cestujete v zahraničí, tak jako tak jste „diplomatem bez pasu“. Na druhou stranu jsou lidé, 

kteří odejeli, a prosadili se.  
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JM: Tyto ambice jsem nikdy neměl.  

... Konec ideologie? ...  

MS: Pokročme dál. Režim padl, ale komunistická ideologie též?  

JM: Myslím si, že ona nepadla. Ta se v lidech drží pořád. Stále a stále se v lidech prosazuje. Stačí se 

podívat na volební výsledky. Myslel jsem si, že zpočátku je bude volit 10 procent lidí, pak 5 a následně 

2, neboť časem vymřou, ale nyní se k ní hlásí noví mladí lidé. Problém je, že se zde špatně učí dějepis 

českého národa, co se týče období po roce 1948, jelikož studenti středních škol vědí málo o tom, jak 

zde komunismus působil, co zde provedl. Když mají volební právo, pak se dají rychle zmanipulovat 

Klubem mladých komunistů nebo skupinkou na pravé straně politického spektra. Jsem přesvědčen, 

že komunistická ideologie neodumřela.  

MS: Lidé tuto stranu volí kvůli tomu, že protestují. Je to výraz protestu, neboť nesouhlasí s vývojem 

společnosti.  

JM: Kdyby si promítli, co se stane, až se komunisté zmocní vlády, možná by měli po protestování. 

Jejich myšlenka je chybná v tom, že si myslí: pokud budou komunisty, budou moci protestovat.  

... Demokracie ...  

MS: Postupme do nové doby – a to k utváření společenského a hospodářského řádu. Jak vnímáte 

demokratické uspořádání? Člověk se může setkat s postojem, že lidé usilovali o demokratizaci v rámci 

režimu, ale vývoj šel tak rychle, že byla zvolena cesta k demokracii, vy jste také v úvodu vyloučil 

možnost demokratizace. 

JM: Vnímal jsem to jako nástup demokracie jako takové. Demokratizace znamená, že něco 

upravujete. To znamená, že socialismus vyladíte tak, aby zde byla pluralita stran.  

MS: Představitelé demokratické opozice uvažovali o možné soutěži. Vydali manifest Demokracie pro 

všechny, kde toto akcentovali. Nakonec režim padl a ... 

JM: ... přišla demokracie jako taková, protože „demokratizace“ tu již byla.  

MS: Máte své vymezení demokracie?  

JM: Vnímám to jako možnost se svobodně vyjadřovat, nechat svobodně vyjadřovat ostatní, možnost 

svobodně rozhodovat o svém životě, možnost zasahovat do veřejného dění.  

MS: Souhlasíte s tím, že se jedná o prostor, kde se věci vyjevují, jak jsou, ve své pravé podobě? Před 

rokem 1989 bylo mnohé natíráno na jinou barvu, aby to vyhovovalo ideologickému východisku. Kdo 

pojmenoval pravý stav věci, byl postihován.  

JM: I dnes se tak děje. Věci se natírají, aby vyhovovaly hospodářským zájmům. Podstata je v tom, že 

se mohou věci říkat, tak jak jsou. Vrátím se ještě k dialogu s Karlem Krylem. Dialog by natočen v roce 

1993. On říkal, že v té době si uvědomil, že burcoval málo, málo volal, aby se demokracie prosadila. 

V té době to asi tak začínalo.  
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MS: Je vhodné zmínit, že tento národ měl historickou zátěž. Dvě generace jsme žili v totalitním 

režimu.  

JM: Ano.  

MS: Je jistá iluze, že lze utvořit během pár měsíců z lidí „v předklonu“ ryzí demokraty.  

... Neexistence definic mechanismů ...  

JM: Z mého pohledu tam jde o to, že nebyly nastaveny takové mechanismy, abychom se z ohnutého 

stavu mohli narovnat. Uvedu příklad. Když jsem mluvil s jedním kandidátem na českého prezidenta, 

což byl ekonom Jan Švejnar, sdělil mi, že již v době kdy, kdy byla dělána kuponová privatizace, říkal: 

„Když chcete dělat privatizaci, musíte mít nejprve zákony.“ Byl ochoten přivést 50 špičkových 

právníků, kteří by zde nějaké zákony sepsali. Klaus mu tenkrát řekl: „Na to je dost času, nejprve 

musíme privatizovat, rozbít hospodářský moloch, ale pak můžeme dělat zákony.“ To stejné mělo být 

u zákonů o demokracii. Ta v té době neměla žádnou oporu v zákonech, pouze se zrušila vedoucí 

úloha strany. Řeklo se, že nyní mohou všichni všechno, což se také projevilo, z čehož vznikl velký 

„bordel“. Vedlo to k tomu, že si lidé mnoho dovolili. Nikdo netušil, že demokracie je ...  

MS: ... řád. Stav, který popisujete, jedná o libovůli, nedisciplinovanost.  

JM: Tehdy měli přijít legislativci a říci, že demokracie je toto, toto a toto. Měli vysvětlit lidem, jak se 

v demokratických systémech pracuje, jedná. To znamená: politické strany mají taková a taková 

pravidla, voliči mají taková a taková práva. Pak by se mohlo mluvit o tom, že je demokracie, která by 

lidem umožnila se narovnat. Rozumím, že dvougenerační zátěž totality se zde projevila, ale lidé 

nedostali šanci se podle těch nových pravidel chovat, neboť nová pravidla nebyla nastavena.  

MS: Jinými slovy: v počátku obnovy společenského řádu se rezignovalo na utvoření legislativního 

rámce. Nedostatek se projevil jak v demokracii, tak v hospodářství.  

JM: Jen si vezměte strany. Měl jste pocit, že lidé v počátku zakládají strany s ideou. Dnes? Strany jsou 

marketingovým projektem.  

MS: Jsou podnikem, který má vydělávat.  

JM: Dříve lidé věřili, že politici chtějí, aby se zde něco změnilo, mají ideály. Jsou zde sice komunisté, 

ale ty případně překonáme, poněvadž budeme věřit, že pravicové strany udělají dobře, že 

kapitalismus se projeví pozitivně. Sám vím, že kapitalismus je dobrou cestou.  

... Demokracie a česká minulost ...  

MS: Navrhuji, abychom se vrátili k otázce demokracie. Jak vnímáte skutečnost, že tato republika již 

měla demokratické zřízení, byť nedokonalé?  

JM: V té době jsme měli demokracii. Nemyslím si, že byla nedokonalá, poněvadž ve srovnání 

s ostatními zeměmi jsme zde měli svobodu.  

MS: Byla zde permanentní vládní nestabilita, byla zde mimoparlamentní hradní Pětka, byla cenzura.  

JM: Ta byla běžná všude.  
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MS: Demokracie byla nedospělá, ale můžeme říci, že tato země nejen díky demokracii měla dobré 

postavení ve srovnání s okolními státy. Také je ta doba historiky označováno jako „zlaté období“ 

našich dějin.  

JM: Souhlasím s vaším tvrzením. Musíme si uvědomit dobovou podmíněnost.  

MS: Také jsem ji zmínil z důvodu symbolického spojení: Havel byl jako Masaryk.  

JM: V tomto ohledu ano.  

... Demokracie a dialog ...  

MS: Pokročme dále. Co demokracie a dialog? Pracoval jste pro média a ty se na něm podílejí. Jak 

vnímáte tuto složku demokracie?  

JM: Jsem přesvědčen, že kvalita dialogu byla  zpočátku vysoká, ale později politici stále méně a méně 

dialogu naslouchali. Stačí si vzít příklady z médií. Když se něco napsalo v novinách, opravdu se 

vyvolala diskuse. Čtenáři psali, politici se ozývali. Tehdy ještě nebyli žádní osobní mluvčí, politici na 

témata reagovali osobně. Bylo vidět, že byla odezva, byla reflexe. Časem politici zjistili, že je pro ně 

mnohem jednodušší zaštítit se osobou mluvčího nebo tiskového orgánu, který vydává nic neříkající 

prohlášení nebo se schovává za věty, jež byly v ptydepe. To znamená, že dialog slábl a novináři zjistili, 

že ať píší, o čem píší, nacházeli odezvu mezi čtenáři, ale mezi politickou sférou odezvu neměli. Nebylo 

už běžné, že by si v parlamentu nějaká skupina poslanců něco přečetla a zjistila toto a toto, a proto 

k tomu udělala nějaké vyjádření nebo v parlamentu interpelovala ministra. To pominulo.  

MS: Soudíte, že stav zdejší demokracie je výslednicí nedokonalého dialogu, který zde je? Lidé 

ovlivňující veřejný prostor vedou spíše monology bez respektu k druhému, schopnosti porozumění.  

JM: Nedělil bych demokracii na českou, německou, americkou. Je zřejmé, že se na tom nedostatek 

dialogu podepsal. Když dialog není dialogem, ale monologem, logicky z toho vychází, že buď jsou 

novináři otráveni, pak začnou psát o věcech, které jsou zajímavější pro lidi, nebo o kauzách přestanou 

psát, či o nich píšou, ale má to tak malý ohlas. Jen si vezměte náklady časopisu Respekt nebo Česká 

pozice. Jestli tato média čte 30 tisíc lidí, je to hodně. Zkrátka – nemá to společenský dopad. Když se 

dříve něco napsalo v Revolver Revue, v Respektu, okamžitě se to projevilo k parlamentu nebo ve 

vládě. To dnes vůbec není.  

MS: Dříve byla mnohost tiskovin, dnes tomu tak není. 

JM: Obsah je mělčí a mělčí, protože politici si zvykli na to, že do nich noviny „šijí“. Již se obrnili 

floskulemi, jimiž dotazy novinářů či občanů odráží. 

MS: Postupem času se vyprázdnila slova.  

JM: To též.  

... Demokracie a člověk ...  

MS: Pokročme dále, demokracie není možná bez člověka. Ten je v samotném středu dění. Jak o něm 

uvažujete? Právě například Jacques Rupnik hovoří s rokem 1989 o možnosti nové definice občanství. 

Demokracie potřebuje statečného a kriticky smýšlejícího člověka.  
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JM: Odpovídáte za mě. Demokracie bez člověka, který má svůj názor, který si dokáže sehnat 

informace, díky němuž si dovede udělat osobitý názor, bez takového člověka demokracie přestává 

být demokracií. Na tom není nic objevného.  

MS: Jedná se o těžký proces.  

JM: Mně jde o to, že podmínky k tomu, aby se jí lidi naučili, chyběly, dnes se objevují nové proudy, 

které se ji snaží posilovat. Zřejmě bude trvat delší dobu, než se politici naučí lidu naslouchat a chovat 

se podle toho, co žádá.  

MS: Naslouchání lidu vede k tomu, že na vrchol vládnoucí pyramidy se dostávají populisté.  

