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Dialog o transformaci s Ladislavem Horáčkem1,2: 

MS: Vážený pane nakladateli, čím je pro vás rok 1989, v jaké životní fázi vás zastihl, jaké naděje jste 

do něj vkládal a případně jak se naděje naplnily?  

LH: Jedná se vlastně o základní životní čas, protože od této chvíle žijeme úplně jiný život, žijeme život 

ve svobodě, v němž můžeme říkat, co chceme, můžeme psát, co chceme, můžeme své názory 

vydávat a šířit mezi lidmi. Pro člověka, který má rád knihy, byla změna zcela zásadní. Nakladatelství 

jsme založili 9. prosince 1989. Vlastně to bylo 3 týdny po 17. listopadu, ten jsem neprožil v Praze, 

jelikož jsme byli s kolegou Beránkem na mé chatě, kde jsme stříhali amatérský film. V pondělí ráno 

jsem se vrátil do práce a bývalý komunistický šéf na podniku Ivan Korius mi říká: „Co zde děláš?“ „Co 

bych zde dělal v 7 hodin? Nesu korektury, které jsem ti slíbil,“ řekl jsem tázavě. On mi odpověděl: 

„Vykašli se na to, pojď se mnou na Národní třídu.“ Šel jsem s ním na Národní třídu a teprve tam jsem 

se dozvěděl, že demonstrace proběhla a ve společnosti se cosi děje. Tenkrát jsem rovnou měl „kliku“, 

že jsem potkal dva kamarády z Melantrichu, s nimiž jsme šli do kanceláří Svobodného slova. Jednalo 

se o Jiřího Pavlise. 

MS: Očekával jste, že rok 1989 „musí“ přijít? Ostatně změny, kterých jsme byli svědky, začaly 

v Sovětském svazu. V roce 1985 usedá do křesla nejvyššího tajemníka UV KSSS Michail Gorbačov. Jak 

tato událost mohla ovlivnit směřování nejen u nás? 

LH: Osobní život to ovlivnilo tak, že když mě vyslýchali estébáci, přestali se mnou bavit o hloupostech, 

že střílíme vysokou zvěř, začali hovořit otevřeně, že Brežněv byl špatný, že Gorbačov je lepší. Řekl 

jsem jim: nevidím v tom žádnou souvislost s tím, na co jste se mě dřív ptali.  

MS: Nevěřil jste? 

LH: Nehodlal jsem se s nimi o tom bavit. Oni mě vyslýchali, protože jsme jezdili na chatu s Honzou 

Frolíkem, který se pak po revoluci stal šéfem archivu ministerstva vnitra. K němu jsme jezdili celá 

sedmdesátá, osmdesátá léta. Oni potřebovali vědět, co dělal Jan Frolík. Řekl jsem jim to, a zavolal 

jsem mu, co na mně chtěli vědět. Jednalo se o jeho první spis. Frolík si spis pak otevřel, aby se 

přesvědčil, zdali neklamu, zdali jsem tam něco neprozradil. Ujistil se, že jsem jim nic zásadního 

neprozradil.  

MS: To je nemilé, když člověk přichází do styku s úředníky Státní bezpečnosti.  

LH: Bylo to velmi nepříjemné a nikdy to příjemné být nemohlo. Opravdu tam byl jeden hodný, jeden 

zlý. V lecčems vyhrožovali, a byli naivní, protože mi říkali, abych jim půjčil klíče od chaty, avšak byla to 

tátova chata, tak nechť si řeknou jemu. Oni mi odvětili: „Pan Frolík tam jezdí, má klíče.“ Já jasně 

odpověděl: „To jim půjčil táta.“ Tím byla debata ukončena. Žádné klíče nepotřebovali. Mohli se do ní 

dostat kdykoliv. Ukradli mi tam starý gramofon, desky ...  

MS: Co naděje, pane nakladateli? Pro vás byl rok 1989 možností vydávat knihy. Kladný vztah se 

naplnil založením nakladatelství Paseka: Litomyšl, Praha.   