JM: Máte pravdu, ale když bylo hnutí „Děkujeme, odejděte“, jednalo se o rozumné hnutí. Měli zájem 

o změnu politické garnitury.  

MS: Ano, ale psal se listopad roku 1999 a výzvu sepsali lidé spojení s listopadem 1989.  

JM: Následně situace „usnula“. Pak byla tzv. Dřevíčská výzva, jež byla zaměřena na hospodářské 

problémy. Dnes se člověk v demokracii může svobodně vyjádřit, ale váš hlas není slyšet.  

MS: Když člověk učinil zásadní, pravdivé pojmenování stavu před rokem 1989, mohl za to jít sedět. 

Nepřímo říkáte: hovořím, nikdo mě neposlouchá.  

JM: Jen se ale zamyslete, kde se dnes můžete vyjádřit?  

MS: Můžete psát blog, můžete psát novinové články, případně dopisy.  

JM: O tom nepochybuji. Dnes jsou hlavní elektronická média, ta mají největší dopad. Znám lidi 

z televize, kteří natočí pořad k jádru problému, ale ten je vysílán mimo hlavní čas. Je v tom záměr 

dramaturga, aby se na pořad dívalo co nejméně lidí?  

MS: Můžeme říci, že máme zvláštní veřejnoprávní televizi.  

JM: Vyjadřovat se můžete, ale síla hlasu je omezená.  

... Demokracie a občanská společnost ...  

MS: Mezi řádky čtu, že pro demokracii je též nutné sdružování se. Jednoduše - síla občanů!  

JM: Takový přístup se daří na komunální úrovni.  

MS: Sám máte spojení na Karla Janečka. Pozitivní evoluce v roce 2012, a další heslo Vraťte nám stát. 

JM: Tažme se, jaký jeho snahy mají výsledek?  

MS: Možná se jedná o střep do mozaiky, a ta je členitá a skládá se pozvolna. 

JM: Ano, ale je otázka, jestli se změní do patnácti let.  

MS: Člověk má naději. Pokud koná, můžete se rozvíjet.  

... Nutnost vize ...  
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JM: Tu máte vždy. Je nutné, abyste měl vizi, co chcete dosáhnout. To si musí definovat sám.  

MS: Tu byste měl mít sám.  

JM: Myslel jsem vizi politiků. Pouze řeknou, že během 4 let chceme udělat to, to a to ... Že by vám 

řekli, že do patnácti let budeme taková a taková země, to od nich neuslyšíte. Tato vize chybí.   

MS: Jen aby to pochopili nejen naši reprezentanti, ale i běžní občané.  

... Kapitalismus ...  

MS: Jak jste vnímal obnovení kapitalismu?  Mírně jsme se toho už dotkli. Měl jste možnost hovořit 

s Janem Švejnarem, který přijel z Ameriky, což je kapitalistická země, třebaže zaznamenává díky 

kapitalismu i negativní proměny.  

JM: Přijal jsem jej pozitivně.  

MS: Kapitalismus je přirozený hospodářský řád, třebaže v jeho rámci vzniká nerovnost, 

nezaměstnanost? Je vhodnější než plánované hospodářství? 

JM: Určitě. Nerovnost vzniká také z toho, jak se kdo snaží. Jestliže se někdo málo snaží, málo vydělá, 

nemá takové sociální podmínky, jak se snaží. Poté je to otázka nadnárodních řetězců, ale vezmeme-li 

klasický kapitalismus, který dával možnost volné soutěže každému, ten byl výborný.  

MS: Nechť v rámci soutěže každý předvede, co v něm je?  

JM: Lidé si mohou založit firmu, konkurovat ostatním bez podrazů. Opět se dostáváme k otázce 

legislativy. Myslím si, že kapitalismus jako takový je skvělý systém, byť se uvádí, že je v krizi, ale 

z dlouhodobého hlediska se z toho dostane.  

MS: Po roce 1989 vše, co bylo státní, se privatizovalo. Jak nahlížíte na tento proces? Právě novináři 

jsou považováni za apologety utváření kapitalistického řádu. Podpořili konání Václava Klause místo 

toho, aby se k jeho krokům stavěli s odpovídající kritičností.  

JM: Hovořil jsem s Karlem Hvížďalou, jenž mi říkal: „Klause jsme tenkrát zbožňovali. V podstatě jsme 

si jej nedovolili kritizovat, protože se jednalo o nejlepší cestu, jaká může být. Až později se ukázalo, že 

jeho postupy nevedly k volné soutěži, aby se kapitalismus projevil ve své kvalitě. Banky byly 

zprivatizovány až Milošem Zemanem. Kapitalistické podmínky „nebyly“ nastaveny od počátku. Pan 

Klaus sice o nich hovořil, ale jistě to tak nebylo.“  

MS: Myslíte si, že do jisté míry se realizoval socialismus? Ztrátové banky ...  

JM: ... se držely nad vodou. Dávaly úvěry spřáteleným osobám.  

MS: Neúměrně se zadlužily. 

JM: Vezměte si, jak se privatizovaly velké firmy: Poldi Kladno, plzeňská Škodovka, Tatra Kopřivnice,  

MS: Nesmíme zapomenout, že v československém hospodářství bylo mnoho set podniků, které byly 

státní. Zde neexistovalo soukromé vlastnictví. Proměna - z logiky věci - byla zásadní, ale někdo 

namítne, že bez jistých obětí se to neobejde. Samozřejmě je otázka mezí ztrát.  
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JM: Také si vezměte, že některé státní podniky byly privatizovány bývalými řediteli.  

MS: Podle vás měl přijít zahraniční kapitál?  

JM: Měla se nastavit pravidla privatizace státních podniků. Například byla kuponová privatizace, kde 

platila úměra: kdo si koupil víc knížek, mohl si koupit víc podniků. Docházelo se skupování knížek 

DIKů.  

MS: Pak mohli uplatnit nakoupený podíl.  

JM: Opakuji, měla být nastaveny pravidla, za jakých podmínek si je mohou kupovat a jestli 

kuponovou privatizaci takto řídit.  

MS: Ještě bychom měli připomenout, že osvojení si systému je také otázka znalostí. Můžeme říci: 

člověk je určen ke směně, trhu, ale vzhledem k čtyřicetileté proluce chyběly poznatky o fungování 

dynamické soustavy.     

JM: Když chyběly znalosti, měly být stanoveny zákony, které by neznalosti eliminovaly. Lidé měli 

možnost podnikat ve všem možném a podnikali, ale pak narazili na neexistenci zákonů. Někdo 

nezaplatil, a nebyl nikdo, kdo by dlužníka donutil zaplatit, a proto podniky zkrachovaly. Nyní máte 

exekuce. V devadesátých letech exekuce nebyly. Došlo k přehoupnutí se do opačného extrému. V té 

době, když jste měl firmu, něco jste dodal, a člověk, který vám nezaplatil, se vám smál.  

MS: Dostáváme se k otázce slušnosti. Co nezakazuje zákon, měl by zakazovat stud.  

JM: V té době žádná slušnost nebyla. Sám jste říkal, že jsme byli poznamenaní minulým režimem. 

Lidé nebyli slušní, že by řekli: Dobrá, domluvili jsme se zde na dohodě, ta platí. Lidé využívali každé 

schopnosti i možnosti, kterou měli.  

MS: Někteří z nás však byli důvěřiví a ochotní podstupovat riziko.  

JM: Legislativní podmínky měly být nastaveny tak, aby „zkaženost člověka“ byla mírněna. Mí 

zahraniční známí mi říkají: u nás neexistuje, aby někdo s někým uzavřel obchod a pak smlouvu 

nedodržel. Kdyby to udělal, je vyřízen a nikdo s ním neobchoduje. To zde neexistuje. Když to 

neexistuje, měla by být norma, která by vyžadovala, aby tomu, kdo nezaplatí, propadl majetek. Toto 

zde nebylo. Zde vám dodavatel nezaplatil, vy jste zkrachoval, byl jste v problémech. Ten, kdo vám 

dlužil, se smál a jezdil v mercedesu. Jaký to byl pořádek? Přece si lidé nemohli říkat, že toto je 

kapitalismus? Zde nebyl kapitalismus.  

MS: Možná mafiánský kapitalismus, jak se o něm několikrát zmínil pan Václav Havel. Tyto skutečnosti 

vedou k tomu, že jak hospodářský, tak společenský řád ztrácí legitimitu. Lidé mu nevěří a mohou se 

proti němu postavit.  

JM: Jednalo se o následek počátečního stavu. Kdyby tam byla pravidla, lidé by nemuseli být zklamaní 

z kapitalismu. Plno lidí by nezkrachovalo. Nebylo by sociální rozvrstvení, jaké je. Zřejmě by byl menší 

příklon k levici a komunismu.  

MS: Dobrá, nemyslíte si na základě výše řečeného, že kapitalismus může negativně ovlivňovat 

demokracii? Lidé, kteří disponují kapitálem, zasahují do demokratických procesů. Kapitál působí 

globálně, demokracie lokálně.  
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JM: Nedomnívám se, že by síla kapitálu dokázala zlomit touhu člověka po demokracii. Ne nadarmo se 

říká, že žádný strom neroste do nebe. Vezměte si pana Murdocha. Myslel si, že v Británii může 

cokoliv, ale nakonec se ukázalo, že jej tak zlomili, že časopis musel zavřít, z Británie se musel 

stáhnout. Jedná se o kapitalistu v mediálním světě. Také demokracii nezlomil. Z mého pohledu 

kapitál nemůže zlomit demokracii.  

... Hodnoty ...  

MS: Jaké hodnoty podle vás podporují společenský a hospodářský řád? Touha po svobodě byla jedním 

z impulsů změny.  

JM: Důležité jsou hodnoty demokracie: je to možnost svobodně jednat, svobodně mluvit, svobodně 

se rozhodovat o svém životě. To jsou hodnoty, které řád podporují.  

MS: Jak se díváte na spojení: Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí – Havlovo heslo, které dalo étos 

sametové revoluci?   

JM: Ano, heslo je to pěkné, ale nebylo naplněno.  

MS: Možná se jedná o proces postupného naplňování? 

JM: Tento slogan zaujal, zaujme, a proto se náměstí naplnila. Lidé časem zjistí, že je to heslo. To se 

samozřejmě musí naplňovat, ale nyní je otázka, jestli jsou podmínky, aby se naplňovalo. Pořád 

musíme usilovat o to, aby takové podmínky vznikaly a heslo Václava Havla mělo možnost se 

naplňovat ve své podstatě.  

... Média ...  

MS: Nyní zaměřme pozornost na média. Ta se stala vaším osudem. Co bylo zásadní pro média před 

rokem 1989? Jaká byla jejich úloha? Jaká byla mediální krajina?  

JM: Byla dost různorodá - od politických komentátorů až po články o zahrádkářích. Tam je rozptyl tak 

velký, že média byla taková, či onaká.  

MS: Když si odmyslíme zahrádkáře?  

JM: Média pomáhala udržovat politiku strany.  

MS: Byla služkou strany?  

JM: Asi tak by se to dalo říci. Co se politiky týče, nebyla tam žádná výzva: změňme politický systém, 

nebo svobodné volby, nejsou svobodné volby, protože všichni musí chodit k volbám, či kdo jde za 

plentu, je diskriminován, je minimálně zaregistrován jako nějaký podivný jedinec. Tyto výzvy se 

v médiích nikdy nevyskytovaly. Co se politiky týče, byla pokorným nástrojem strany – ať již šlo o 

stranu lidovou, socialistickou, nebo komunistickou. Byla pokorným služebníkem strany.  

MS: Bylo vhodné zmínit, že byl stranický tisk?  

JM: Ano: Svobodné slovo, Lidová demokracie, Rudé právo.  
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MS: Soudíte, že měly své opodstatnění? Jaká byla kvalita žurnalisty? Jaký byl vhled lidí do sociálních, 

politických, hospodářských procesů?    

JM: Byl dobrý. Mnoho lidí si myslelo, že vývoj není dobrý, že komunismus není správný systém. Při 

práci svůj názor stejně nemohli projevit, tam šlo o míru konformity. Já jsem se například 

přeorientoval na psaní o vědě, kde se politický názor nevyjadřoval. Lidé se přeorientovali na psaní o 

lidských příbězích, které nebyly takové, že by to vyústilo v toto uvažování: tento člověk je na tom tak 

proto, že okresní tajemník mu zničil život. Odehrávalo se to v poloze mezilidských vztahů. Co se 

politické žurnalistiky týče, tehdy neexistovala. Jednalo se o papouškování a rozmělňování toho, co se 

oficiálně hlásalo. Nemluvím o disidentské práci.  

MS: Měl jsem možnost hovořit s Vladimírem Špidlou, který si pochvaloval referování o zahraničí. 

Podle něj bylo lepší, než je tomu dnes. Člověk se dozvěděl víc.  

JM: Čtenář měl příležitost slyšet, přečíst si, jaký je tam negativní systém, jak to tam na Západě špatně 

funguje, jaké jsou tam stávky, že tam střílí do dělníků, že tam mají rasovou diskriminaci. To se 

dozvěděl. Domnívat se, že tehdy bylo zahraniční zpravodajství lepší než dnes, bych si nedovoloval říci. 

Jednalo se o jednostranné, tendenční zpravodajství.  

... Zahraniční média v minulosti ...  

MS: Jak se díváte na média, která k nám vysílala? Mám na mysli Svobodnou Evropu, BBC, Hlas 

Ameriky aj.  

JM: Pro mě byly objektivním zdrojem informací. Bylo tam pro a proti. Bylo možné si udělat názor. 

Nebyly tam ideologické fráze, které vám říkaly: je to takto, a ne jinak. Člověk si mohl udělat přibližný 

obrázek o stavu světa. 

MS: Karel Hvížďala naopak konstatoval, že Svobodná Evropa byla stanicí ideologickou, a objektivitu 

nezdůrazňoval.  

JM: Může to říkat, poněvadž odešel do zahraničí a mohl západní média srovnávat se Svobodnou 

Evropou, což my jsme nemohli. Když tento rozhlas srovnáte s tehdejšími informačními kanály, pro nás 

Svobodná Evropa byla „majákem“ objektivních informací, byť v ní pan Hvížďala viděl ideologický 

náboj. Neviděl bych, že by rozněcovala vášně a nacionalistický odpor. Tak jsem to nikdy nevnímal.  

MS: Podle vás byla dostatečně pluralitní?  

JM: Nebyly tam žádné černobílé názory. Poslouchal jsem debatní pořady, komentáře. Z toho, co jsem 

věděl z tehdejších médií a porovnal to s tím, co říkal Ivan Medek, Jiří Gruša, jsem si mohl říci: může to 

být i jinak, než nám to říkají, a proto pluralita. Bral jsem to jako opozici, jako jiný názor na dění zde a 

člověku se nabízelo porovnání. Karel Hvížďala byl v úplně jiné situaci, protože po odchodu žil 

v Německu. Tam žil ve svobodné zemi, kde pluralita názoru je mnohem větší, a měl možnost 

srovnávat. Když srovnáte Die Welt a Die Zeit a Svobodou Evropu, získáte jiný pohled na svět, než když 

srovnáte Rudé právo a Svobodnou Evropu, Lidovou demokracii a Svobodnou Evropu, či 

Československý rozhlas a Svobodnou Evropu.  

MS: Pracoval jste pro Lidovou demokracii. Jaký byl tamní provoz? Když porovnáte Lidové noviny s tím, 

co se v Lidové demokracii psalo, na co se kladl důraz?  
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JM: Byl větší klid, poněvadž bylo více času na psaní, bylo víc lidí na psaní textů.  

MS: Důraz se kladl na slušnou rešeršní práci?  

JM: Člověk si mohl sesbírat materiál. Důraz se kladl na to, aby se v textu sdělilo něco mezi řádky. 

Takový problém dnes redaktoři nemají. Lidé uvažovali, že když budu článek formulovat takto, 

vnímavější čtenář pochopí, že jsem to myslel i trochu jinak. Na poradách se to neřešilo, ale pak někde 

u kávy ano. Napiš to takto, protože lidé by tu větu mohli pochopit tak. Nejednalo se o oficiální 

přístup, že by šéfredaktor řekl: nyní napíšeme úvodník, který by naznačil, že jsme pro závěry 16. 

sjezdu strany, ale chceme říci, že to jsou zbytečné závěry, protože těchto stanovisek jsme slyšeli 

mnoho.  

MS: Byla autocenzura? A jak se projevovala?  

JM: Nemohl jste napsat, že prezentované informace na tiskové konferenci jsou hloupost, byť sama 

konference neměla význam. Když jste si promluvil s lidmi, kterých se událost týkala, zjistil jste, že věci 

se mají jinak. Nemohl jste to tak napsat. Byla možnost, že člověk to řekl touto a touto formou, ale 

nakonec výsledek byl jiný. Když čtenář byl vnímavý, sám si z toho mohl udělat vlastní úsudek.  

... Média po roce 1989 ... 

MS: Přesuňme se do období po roce 1989, co zásadního to přineslo? Jak se proměnila práce novináře?  

JM: Byla možnost získat zdroje ze zahraničí, což dřív nebylo. V Lidových novinách jsme měly 

předplaceny vědecké časopisy, což v Lidové demokracii nepřipadalo v úvahu. Po roce 1989 jsme 

odebírali Science, Nature.  Před rokem 1989 jsme si mohli o nich nechat pouze zdát, jelikož byl malý 

přístup k zahraničním informacím. Za druhé jste měl možnost se bavit s kýmkoliv, což tehdy také 

nešlo. Když jste se s někým bavil, třeba jste se k němu ani nedostal, k ministrovi to nešlo. Zkrátka – 

možnost dostat se k informacím je v novém systému daleko větší. Také se změnily technologie – je 

internet. Dnes si můžete pročíst noviny bez nutnosti papírové formy.  

MS: Ano, ale mluvíte o 21. století.  

JM: Ano, ale například do roku 1989 nebyly diktafony. Vše jste si musel zapisovat.  

MS: Člověk musel znát těsnopis.  

JM: Vím, že když jsme se před Jiřím Dienstbierem shromáždili, řekl: „Měli byste mít diktafony. 

V zahraničí je všichni mají. Co řeknu, si nahrají a pak si vše v klidu přepíšou.“ Vím, že tenkrát se hodně 

diktafony rozšířily. Jednoduše – další změna. Budu-li pokračovat: na poradách jste se mohl svobodně 

vyjadřovat a říkat to, co si myslím, jestli by to mohlo být takto a takto ... Byly diskuse, byly polemiky.  

MS: Usuzujete, že jednotlivý redaktor byl plnohodnotný, mohl se stát osobností? 

JM: Mohl se víc realizovat.  
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... Veřejnoprávní média ...  

MS: V demokratickém systému se diskutuje o otázce veřejné služby. U nás vznikl Český rozhlas, Česká 

televize. Tážu se proto, že dříve byla média svázaná se stranou, dnes máme instituce, které jsou 

obdobné jako v zahraničí: BBC, Public Broadcasting Servise ve Spojených státech.  

JM: Veřejná média slouží k tomu, aby přinášela zprávy, které jsou v rozporu s politikou vládnoucích 

stran.  

MS: Můžeme říci, že veřejná služba je zde proto, aby hájila pluralitu názorů? Jak si definujete veřejnou 

službu? Jak je tato služba naplňována? Je pro občany důležitá? Pracoval jste v Lidových novinách, a to 

je soukromé médium.  

JM: Z mého pohledu jsou veřejná média důležitá, poněvadž soukromé médium si může koupit 

kapitál, a pak se stane hlásnou troubou majitele. Zatím se tomu majitelé brání. Když se Lidová 

demokracie nedokázala odtrhnout od lidové strany, pořád se snažila být politickým listem, během 

několika pololetí Lidová demokracie skončila, poněvadž lidi pochopili, že se jedná o noviny strany 

lidové. Tam jsou názory lidovců a nikoho jiného. Veřejná média jsou určitě důležitá, protože mohou 

přinášet informace nejen úzké skupiny lidí, ale většího počtu, nebo i obyčejných lidí. V tomto procesu 

jsou jistě důležitá. Pochybuji však, že by si někdo jen tak mohl říci: já se v rádiu zkusím prosadit se 

svým skupinovým názorem, nebo pohledem na Miloše Zemana. Pochybuji, že kdyby skupina lidí, 

která by chtěla něco kritizovat na Zemanovi, by dostala hlas v rádiu. Veřejná média jsou důležitá, ale 

šanci, kterou tehdy dávala, již neposkytují.  

... Kapitál a média ...  

MS: Ale přesto se snaží zprostředkovávat pluralitu, byť - podle vás - v omezené míře. Co kapitál a 

česká média? V počátcích transformačního procesu byla média v zahraničních rukou, ale postupem 

času se stávají součástí českého kapitálu. Je tento krok správný? Jen si vezměme příběh Mladé fronty 

DNES: přesun francouzského kapitálu, německého. Jak síla kapitálu ovlivňuje kvalitu médií?  

JM: Jedná se o celkem logický postup. Když si kapitalista koupí médium, neznamená to, že bude 

usilovat, aby o vlastníkovi psalo dobře.  

MS: Bude se snažit, aby „vylepšoval“ jeho obraz?  