                                                           
1
 Ladislav Horáček *1947, český nakladatel, vlastník vydavatelství Paseka, v minulosti pracoval jako redaktor.   

2
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 13. listopadu 2014 dopoledne v prostorách vydavatelství Paseka Chopinova 4, 

Praha 2, Vinohrady.     
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LH: Byl jsem zaměstnán v podniku, který vydával knihy. Bylo to velmi svázané, a nyní jsem si mohl na 

svou „hubu“ říkat, co chci. Tuším v roce 1987 jsme tomu nevěřili.  

MS: Shodou okolností v tomto roce přijel Gorbačov do Prahy, někteří z nás jej vítali a jeden 

z transparentů také byl: S Michailem Gorbačovem proti komunistické straně. Zkrátka – lidé vycítili 

jeho přístup, který nemohli vycítit u představitelů režimu. 

LH: Nápisem S Gorbačovem proti komunistické straně byl poměrně scestný, poněvadž Gorbačov byl 

generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu.  

MS: V některých novinách jsem si přečetl, že Jakeš soudil, že změny zapříčinil Gorbačov. Kdyby se 

poslaly tanky na Václavské náměstí, že bychom skončili jako v Číně. Střílelo by se a byl by pokoj.  

LH: Myslím si, že lidé by si nenechali stoupnout vojenskou botou do tváří.  

... Komunistická ideologie a režim ...  

MS: Dobrá, nyní bych přešel před rok 1989. Čím je pro vás komunistická ideologie a režim na ní 

založený? Z jakých východisek čerpá?   

LH: Východiskem byl marxismus – leninismus a proletářský nacionalismus. Jednalo se o žvásty. 

Jednalo se o normální boj o moc jako všude jinde. Pouze moc zde byla absolutní. Svou moc a výhody 

bránili způsobem, který přesahuje rozměry lidského chování.  

MS: To znamená, že velké ideje tam nenacházíte? Ty byly pouze návnadou - deklarace spravedlnosti, 

rovnost? 

LH: Tento přístup byl jen čistě deklarován. Systém s tím nepracoval. O komunistovi, který vstoupil po 

roce 1968 do strany, bylo jasné, že ničemu nemůže věřit. Též nebylo věřit čemu, neexistovaly základy. 

V posledních letech studia jsme chodili na přednášky vědeckého komunismu, kam docházel jistý 

soudruh Ješ, který si tam sedl a tázal se nás: „Co si myslíte, soudruzi, o vědeckém komunismu?“ 

Seděli jsme tam, dívali na něj, nikdo se neozýval. Zeptal se ještě jednou, zvedl jsem ruku a 

konstatoval jsem: „Celé mi to připadá divné. Neříká se vědecká matematika, vědecká fyzika, protože 

tam je to samozřejmé. Komunistická ideologie si to přidává, protože to asi příliš vědecké nebude.“ 

MS: Jaká byla reakce vašeho kantora?  

LH: Řeknu vám to ... Otázal se mě: „Jak se jmenujete, soudruhu?“ Zapsal si mé jméno.  „Někdo další?“ 

zeptal se dál.  

MS: Byl jste za svůj názor potrestán?  

LH: Ne, protože jsme se pak neviděli. Při zkoušce jsem byl u někoho jiného.  

MS: Soudíte, že vědecký komunismus prázdná skořápka, ...  

LH: ... protože vědecký komunismus s vědou nemá nic společného. Vědecký komunismus je něco jako 

vědecké otrokářství. Naprosto nesmyslné.  

MS: Shodou okolností vědecký komunismus vedl k zotročení. Domníváte se, že režim byl postaven na 

lži, na ponížení člověka, na podmanění si jeho existence?  
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LH: Se vším, co říkáte, absolutně souhlasím.  

MS: Takový Marx podal kritiku kapitalismu, v němž odcizení způsobuje vlastnictví výrobních 

prostředků a snaha udělat člověka svobodným.  

LH: Podívejte se, Marxovo učení bylo ve své době platné. Již jeho základní rovnice, že hodnota zboží 

se rovná C, což je konstantní kapitál, V, což je variabilní kapitál, + M, což je nadhodnota, kterou si 

přivlastní kapitalista, ve své době to již nemělo svůj význam, protože tam říká: konstantní kapitál 

žádné hodnoty „nevytváří“, vytváří je pouze dělníci, kteří představují variabilní kapitál.  

MS: Zde bude velký vykřičník, protože dělnická třída je vykořisťována ... 