JM: Řekl bych, že když patřila zahraničnímu kapitálu, byla na tom lépe, poněvadž zahraniční kapitál 

měl média za konzumní zboží. Nepamatuji si, že by z Německa přišla nějaká hláška: nyní nesmíte psát 

o německé politice kvůli tomu a tomu. Tyto tlaky nikdy nebyly. 

MS: Dnes jsou média pod větším tlakem a majitelé pod pokušením?  

JM: Zatím ne! Je otázka, jak dlouho to bude trvat. Sám můžete cítit, že Respekt nepíše o Zdeňku 

Bakalovi.  

MS: V počátku byl Respekt ve vlastnictví Karla Schwarzenberga, který mu jej předal.  

JM: Všiml jsem si, že minulý týden (z pondělí 7. dubna 2014) měl slušný komentář k Andreji Babišovi. 

Buď si Babiš připadá silný v kramflecích, že si říká, že tento komentář mu nemůže uškodit, nebo 

v redakci jsou dostatečně kritičtí a jsou schopni obhájit svou nezávislost, aby jim do toho majitelé 
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nemluvili. Je otázka, jak dlouho jim tlak vydrží, jak dlouho majitel bude tak osvícený, že do toho 

nebude zasahovat. Když lidová strana prosazovala, že Lidová demokracie bude politický list, skončil. 

Kdyby Babiš začal tlačit na to, aby Lidové noviny, Mladá fronta DNES jej hladily po srsti, lidé by si řekli, 

že se jedná o hlásnou troubu Babiše, přestaneme ji kupovat. Jemu jde o to, že když se budou víc 

prodávat, bude mít větší vliv.  

MS: Jak vnímáte spojení Lidové noviny a Mladá fronta DNES? Tážu se proto, že se jedná o dvoje 

noviny, ale patřící jednomu kapitálu.  

JM: Není to šťastné.  

MS: Mladá fronta DNES oslovuje většinovou populaci. Lidové noviny jsou liberální list pro náročnější 

čtenáře.  

JM: Ano, byl jsem v novinách, kdy oba listy byly pod jedním vlastníkem. Lidové noviny byly na hranici, 

před zrušením. Pořád se říkalo, že je lepší mít konkurenci pod svou střechou než ji mít někde jinde. 

Tehdy byla úvaha: kdybychom prodali Lidové noviny, ztratíme sice malý čtenářský kmen, ale také 30 

– 40 tisíc ztratíme. Němečtí majitelé je raději drželi nad vodou, dávali jim dotace. Stejně uvažuje 

Babiš. Němcům to mohlo být jedno, ale Babiš by nechtěl být podepsán pod zavřením Lidových novin, 

které zde byly 100 let. Vidíte, říkalo by se, Babiš je ten, který je zavřel. Možná, že i toto může hrát 

svou roli. Podle toho, co jsem o něm slyšel nebo četl, on ruší podnik, když jednotka nepřináší užitek. 

Je otázka, zdali tento přístup bude uplatněn i v novinách.  

... Počet titulů v Čechách ...  

MS: Hovoříme-li o denících, je vhodné zmínit, že na českém trhu působí 4 „seriózní“ celostátní deníky. 

Je to dostatečné, či málo? Po roce 1989 byla plejáda novin i regionálních.  

JM: Regionální jsou pořád.  

MS: Ano, jedná se o 4 tituly: Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladou frontu Dnes, Právo a jeden 

celonárodní regionální deník. V porovnání s devadesátými lety došlo k selekci. Jak vnímáte tuto 

skutečnost? Uvažujte o ní jako o logické? 

JM: Ano, pak do toho vstoupily informační technologie, jako je internet, facebook. Stav je přirozený 

výsledek redukce zájmu o tištěná média. Je v tom možné vidět přesun na elektronická média. Mám 

dojem, že tištěné noviny nezaniknou, ale stanou se luxusní zbožím. Je to, jako když si koupíte Plaboy. 

Nyní budete dávat najevo, že máte na to, abyste si koupil noviny za 50 korun.  

MS: Noviny budou demonstrací sociálního statusu?  

JM: Jednou bude situace, že výtisk bude stát 50 korun a budou si jej kupovat lidi, kteří na to budou 

mít, nebo kteří budou chtít ukázat: já na to mám.  

MS: Porovnáte-li česká média a zahraniční v tiskové oblasti, asi v této oblasti ztrácíme?  

JM: Stav souvisí s počtem obyvatel.  

MS: Možná i s kupní silou?  
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JM: Nejde o kupní sílu, ale o počet obyvatel. Když to vezmete: Německo má 80 milionů lidí, i kdyby si 

kupoval jeden titul jedno procento lidí, pořád je to 800 tisíc. Když si u nás jeden titul kupuje jedno 

procento lidí, je to osmkrát méně. Nevím, jaká je situace v Rakousku či Holandsku, kteří jsou s námi 

srovnatelní.  

... Noviny a politici ...  

MS: Je vhodné otevřít téma vztahů politiků a médií. Politici je potřebují, jelikož jsou spojnicí mezi jejich 

kroky a občany. Problém je, že u nás vzájemný vztah není takový. Jak nahlížíte na vzájemnou 

řevnivost?  Je zde dobré zdůraznit postoj pana Zemana. Ten novináře nemá v lásce a považuje je za 

lidi druhé kategorie. Jak se na tuto skutečnost díváte?  

JM: Co dělá pan Zeman vůči novinářům, je velmi nebezpečné. To stejné dělal i pan Topolánek. Ten se 

též s novináři nebavil a hovořil o nich jako o póvlu. Je velmi nebezpečné je tak cejchovat, protože je 

zavedená pravda, že noviny jsou hlídacím psem demokracie.  

MS: Stalo se z toho klišé.  

JM: Jestliže budeme novináře takto diskreditovat, dopad novin bude menší. Lidé si řeknou: zase psali 

něco v novinách. To není tak podstatné. Je nebezpečné, že politici takto označují novináře. Je otázka, 

jestli novináři mohou za tento nevalný vztah. Lidé nerozlišují, jestli pracujete v novinách jako 

komentátor, jako bulvární zpravodaj, nebo jako soudničkář, či ekonomický žurnalista. Lidé novináře 

berou obecně jako skupinu lidí spojených s novinami. Například Zeman někdy říká: S vámi se budu 

bavit, protože jste dobrý novinář. To mezi novináře vnáší řevnivost. Někomu rozhovor dá, někomu 

nedá.  

MS: Nejedná se o nic jiného než o konkurenci?  

JM: Ano, ale on je politik – úředník, který by měl být povinen odpovídat každému, kdo se na něj 

obrátí, byť tím nemyslím, že by měl odpovídat na nesmyslné otázky.  

... Vzdělanost novinářů ...  

MS: Je ale vzdělanost českých novinářů dostatečná?  

JM: Nemohu posloužit srovnáním se zahraničím, ale u nás novinářská fakulta funguje dlouho. Je 

otázka, jací lidé tam odchází. Mohl jsem hovořit s bývalou kolegyní, která tam stále pracuje: „Všichni 

absolventi chtějí do P.R. agentur, protože tam je to finančně zajímavější než v novinách. Je otázka, 

jestli jdou na fakultu lidé, kteří chtějí dělat v novinách, protože je baví informovat, přinášet zajímavé 

věci, měnit názory lidí, nebo je informovat či reflektovat situace, skutečnosti ve společnosti. Je to 

výnosné zaměstnání, budu v reklamní agentuře, budu tam vymýšlet texty a budu „v balíku.“ Je 

otázka, jestli tam chodí takoví lidé a jestli fakulta má síto, které slouží k výchově novinářů.  

MS: První republika je spojena s Ferdinandem Peroutkou, oběma Čapky.  

JM: Oni na novinářské fakulty nechodili. Vystudovali filozofickou fakultu. Jestli má mít novinářská 

fakulta nějaké opodstatnění, měla by mnohem více filtrovat lidi, než je přijme. Měli by tam studovat 

lidi s myšlenkou, ideálem, proč tam šli. Nemělo by to být: čtyři roky si zde odbudu, ale pak se 

uplatním jako pracovník reklamní agentury. Jestli tam chodí takoví lidé, vlastně se nejedná o 



 
 

74 
 

novinářskou fakultu. Úroveň vzdělání tam přece roste, protože tam jsou i zahraniční přednášející, lidi 

z praxe. Tam je ten problém, že musíte mít hodně vysokoškoláků, abyste fakultu udržel. Kdyby tam 

brali padesát studentů do ročníku a z deseti z nich udělali kvalitní novináře, je to lepší služba 

společnosti, než když jich vezmou padesát, z těch padesáti se jich pět uchytí, ale pětačtyřicet 

ostatních obsadí místa. Méně by bylo více. Systém je nastaven tak, že kdyby fakulta měla málo 

studentů, po čase by řekli: máte málo studentů, asi vás zredukujeme. Připojíme vás k filozofii, nebo 

vás zrušíme. Je však otázka, jestli by se plno lidí z fakulty nebránilo, protože přijde o zaměstnání.  

 

 

... Otázka minulosti ...  

MS: Jelikož jste zmínil Karla Kryla a jeho nespokojenost po roce 1989, narážíte na skutečnost, že 

nedošlo k dostatečnému pojmenování období před rokem 1989. Jak vnímáte otázku vyrovnání se 

s minulostí? U Němců to bylo až po generaci po skončení II. světová války.  

JM: Domnívám se, že hlavní chyba byla, že nebyla zakázána komunistická strana, že dostatečný 

předěl neudělali politici. Řeklo se: Nejsme jako oni. Vše si odpustíme. Dostatečně se neukázalo na 

osoby, které něco provedly. Národ a lidi jako takoví si řekli: ono se nic nezměnilo. Komunistické 

manýry se zachovaly, třebaže máme demokracii a nový hospodářský řád. Komunisti se přeměnili na 

jiné strany. Vstoupili do jiných stran a zavedli tam obdobné způsoby. Nebyly dostatečně 

pojmenované viny. Kolik bylo soudů s funkcionáři? Pouze s Miroslavem Štěpánem a Karlem 

Hofmanem, kterého pustili. Pamatuji si, jak komunisté tehdy měli „nahnáno“, že si mysleli, budou nás 

věšet na lucerny. Někteří si balili kufry, ale najednou v lednu, v únoru zjistili, že se „vlastně nic“ 

neděje, vše nás sametově přejelo. Nic zásadního se nestalo. Prosadíme se do podniku, 

z komunistického aparátu se přešoupneme do nějaké společnosti a budeme pokračovat dál. Jednalo 

se o hlavní důvod, že lidé zjistili, že revoluce nebyla revolucí, jak se tvrdilo.  

... Cesta na Západ ...  

MS: Důležitá je i naše orientace na Západ. Jak se díváte na postupný proces, který zde byl? 

Z ideologických důvodů jsme byli přičleněni na Východ, ale po roce 1989 jsme se reorientovali na 

Západ.  

JM: Soudím, že vazba byla především hospodářská, ale politická ne, protože jsme se ze západního 

evropského systému nepoučili.  

MS: Dominovala rétorika.  

JM: Lidi nejvíce zajímalo, dokdy doženeme Německo. Neprojevila se zde politická kultura.  

... Hodnocení a omyly cesty ...  

MS: Kam jsme podle vás došli? Jaké omyly byly v průběhu času udělány?  Zmínil jste nedostatečný 

právní rámec.  

JM: Nedostatečný právní rámec, právní kultura, pohyb v demokratické politice. Jde o to, aby politická 

strana byla politickou stranou, a ne sborem vyvolených. Mělo by se jednat, aby vznikla strana, která 
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komunikuje se svým okolím. Toto jsme se nenaučili. Právní rámec chyběl od počátku, byť se doplňuje. 

Zaráží mě, že sotva se přijme nějaký hospodářský zákon, a hned se řekne, že se musí novelizovat, 

musíme změnit toto a toto. Dnes se v tom nevyznají ani lidé z daňových úřadů. Stále je zde problém, 

aby došlo ke změně legislativy. Zákony jsou napsány tak, že dochází k zákrutům, a není to 

jednoznačné, aby se podle toho lidé mohli chovat.  

MS: Svět je složitý a přístupů k jeho výkladům je mnoho, a to platí i o zákonech.   

JM: Proč v zákonech člověk slyší: v zákoně chyběla jedna čárka, dvě tečky. Soudy si zákon mohou 

vykládat jinak, je zde problém na straně soudců, kteří se rigidně drží paragrafů a nejsou s to je 

posuzovat v nějakém kontextu.   

MS: Soud první instance rozhodne o vině osoby například v případě pana Bárty, přijde odvolací soud a 

interpretuje to jinak.  

JM: Stejné jsou znalecké posudky. Buďto jsou znalci špatně vybíraní, nebo jsou špatně kontrolovaní. 

Máte znalecké posudky, které jsou plně v rozporu.  

MS: Dobrá, nyní se vaše slova vztahovala k minulosti, a co budoucnost? Jak vidíte postavení naší země 

v rámci Evropské unie a globalizovaného světa?  

JM: Neřekl bych, že se rozpustíme jako kostka cukru, jak říkal Václav Klaus. Jako národ jsme šikovní, 

přežili jsme dost perzekucí. Měli bychom být plnoprávnými členy Unie, třebaže se tak nechováme. 

Zatím se vezeme, využíváme výhod, což je naše povaha. Snažíme se pro sebe nalézt všechny možné 

výhody. Necítíme, že máme nějaké povinnosti vůči společenství. Když si toto neuvědomíme, budeme 

v Evropské unii podivnou zemí, na níž se budou dívat s despektem: to jsou ti Češi.  

MS: Děkuji vám za kritické postoje.  

P.S.: 

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

JM: Vylepoval jsem s kolegou z deníku Lidová demokracie plakáty po 17. 11. a podílel jsem se na 

přípravě reportáže z demonstrace na Letné. 

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

JM: Ano za tisícikorunu vloženou do kuponové privatizace jsem později vydělal asi 40 tisíc korun. 

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

ono rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení se v Evropské unii?     

JM: Souhlasil jsem s ním, protože osamostatnění Slovákům prospělo. 
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Dialog o transformaci se Stanislavem Stejskalem31,32:  

MS: Rok 1989 přinesl změnu a díky ní se počala psát nová historie tohoto státu. Jak se to dotklo vás? 

Co jste si od této změny sliboval? Dle mých poznatků jste byl studentem na Střední průmyslové škole 

v Kolíně. Jak jste vnímal onen rok i roky následné? Jak ovlivnily společenské změny váš život jako 

mladého a jistě perspektivního člověka?  

SSt: Studoval jsem tenkrát čtvrtý ročník, a tak jsme si jako studenti mysleli, že chápeme, o co běží. 

Nicméně asi jsme si představovali něco jiného, než co nakonec bylo. Nevadí, dali jsme se do toho tak, 

že za námi do školy přijel jeden student z vysoké školy z Prahy. A ten v podstatě přednesl učitelům, oč 

běží a co se v  Praze děje.  

MS: Jinými slovy studenti i na menším městě se stali nositeli té v dobrém slova smyslu něžné 

revoluce?  

SSt: Určitě to byla jejich velká úloha. My jsme poté měli nějaké petice na škole. Přinesl jsem to od 

kamaráda, který studoval v Praze, a dávali jsme to podepisovat zdejším lidem. Samozřejmě se s tím 

svezly všechny ročníky naší školy. Někteří, třeba žáci druhých ročníků, co si já pamatuji, asi příliš 

netušili, oč běží, nicméně každý se tak nějak ze školy ulil.  

MS: Díky studentům začala revoluce. Ti byli jedna ze sil, poté se k nim přidávali dělníci. Také nesmíme 

zapomenout na divadelníky. Vy jste končil, a byli další studenti ve vaší škole těmi hybateli, jako tomu 

bylo v Praze?  

SSt: Určitě jsme byli jedna ze škol, která se hned připojila. Byly školy, které vůbec tuto skutečnost 

ignorovaly, jako byla Střední ekonomická škola v Kolíně, …  

MS: … dnešní Obchodní akademie Kolín, … 

SSt: … takže tam vznikly problémy, že někteří neměli zájem, ale přesto to rostlo. A byli jsme symboly. 

Pamatuji si, že jsme se účastnili nějakých jednání v „KOKOSu“ v Kolíně …  

MS: To je pojem z tehdejší hantýrky, ve skutečnosti to znamenalo komunistický kostel, centrum místní 

KSČ, jak se prapodivným stavbám ve větších městech říkalo. Tato stavba vybočovala z obvyklé 

zástavby. 

SSt: Ano, ano, něco v tom smyslu. Byla to budova, kde komunisté měli veškeré zázemí. Já jsem měl 

hodně zpráv z Prahy, byli jsme tam s kamarádem. Také té první demonstrace na Letné jsme se 

zúčastnili, ta byla ještě méně organizovaná. Takže to bylo zajímavé sledovat, jak to všechno vzniká.  

MS: Ano, člověk se toho mohl zúčastnit, mohl být nejen divákem, ale i přímým aktérem, 

spolutvůrcem. Rád bych se zeptal, zdali se páni kantoři za tu krátkou dobu proměnili? Já si to jako 

malý hoch pamatuji v tom ohledu, že na škole, kde jsem studoval, nám paní učitelka jasně řekla, že již 

není „soudružkou učitelkou“, ale paní učitelkou. Lidé si zkrátka ze sebe smekli masku, jež byli nuceni 

nosit. Toho jsem si všiml, a to se mi také zapsalo do mé paměti. Bylo něco podobného i u vás? 

                                                           
1
 Stanislav Stejskal *1971, aktivně působí ve skautské organizaci a také působí jako programátor.  

32
 Hovor byl veden ve čtvrtek 28. července 2011 v odpoledních hodinách v poděbradském parku u lázeňské 

kolonádě v centru Poděbrad. 
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SSt: Tak ano, ze soudruhů se stali pánové a paní. Jinak si nepamatuji, že by se někdo distancoval od 

minulosti.  

MS: Podporovala to většina kantorů, jelikož ne každému to muselo být vhod? Ne každý z oné změny 

mohl profitovat.  

SSt: Učitelský sbor jsem natolik nesledoval, abych mohl říci, jestli tam byl někdo aktivní více, nebo ne. 

Spíše nám dělali takovou kulisu …  

MS: V jakém slova smyslu? Diskutovali jste o stavu této společnosti a o jistě dějinném mezníku, kam 

se dostala, a jaké to má příčiny? Probouzeli jsme učitele k diskusi?  

SSt: Myslím si, že jsme to byli spíše my, kdo měl zájem diskutovat, ale nevzpomínám si na velké 

diskuse. Snad nejprve byla jasná opatrnost. Chtěli jsme vědět, co se děje. Jak jsem říkal, přijel student 

z Prahy a s ním jsme vedli hovor ve velkých prostorách školy, byla tam s ním diskuse. Byla také 

setkání v ulicích, jak se to běžně v té době dělalo, nicméně to si pamatuji z Poděbrad. Takže v  Kolíně 

to žilo již životem, který jsem příliš nereflektoval.  

MS: Je dobré se zastavit nad otázkou, zdali jste se před rokem 1989 obraceli ke kantorům s otázkami 

o společnosti a jejím vývoji, zdali byli nakloněni takovým tématům, nebo je přešli?  

SSt: Určitě bylo patrné uvolnění, tak přestavba, tedy ve druhé polovině 80. let.  

MS: Nu, tedy Michail Gorbačov33 a jeho kurz proměnit onen zatuhlý komunismus? 

SSt: Ano, jako mladí jsme nosili jeho obrázky. Takové věci, které si mládež přisvojí a přivlastní. 

Pamatuji si, že jsme dělali různé akce, že jsme pomáhali mládežnickému klubu, který se tenkrát tvořil 

nebo budoval. Také jsme byli na brigádě. Na to si živě vzpomínám ... Vím, že jsme brali do školy 

tehdejší výtisk Mladé fronty34. Tam v oněch revolučních dnech vycházely zprávy. Ano, informovaní 

jsme vcelku byli.  

MS: Jako mladý student jste poslouchal zahraniční rozhlas, třebas Svobodou Evropu, Hlas Ameriky. 

Tehdy se západní rozhlas snažil přispět k utváření pravdivého obrazu o tom, v čem žijí zdejší 

obyvatelé, krom toho v posledních letech nebyly tyto stanice režimem rušeny.  

SSt: Mělo to trochu pachuť zakázaného ovoce, když na to vzpomínám. Cosi jsem ve svém mládí slyšel, 

avšak nic pravidelného to nebylo. Bylo to takové zvláštní, poslouchat toto rádio. Tím, že to má punc 

něčeho zakázaného, mělo to také jinou atmosféru.  

 

                                                           
33

 Michail Sergejevič Gorbačov *1931, význačný sovětský státník, jenž byl posledním tajemníkem UV KSSS a také 
první a posledním prezidentem Sovětského svazu. Uvědomil si chyby sovětského zřízení, a proto zavedl politiku 
perestrojky a glasnosti. Problém byl v tom, že komunismus jako systém se ukázal nereformovatelný, a proto se 
východní blok spojený ideologií komunismu rozpadl. Vedle Gorbačova je vhodné uvést R. Reagana, M. 
Thatcherovou a také Jana Pavla II. Ti přispěli k pádu totality. Sluší se uvést, že k pádu také přispěli obyčejní lidé, 
kteří věřili, že efektivita systému kapitalistického je vyšší než státem řízené společnosti. Osmdesátá léta 
mnohým lidem otevřela oči, neboť zástupci lidu byli závislí na pokynech z Moskvy, a M. Gorbačov jasně řekl, že 
jde cestou uvolnění; tedy to, co zaznělo i u nás: Je to vaše dělo …  
3
 Mladá fronta - svazácký tisk, jenž se v devadesátých letech proměnil na Mladou frontu Dnes. 
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... Komunismus ...  