LH: ... a kapitalista si všechny výdělky bere domů. Nenechával si jej, investoval jej, a proto „vytvářel“ 

práci pro další dělníky. Z mého pohledu – otázka konstantního kapitálu byla „hloupost“, protože si 

představte automatickou továrnu, v níž není žádný dělník. I taková je možná. Dle teorie by vlastně nic 

nevytvářela.  

MS: Shodou okolností právě Marx usiloval o to, aby se člověk věnoval vzdělání a jím vybrané práce, a 

„špinavou práci“ vykonávaly pouze stroje. 

LH: Ne, stroje „vykořisťovaly“ nejvíc, protože vyháněly dělníky z fabrik a dělaly z lidí nezaměstnané.  

MS: Nepřijal byste výzvu, aby za člověka pracovaly „inteligentní“ stroje a člověk mohl trávit krásné 

chvíle času, který má na tomto světě, kratochvílemi, jako je sebevzdělání, hra, cesta k Pánu? 

LH: Mluvíte o bezdomovcích, jak užívají krásné chvíle? Prosím vás, člověk musí pracovat, aby žil. 

Člověk, který je bez práce a užívá si krásné chvíle, se může opít v hospodě.  

MS: Zřejmě jsme si nerozuměli, ale domníval jsem, že když za něj pracuje někdo jiný – to znamená 

stroje, může pracovat na osobním rozvoji.  

LH: Mohl by, ale běžte se podívat do hospod, kolik se tam sebevzdělává lidí.  

MS: Závisí na preferencích každého z nás?  

LH: Soudím, že zde není víc než 40 procent lidí, možná méně, kteří mají chuť se sebevzdělávat. 

Většina lidí má snahu se najíst, napít, lehnout si do postele žena s mužem, muž se ženou. Že by zde 

byly velké sebevzdělávací cíle, tomu nevěřím. Není možné, aby takových bylo 100 procent lidí. Víte, 

kolik lidí chodí do knihkupectví? Je to 5 procent. Kdo u nás touží po vzdělání?  

MS: Ano, malá skupinka ...  

LH: Velká dělá co?   

MS: Můžeme říci, že malá skupina je elitou, která může pohybovat zbytkem.  

LH: Marx by vám řekl, že zotročí zbytek.  
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... Reforma systému ...  

MS: Posuňme se dál, jak jste nahlížel na možnost reformy systému? Jde mi o to, že konec šedesátých 

let nabízel možnost posunu v rámci strukturálních změn hospodářství a politiky. Vám bylo ...    

LH:  ... 21 let. Prosím vás, tenkrát jsme měli malé možnosti, ale nejedná se o to, co bylo pořád. 

Systém byl chybný ve svém základu. Bylo to špatné v tom, že se nikdo o nic nestaral, nikomu nic 

nepatřilo. Domy padaly, a nikomu to nevadilo. Práce se dělala špatně. Vězňové, kteří pracovali na 

různých stavbách, lili do odpadů beton, aby vznikla „škoda“. Dělaly se tak nesmyslné věci. Když žena, 

která umí žehlit prádlo, nemusí dělat v pradlence, kde má jednoho vedoucího, druhého, 

ekonomického náměstka, uklizečku, ředitele, generálního ředitele. Všechny tyto náklady odpadají, 

když si dívka vezme práci domů a vyžehlí je doma. Tam byl tak nesmyslný systém, jenž si nedokážu 

představit.  

MS: Reforma nereformovatelného končí logickým neúspěchem. Vidíte, lidé tomu věřili.  

LH: Pozor, v 21 letech jsem tomu věřil též.  

MS: Můžeme říci, že každý člověk je v určitém věku nakloněný existenci v iluzi?  

LH: Lituji lidi, kteří již pobrali rozum v roce 1948, něčemu věřili, což bylo naprosto protihumánní, 

scestné. Jednalo se o lež, teror, tyranie.  

MS: Lidé si mohli říci: pokud půjdeme cestou postupné demokratizace, během několika let můžeme 

dohnat Západ.  

LH: Bylo i takové heslo, že Západ předeženeme. To však bylo jinak.  

... Klad minulosti? ...  