MS: Jak se vlastně díváte na minulý režim, který zde působil více jak dvě generace? Žil jste v něm celé 

své dětství a také kus svého mládí. Jaké vzpomínky na něj máte? Co jste si z něho odnesl, pokud se na 

daný systém díváte s odstupem? V té době jste asi navštěvoval také Pionýra či následně jste byl 

svazákem, že? Co pro vás znamená komunismus a totalita? 

SSt: Vše se dělalo dohromady, dnes bychom užili slovo masově. Byla to zkrátka taková doba 

v porovnání s dnešním individualismem. Města byla šedivá. Moc domů nebylo opravených. Bylo to 

takové divné … K té další otázce … Komunismus a totalita pro mě znamená mé dětství, které jsem v 

tomto režimu prožil. Jako dítě spoustu věcí nechápete, přesto jsou pro vás některé věci divné nebo 

zvláštní. Také vnímáte rozdíl v tom, co se říká doma nebo mezi lidmi a co slyšíte v televizi, rozhlase. 

Co se týká skautingu, ten samozřejmě oficiálně neexistoval. Přesto některé oddíly fungovaly pod 

hlavičkou pionýra, turistů, sportovních oddílů atd. To jsem se však bohužel dozvěděl až po listopadu 

1989. Například knihy od J. Foglara jsem si půjčoval od kamarádů, kteří měli v mých očích to štěstí, že 

je vlastnili. Měly zvláštní kouzlo starých dobrých časů, o to příjemnější a dobrodružnější byly zážitky 

při jejich četbě. 

MS: Sluší se říci, že člověk nemohl jezdit do zahraničí. Jedině tak na Východ … Vím to sám, jelikož sám 

jsem v daném režimu prožil svých devět let, a přesto se mi přelomový rok 1989 vryl do paměti. Do 

Prahy, kde se děly hlavní události, jsem dojížděl … Jak ony události ovlivnily vaše následné směřování? 

Měl jste zájem začít podnikat, nebo jste měl naplánováno, že budete pokračovat ve studiích?  

SSt: Spousta z nás byla ze školy již otrávená a neměla zájem jít dál studovat. Asi šest lidí z mé třídy šlo 

studovat. Dnes z nich jsou buď kantoři, či konstruktéři, jimiž jsme se učili, nicméně neměl jsem takové 

ambice. Nechtěl jsem podnikat, spíše pokud se otevřela možnost skautingu35, po němž jsem vždy 

toužil už jako dítě, využil jsem toho, a to se podařilo.  

MS: Není možné opomenout, zdali si myslíte, jestli komunismus deformoval člověka více jak 40 let?  

To jsou dvě generace, které v tom systému musely žít. Dá se s jistou nadsázkou říci, že komunismus 

dojel na to, že přivedl tuto zemi takřka k bankrotu. Ostatně materiály nově vzniklého Občanského fóra 

o tom hovořily přesvědčivě: … společnost se nachází v mravní, sociální, ekologické, politické, 

ekonomické krizi …  

SSt: O tom se mluvilo a byla spousta výzev a různých akcí poukazujících na onen marasmus. Viděli 

jsme, že to tak tenkrát bylo. Myslím si, že pár let poté, co se to událo, jsme měli snahu a touhu to 

zlepšit. Mohu říci, že v současné době spíše vidím, že se vracíme v některých věcech od ekologie zpět. 

Takže je to takový zvláštní vývoj, takové kolečko, …  

MS: … nebo to má sinusový průběh, kdy však není pravidelné dno, ani vrchol a perioda.  

SSt: Možná …  

 

                                                           
4
 Skauting jest mládežnická organizace, jejíž cílem je podpořit mravní a znalostí rozvoj osobnosti. Tato instituce 

působí celosvětově a byla založena Angličanem Robertem Badenem Powellem v roce 1907. Česká větev byla 
založena A. B. Svojsíkem (1876 – 1938) v roce 1914, jehož Základy junáctví z roku 1912 se staly zakladatelskou 
literaturou, jež se používá do dnešních dnů. V Americe byl zakladatelskou osobností E. T. Seton. 
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... Demokracie ...  

MS: Rok 1989 byla hlavně politická změna. Jak jste vnímal možnost politické participace, že je zde 

svoboda volit a být volen? Dříve se politiky účastnili lidé, kteří měli červenou průkazku. Vy jste neměl 

zájem jako mladý se zapojit do politického dění? Jak jste naložil s  možností být volen? Ostatně jako 

mladý člověk jste byl tak nepoznamenaný minulostí a mohl jste být dobrým reprezentantem lidí, kteří 

byli zvyklí v politice vidět neustále stejné tváře.  

SSt: Volit je dobrá zkušenost. Samozřejmě jsem ji využíval a také ji využívám, ale do politiky jsem 

nikdy neměl ambice vstupovat. Po revoluci jsem viděl možnost skautovat, takže tam jsem se snažil 

realizovat.  

... Demokracie a skauting ...  

MS: Nu, ale přejděme k vašemu tématu. Ve vašem slovníku je často slyšet slovo skauting. Čím pro vás 

o skauting je a co pro vás znamená obrození této instituce? Je známo, že jste byl součástí obrození 

skautingu v Poděbradech v roce 1990. 

SSt: Pro mě to znamená splnění věcí, po kterých jsem v mládí toužil … Samozřejmě, jako dospělý jsem 

nemohl být tím, čím bych byl jako dítě, nicméně jsem se snažil zapojit do vedení oddílu a potom jsem 

měl ambice mít svůj oddíl. Mít jej zkrátka co nejlepší a v něm také co nejlepší hochy.  

MS: To je zřejmé, ale také obtížné a klade to nároky na obě strany. Je to velká výzva k práci na 

člověku. Dá se říci, že skauting je institucí vhodnou pro výchovu lidí. Co dle vás může dát skauting 

lidem pro měnící se otevřenou společnost, kterou se snažíme vybodovat? Či jak vy vnímáte zrod zdejší 

demokracie a jak se do vaší angažovanosti promítá skautský duch, pokud bychom se vrátili k tématu 

utvoření společenského řádu? 

SSt: Společným jmenovatelem zrodu demokracie v našem státě a skautingu bylo nadšení. Bohužel 

bylo bez hranic a moc benevolentní k lidem, kteří v minulosti sloužili starému režimu. Proto se jak do 

státního aparátu, tak do skautingu dostali lidé, kteří sloužili komunistickému režimu, a jaksi to 

najednou zapomněli. Můžeme spočítat na prstech jedné ruky případy, kdy se dotyčný člověk alespoň 

omluvil. A. B. Svojsík36 v roce 1938 po návratu ze studijní cesty v Rusku mimo jiné řekl: „Skauting 

vylučuje totalitu a totalita vylučuje skauting.“ Jak je známo, tato cesta byla pro jeho život osudná. 

MS: Dříve naše společnost znala pionýry, dnes může znát skauty. Jak vy byste to od sebe oddělil?  

SSt: Jistě bych ten rozdíl mezi pionýry a skauty viděl v tom, že skaut je dobrovolná organizace. To 

znamená, že dříve každý byl pionýrem, a nevzpomínám si, že by někdo odmítl, tedy v tom mém 

okruhu. Zkrátka, bylo to masové šátkování na národním výboru. To bylo o něčem jiném.  

                                                           
36

 Antonín Benjamín Svojsík (1876 – 1938), zakladatel skautské organizace v Čechách. Původním povoláním 
pedagog. Díky staršímu bratru Aloisovi, katolickému duchovnímu, se seznámil v roce 1910 se skautingem a 
následné roky se vydal do Anglie, kde toto hnutí vzniklo. Překládal knihu Scouting for boys od R. B. Powella. Ta 
se stala podnětem pro napsání jeho Základů junáctví z roku 1912, jelikož se domníval, že kulturu a vnímání 
Angličanů nelze aplikovat v této zemi. Pro svou činnost získal přední osobnosti Fr. Drtinu, T. G. M., K. Kramáře. 
Svojsík vedl první skautský tábor v roce 1912 a organizace počíná fungovat od roku 1914. Její vývoj byl však 
přerušen totalitními režimy.        
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MS: Myslíte si, že dříve pionýři sloužili straně, že to byl takový předvoj té komunistické partaje, která 

nám zde vládla?  

SSt: Přímo takto nám to nikdo neřekl, avšak hesla v tehdejších stezkách, které děti dostávaly … 

Všechna ta propaganda kolem toho mohla hodně napovědět, i když jsme si to jako děti 

neuvědomovaly. Určitě tam věci takového charakteru byly. 

MS: Nu, jako mladý hoch si pamatuji, že jsem byl pozván do pionýrského domu, jenž byl na Pražském 

hradě. Tam jezdili pionýři pozváni. Je možné, že na to lidé zapomněli, že si to asi neuvědomují. Možná 

ztrácíme paměť. Skauti či pionýři, někdo to dává naroveň. Co podle vás znamená skauting pro 

otevřenou společnost? Není to třebas formování člověka? Minulý režim měl také zájem budovat a 

formovat člověka, a proto dával před slovo „člověk“ adjektivum socialistický …  

SSt: Postupně se skauting vypracoval tam, kde je dnes. Mně se třebas líbí heslo: Vymyslel si … To je 

skauting pro život. Je to schopnost umět si poradit, být samostatný, být zručný, být duševně a tělesně 

fit. To jsou základní věci, které by měl skauting dát nejen dětem, ale i všem lidem.  

MS: Inu, nesnažit se být přítěží pro druhé, ale snažit se nést život s patřičnou odpovědností, znát své 

schopnosti a vědět, že si člověk musí pomoci sám, a nežádat toho druhého, aby za něj řešil jeho 

životní problémy. Být skaut znamená také nebýt závislý na státu, ale snažit se vlastními silami zjistit, 

kde má ve společnosti, jíž je členem, své místo.  

SSt: Pochopitelně. Každý jedinec by se měl stát samostatným a nezneužívat stát, což se mnohdy děje. 

Jsme tak naučeni z minulosti, avšak to je běh na dlouhou trať.  

... Skauting a občanská společnost...   

MS: Dobrá, jak uvažujete o občanské společnosti? To je termín, který je mnohým lidem doslova trnem 

v oku; skautská organizace je ale součástí dané společnosti a étos skautingu daný koncept občanské 

společnosti podpírá. Myslíte si, že skaut, jenž přímo nevstupuje do politiky, svými postoji k této 

organizaci napomáhá kultivaci veřejného prostoru? Jak vnímáte sílu skautské instituce ve vztahu 

k jiným organizacím, které utvářejí občanskou společnost? Jak může skautská instituce a skauti 

promlouvat do dění, které se odehrává ve veřejném prostoru?   

SSt: Skauting se musel proměnit v osobě. Byly doby, kdy v jeho vedení byla starší generace, která 

nebyla na tu dobu připravena. Tím pádem spousta věcí, reputace skautingu a podobě jednoduše 

nefungovala, takže po generační výměně, která proběhla ve druhé polovině 90. let, a v podstatě 

probíhá doposud, to do svých rukou vzali mladí, kteří byli už vychováni v oddílech. Ti už se v podstatě 

dokážou daleko lépe orientovat a přizpůsobit skauting dnešní době. Otázkou je, zdali skauting zůstal 

takovým, že může společnosti něco dát, nebo jestli se dnešní společnosti nepřizpůsobil až moc.  

MS: Užil jste slovo přizpůsobit se … To však znamená být konformní s dnešní praxí a také 

neupozorňovat na nešvary, které se dějí a jsou v rozporu se skautskými ideály.  

SSt: Ano, tak jsem to myslel. 

MS: Již jsme to trochu nakousli – jde o změnu systému a změnu člověka - ale to jsme diskutovali 

v obecné rovině. Rád se zeptal, jak vnímáte proměnu lidí ve skautské organizaci, kteří tam mohou být 

zdravou částí společnosti a v dobrém slova smyslu oporou celku tak, aby se nezhroutil? Tážu se, zdali 
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jsou skautské ideje přijímány lidmi tak, že z daných lidí jsou slušní lidé a posilují demokratické zřízení 

v této zemi? Jednoduše řečeno, jestli skautská organizace dokáže vtisknout vzorce chování a 

poznamenat lidská srdce natolik, že lidé poté neuhnou před „křivárnou“ tohoto světa?   

SSt: Co se týká nejbližšího okolí, vnímám to tak, že ubyli lidi, kteří by prakticky pracovali zdarma. 

Z toho přirozeně vyplývá spousta problémů, hlavně organizačních, nicméně stále ještě žijeme. A já 

doufám, že budeme moci pokračovat v  poslání, které máme, a že dětem budeme stále moci nabízet 

skauting …  

MS: Nu, ale jak vnímáte proměnu lidí, konkrétních jednotlivců? Rád bych věděl, jak hodnotíte lidi, 

s nimiž jste se setkal v devadesátých letech, ve srovnání s lidmi, kteří v dané organizaci působí do 

dnešních dnů, kteří právě nyní zažívají radosti a strasti, jako je zažívali ti, kdo tam přišli krátce po 

obnovení dané organizace?  

SSt: Když jsem se s někým setkal na počátku, kdy byl skauting obnoven, daní lidé byli zapálení … Tito 

lidé již však odešli a jsou mimo skauting, a nemám tedy patřičné porovnání. 

MS: Ne, to jsme si asi nerozuměli, myslel jsem cosi jiného … Vyjděme z mé osobní zkušenosti. Když 

jsem vstupoval do skautingu, bylo mi devět let a byl jsem rád, že mohu nalézt kluky podobných zájmů, 

byť mě občas štvali … Tážu se sám, co dnes přitahuje ke skautingu a čím jsou zasaženi desetiletí kluci? 

Jak se proměnila jejich komunikace? Jaké jsou jejich zájmy? Jaké jsou jejich preference?  

SSt: Dnes jsme všichni včetně dětí zvyklí konzumovat. Pouze či většinou konzumovat, což je smutné …  

MS: Neodvykli jsme si také dávat a obětovat se?  

SSt: Možná málo dávat … Málo se podílet na tom, co by mělo být naší činností, takže …  

MS: To znamená i méně komunikovat? 

SSt: Ano, dnes osobní komunikaci nahradily počítače a vše, co s nimi souvisí, tedy i mobilní telefony. 

Takže jsme uvěřili tomu, že budeme lépe komunikovat skrze technologie, a ne osobně.  

MS: To je asi jeden důvod, proč člověk může zakoušet mnoho dimenzí odcizení … Člověk má tedy blíže 

ke stroji než k člověku, což je jistě vážný stav …  

SSt: Ano, ano … To je hodně vidět na dětech, nejsou zvyklé déle chodit se zátěží, počítač jim mnohdy 

říká více než jejich vrstevník. Není to u všech, ale člověk musí hodně dbát na to, aby děti nesklouzly 

do „komunikačního vakua“, do obtíží, které na ně líčí dnešní svět.  

MS: Co dělat pro to, aby v dětech, mladých skautech, působil Svojsíkův duch, aby se nesl celým 

sdružením, každým oddílem, a poté aby ten duch mohl posilovat i onu společnost, v níž daní děti 

působí? 

SSt: Dříve byl problém, že děti o nás nevěděly, ale snad se to nyní lepší. Musí se dozvědět, že kdosi 

jako skautská organizace funguje, a také by je měl oslovit program. Tam je dosti velká příležitost, ale 

musíme to udělat tak, abychom to dokázali nabídnout tak, aby tomu mladší lidé rozuměli. Zkrátka, 

tam by měla vyvstat potřeba i rodičů, že to není marné, že je dobré, aby třebas děti byly součástí 

takové skupiny …  
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MS: Nu, v hospodářské oblasti se hovoří o marketingu, který napomáhá v boji o zákazníka.  

SSt: Dá se to s tím trochu porovnat, jelikož nejsme sami jako organizace. Těch organizací jsou desítky 

a u nás, v malém městě, máme Dům dětí a mládeže, který pracuje dobře. A myslím si, že cesta není 

házet na sebe špínu či si konkurovat v nějakém v tom negativním slova smyslu, ale spolupracovat, což 

se částečně děje.  

MS: Trochu se vyhýbáte odpovědi ohledně proměny dětí … Když byste měl zavzpomínat na 

komunikaci s nově se obrodivšími skauty po roce 1989 … Dnes říkáte, že je to obtíž … Můžete tuto 

skutečnost rozvést? Jak byste charakterizoval osobu, která byla skautem v oněch počátcích po 

obnovení daného společenství, a je skautem dnes?  

SSt: Pokud si vzpomenu na první naše členy, byli to hoši, kteří měli zájem o věc, byli aktivní a sami si 

dokázali vymyslet zábavu a některé věci jim šly úplně samy. Jako vedoucí jsem nemusel příliš 

zasahovat. Další generace patřila od druhé poloviny devadesátých let do roku 2000, u těchto dětí už 

vše plně nešlo … Tím myslím něco si vymyslet, cosi uspořádat, například zahrát scénku, tak to byla 

v některých okamžicích velká obtíž. V tom si těch prvních hodně cením, jelikož ti hoši vyrůstali v úplně 

jiném prostředí a v úplně jiné době.  

MS: To znamená, že vy dnešním chlapcům vyčítáte ztrátu invence, podnikavosti a závislost na oněch 

technologiích, které člověka obklopují během všedního života?  

SSt: Určitě, mají na tom svůj vliv, jelikož nabídka volnočasových činností je pestrá a někdy možná je 

problém si také vybrat. Lidé jsou spíše pasivnější, než aby šli za něčím, nechají se někým obsloužit, 

což má za následek také důsledky, které jsem popsal. Ale neplatí to všeobecně, existují i výjimky … 

Zkrátka, je to práce a je nutné, abychom nacházeli patřičné spojence při buzení aktivity …  

... Systém, ne lidi ...  

MS: Rád bych položil otázku související s proměnou společnosti. Byl to snad Václav Klaus, jenž hovořil 

o proměně systému ze socialismu na kapitalismus. Tvrdil, že měníme systém, ale ne lidi … Snažil se 

říci, že primárně nejde o člověka, ale o vytyčení pravidel, v nichž se daný člověk pohybuje. Jak vy vidíte 

tezi o možnosti změny systému a lidí? Tážu se, zdali můžeme změnit systém bez změny člověka? Je dle 

vás dobré snažit se změnit systém bez změny člověka? Trochu mi ona zkratka připomíná skutečnost, 

že jeden den nesl krám nápis socialistický podnik, druhý den nápis kapitalistický. Lze patřičnou 

proměnu udělat, aniž by se apelovalo na člověka? Václav Klaus to pojímal tak, že vláda nemá 

podnikat další sociální inženýrství, jako tomu bylo v minulém režimu. Vláda či političtí přestavitelé by 

měli pečovat o kvalitu práva a jeho fungování … Jak vnímáte toto poselství o člověku a systému? 

Skaut se snaží kultivovat dobrého ducha, probouzet to dobré v člověku, změnit chování lidí. To se 

neuskuteční ani v měsících, ani v letech, ale v generacích …  

SSt: Je jistě těžké změnit onen ekonomicko – sociální systém a nahradit jej jiným. Je nutné, aby lidé 

věděli, do čeho jdou. My jsme to tenkrát nevěděli. Teprve když počítám, co vše se za těch dvacet let 

změnilo, je zde spousta pozitivního, ale též je vidět spousta toho negativního. Nejde ani tak o lidi, 

jako jde o zisk. Dnes mnoho společností vlastní nadnárodní korporace. V tom vidím velkou Achillovu 

patu. To je velký, neřešený problém.  
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... Hodnoty ...  

MS: Člověk je zde prostředkem, a ne cílem. Na prvním místě jsou peníze, což odporuje jak selskému 

rozumu, ale také doporučení I. Kanta, jenž zavedl maximu o cíli a prostředku. Ostatně sám vím, že jste 

musel projít osobní krizí a začít od píky. To člověka vedlo zřejmě k tomu, že přehodnotil svůj postoj 

k životu, a patřičně to zformovalo jeho žebříček hodnot. Je dobré se zeptat, zdali kapitalistický systém 

nevede k tomu, že člověk se zbavuje svého „Já“, tedy své identity, zdali nepodporuje odcizení? Pod tím 

pojmem si můžeme přestavit služebnost člověka hmotným statkům.  

SSt: V tom máte pravdu. Také to zakouším. Jak jsem řekl, dnes je to o penězích, o vykonaném 

množství práce za minimální náklady. Člověk jako kdyby byl opomenut, a vůbec se nepočítá, že by 

měl nějaké obtíže a že může být hendikepovaný, nemocný, že stárne. A tento přístup se mi pranic 

nelíbí.  

MS: Nu, ale jaký jiný systém bychom měli mít? Jak využít toho, že člověk je skaut a může svými 

občanskými postoji demokratizovat kapitalismus, který je výchozí pro fungování celé společnosti? 

Ostatně žijeme v Evropě a tomuto kontinentu je často vytýkáno, že je příliš sociálně ohleduplný. Jak 

vnímáte tuto skutečnost, třebaže to člověk na první pohled nemusí pociťovat?  

SSt: Nemám žel zkušenosti se zahraničím. Vidím, že jsme si vzali pouze něco z toho systému, který 

kolem nás funguje a který by nahrazen tím předchozím. Je tolik sociálních mechanismů a vůbec 

chování nás navzájem, což jsme ze  Západu nepřejali.  

MS: Jsme sobečtí? Ignorující? Nu, ale to je běh na dlouhou dobu a také jsme to zdědili z minulého 

režimu, že? Člověk jednoduše může napsat zákony, ale ta patřičná změna mentality, ta pokulhává … 

Myslím, že to byl kardinál Miroslav Vlk, kdo hovořil o nutnosti transformace „lidského srdce“, když 

hovořil o transformaci politiky, společnosti a hospodářství. Na základě výše uvedeného bych mohl 

soudit, že naše srdce, to české srdce je pěkně zkornatělé …  

SSt: Nu, nemohu to přímo posoudit. Možná je to tak, jak říkáte v oné metafoře. Já si myslím, že je to 

tak s každým systémem, který si lidstvo vymyslelo. Domnívám se, že je nutné, aby se patřičně 

proměnil člověk k té ideji, kterou se rozhodl následovat a kterou uznává. Já uznávám skauting, jelikož 

jeho hodnoty mají této společnosti co dát, ač dnes žel nejsou prosazované.  

MS: Myslíte si, že třebas slušnost či úcta k pravdě je věc, která v této společnosti chybí?  

SSt: Ano, a proto zde má skauting neustále co říci. 

MS: Rok 1989 byl charakterizován nejen slovem demokracie, či lépe návratem demokracie, ale také 

svobodou; to také znamená možností seberealizace, naplnění svého životního projektu, který v sobě 

jedinec skrývá. Součástí definic svobody je také nenechávat se ovládat. Kdo se nechá ovládat, je 

otrokem, byť užívá komunikační prostředky k tomu, aby byl svobodný. Není to náhodou obrovský 

paradox doby? Užíváme věci, abychom byli svobodnými, ale stáváme se otroky?  

SSt: Ano, s tím bych mohl souhlasit. Myslím si, že tak jako jsme byli pasivní, než přišel rok 1989, tak 

jsme se změnili na velice aktivní či někteří z nás, a ti snad dělají aktivně věci do dnešních dnů. 

Nicméně doba se opětovně otočila k tomu, že většina z nás má zájem konzumovat a stává se pasivní. 
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Dříve, před rokem 1989, nebylo tolik možností a lidé byli rezignovaní. Nyní jsme možná unaveni 

z přemíry možnosti a někteří lidé také rezignovali … To je asi nebezpečné …  

MS: Ano, lidé se stávají ovladatelným stádem, které nemyslí a pošlapává vytvořené hodnoty. Lidé 

dávají prostor těm, kdo mají zájem ovládat druhé. Skauting by, dle mého pohledu, měl nabídnout 

cestu z pasivity a najít způsob jak s ní bojovat.  

SSt: Pochopitelně, ale v tom hodně závisí na vedoucích, tedy na dospělých lidech. Ti jsou tam v tom 

smyslu nejdůležitější. Je jenom na nich, jak dokážou rozjet práci s dětmi, tak to prostě bude. Když se 

podaří lidem zapojit do aktivity děti, tak skauting bude prosperovat v celé generační lince a 

propojovat všechny od těch mladých až po ty staré. 

MS: Ano, to je rukavice hozená lidem a stoupencům daných názorů. 

... Mezinárodní rozměr ... 

MS: Obraťme ale list. Skaut je mezinárodní a i Česká republika šla oním směrem. Jsme součástí 

Evropské unie, Severoatlantické organizace NATO, ostatně rok 1989 byl rokem, kdy se počalo hovořit 

o návratu do Evropy, mezi demokratické státy, kam bývalé Československo patřilo. Myslíte si, že jsme 

se vydali správným směrem? Jak se vás tato skutečnost dotkla? Jak vnímáte ze své pozice Českou 

republiku, Evropu a svět?  

SSt: Evropská unie - to je na dlouhé povídání. My jsme spíše ztratili, než jsme získali. Nedávno jsem 

měl možnost číst studii o potravinách, tam bylo uvedeno, že jsme soběstační pouze ze šedesáti 

procent, nicméně v minulosti se ona soběstačnost počítala na „sto dvacet“ procent. Je to v pořádku? 

Já si myslím, že asi ne. Zrovna tak bychom mohli hovořit o dalších věcech. Proč posílat peníze někam 

ven, když je můžeme utratit v rámci České republiky?  

MS: Jinými slovy narážíte na to, že v nedávné minulosti jsme byli součástí jednoho bloku, toho na 

východ od nás s centrem v Moskvě, říkalo se tomu Rada vzájemné hospodářské pomoci, kam jsme 

dodávali naše přebytky. A nyní jsme součástí dalšího soukolí jménem Evropská unie s centrem 

v Bruselu. Nu, ale je otázkou zdali si my Češi dokážeme hájit své vlastní pozice a zdali náhodou v rámci 

onoho druhého uskupení nepůsobíme jako notoričtí „Švejci“? 

SSt: Možná tomu tak je. Myslím si, že zde je ten problém. Lidé, kteří vyjednávali podmínky pro vstup 

do NATO či EU, prostě nemysleli na stát a jeho prospěch v  daném smyslu slova, ale mysleli na sebe, 

na svůj vlastní prospěch. Jinak si nedokážu vysvětlit, proč jsme tam, kde jsme.  

... Otázka vyrovnání se s minulostí ...  

MS: Na závěr není možné se nezeptat na to, co si myslíte o vyrovnání se s minulostí. Uvádíte, že ve 

společnosti nacházíte obdobné symptomy jako u té, které byla před rokem 1989. Není to také 

způsobeno tím, že v naší společnosti nenastalo patřičné vyrovnání s minulostí, že sametový přechod 

byl zaplacen tím, že zde nedošlo k proměně společenské struktury, že nám vládnou lidé, kteří mají tu 

větší tu menší vazby na minulost? Jak se dle vás měla vypořádat společnost s tím, co bylo před rokem 

1989? 

SSt: Je těžké odsoudit jakéhokoli člověka za jeho činy v době minulé. Doba a režimy se mění, a to co 

dříve bylo běžné, dnes vymizelo, nebo se jeví v jiném světle. Je známé, že většina angažovaných 
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straníků byla členy KSČ z prospěchářství, nebo ze strachu, když jim bylo příslušnými orgány 

vyhrožováno. Také v tom hraje velkou roli povaha člověka, ne každý je hrdina. Recept na vyrovnání 

člověka s minulostí vidím ve výchově jeho morálních vlastností, v přístupu k životu. Tak se vracím 

opět ke skautingu, který nevychovává člověka na něčí objednávku, ale pro život. 

... Hodnocení ...  

MS: Ve svých slovech, narážíte na neutěšenou politiku, která se zde provozuje a která vás v tomto 

ohledu neuspokojuje. Dokonce jste naznačil, že tento režim a jeho rozmary jsou dle vás podobné 

tomu, co zde bylo před rokem 1989, tedy za období normalizace. 

SSt: Určitě, ony ozvěny jsou patrné. Kdo má zájem vidět, nechť to vidí. Já nedávám přednost věcem, 

které bych si nutně musel koupit a musel bych je mít několikrát. Dávám přednost tomu, aby lidé 

fungovali jako lidi, a ne jako bioroboti. 

MS: Tím máte na mysli, že dnešní člověk má více zboží, hmotných statků, ale řečeno s E. Frommem37, 

více má, než více jest. Ano, smutné, že?  

... Budoucnost nejen naše ...  

MS: Obraťme list: Jak vidíte budoucnost jak vlastní, tak toho českého – evropského lidu, či chcete-li 

západní civilizace? Budoucnost a povědomí o ní je důležité pro odpovědného člověka, neboť bez ní by 

asi člověk zakoušel útrapy ducha. Žít bez ponětí o budoucím, smysluplném směřování by 

z dlouhodobého hlediska bylo záhubné. 

SSt: Začal bych asi lidským společenstvím. Myslím si, že takto dál žít nemůžeme. Je to na úkor této 

planety, je to na úkor našich budoucích generací, pakliže se toho dožijí. Myslím si, že musí přijít 

nějaká změna, či k ní budeme muset být přinuceni. Nám přece příroda ukazuje, že není vše 

v pořádku, a proto se musíme změnit.  

MS: Je otázkou, zdali se nemyslící dav promění? Ale je to právě skauting, jenž usiluje o proměnu a 

kultivaci jednotlivce, že? Je tedy nutné uvažovat více v ekologickém rozměru? Obtíž je, že to mnozí lidé 

ignorují …   

SSt: Skautů je v tomto městě málo, a proto to nemůže stát pouze na nás. Každý je odpovědný 

především sám za svůj život, nicméně můžeme děti připravit na život tak, aby změny byly schopné 

pochopit, aby se stále dokázaly učit, neustrnuly a byly svobodné.  

MS: Kéž by tomu tak bylo! Děkuji vám za milé povídání …          

P.S.: 

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

SSt: Začal jsem se intenzivně věnovat tomu, co předtím nebylo možné, a to je skauting.   

                                                           
37

 Erich Fromm (1900 – 1980), začínal jako psycholog ve psychoanalytické škole S. Freuda, Je označován za 
humanistického filozofa, jenž vycházel z poznatků K. Marxe, které sám kriticky interpretoval. Celý svůj život se 
věnoval pochopení, jak funguje moderní společnost. Své kritické postoje měl jak k řízené, tak kapitalistické 
společnosti. Mezi jeho díly je vhodné zmínit Mít či být, Strach ze svobody, Anatomie lidské destruktivity, Člověk 
a psychoanalýza, Umění milovat. Většina děl vyšla v českém překladu.       
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MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

SSt: Kuponové privatizace jsem se zúčastnil. Její smysl a hlavně důsledky jsem však plně pochopil až 

později. Tento způsob rozprodání státního majetku přinesl rozporuplné výsledky. Zajímalo by mě, jak 

by vše dopadlo, kdybychom zvolili pomalejší a postupnější způsob, který navrhoval Valtr Komárek. 

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

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

společenství a také k opětovnému nalezení v Evropské unii? 

SSt: Myslím si, že rozdělení Československa nebylo nutné. Asi ho vyvolala spíš hysterie slovenské 

politické reprezentace, je ale možné, že část Čechů jej chtěla také. Touha po samostatnosti byla u 

části Slováků vzhledem k jejich válečné minulosti pochopitelná. Rozdělení má kladné i záporné 

stránky pro oba zúčastněné státy. 
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