MS: Pokročme dál. Když se rozhlížíte po minulosti, vidíte v ní nějaký klad režimu?  

LH: Ne, žádný.  

MS: Ničil potenciál jedinců, společnosti. 

LH: Vše bylo rozkradeno. To, co režim rozkradl, spotřeboval. Nevytvořil nic.  

... Exil, emigrace ... 

MS: Byl jste mlád, když sem přišly spřátelené armády. Jak vidíte význam exilu? Během režimu byly 

minimálně dvě exilové, emigrační vlny. Lidé, kteří odešli do zahraničí, nám následně po roce 1989 

chyběli. Sám jste neměl o exil zájem?  

LH: Uvažoval jsem o tom, ale jsem závislý na lidech kolem sebe. Důležitá je pro mě rodina, kamarádi. 

Zkrátka – musím mít kolem sebe své lidi.  

MS: Být v zahraničí znamená začínat od nuly.  

LH: Na druhou stranu – jsou lidé, kteří pro svobodu, ale i kariéru jsou ochotni začínat znovu a znovu 

bez ohledu na útrapy. Můj život měl jiné meandrování ...             
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... Demokratická opozice ...  

MS: Dobrá, jak se díváte na význam demokratické opozice – disentu, Charty 77? Sám jste měl 

možnost se setkávat s lidmi z této oblasti. Jednalo se o vzdělané lidi toužící, aby stopa jejich života 

byla autentická. Nemám na mysli pouze chartisty, ale lidi z takzvané šedé zóny.   

LH: Do ní jsem spadal i já. Měl jsem vždy blízko k lidem, kteří se kolem disentu pohybovali nebo byli 

přímo v něm, avšak nebyl jsem velký hrdina. Pro mě je hrdinství jediná vlastnost, které si vážím.  

MS: Domníváte se, že tito lidé byli důležití pro propojení režimu z komunismu do demokracie?  

LH: Bez nich by změna probíhala jinak. Václav Havel je největší ikonou „vzbouření“. Pak se stal 

součástí struktur. Největší hrůzou bylo to, z čeho jsme měli radost - vraceli nám kádrové materiály. 

Vymysleli to komunisté, protože se jednalo o vracení kádrových materiálů jim. Mohli zahodit 

stranické legitimace, nikdy se o nich nepsalo, že byli komunisty.  

MS: Tito lidé odešli do soukromé sféry, začali podnikat, ...  

LH: ... protože měli nakradené peníze, které jim umožnily start činnosti. Lidé, kteří nebyli zabezpečeni 

komunismem, měli daleko horší „startovací plochu“.  

MS: Jsem přesvědčen, že schopný člověk se může prosadit, pokud jde za svým, a může se prosadit i 

bez společenských faulů. Je to o to těžší.  

LH: Prožil jsem to.  

... Pokračování ideologie? ... 

MS: Dobrá, jak nahlížíte skutečnost, že režim padl, a ideologie komunismu pokračuje dál v podobě 

nástupkyně komunistické strany Československa?  

LH: Bohužel, není to pouze tak. Chování a způsob vlády se dostal i do ostatních stran, protože kdo je 

v ostatních stranách? Jsou tam bývalí komunisté, a proto tam v sobě mají touhu po moci, mají v sobě 

lež, manipulaci ... Nerad se o těchto otázkách vyjadřuji. V politice jsem znal asi 8 čestných lidí, ostatní 

mi přijdou, že nevědí, co chtějí, a politika je semele. I když je člověk z počátku názorově zdatný, lidé 

s divnými praktikami jej „vyštípou“.  

MS: Měl jsem na mysli skutečnost, že mezi námi jsou lidé, kteří raději volí modus „být opečováván“ 

než se starat o sebe.  

LH: Ano, takto jsou opečováváni všichni vězňové ve věznicích. Komunistická věznice byla pouze 

trochu větší a drát sahal dál než kilometr.  

MS: Shodou okolností můžeme říci, že komunistický režim – možná bohužel - „neskončil“ – a to 

v českých věznicích, ale my dnes žijeme svobodný život.  

LH: Ano, žijeme svobodný život, jsem velmi spokojen. Posledních 25 let svého života považuji za 

největší zázrak, protože jsem mohl konečně začít pracovat. Pozor, před tím jsme v podstatě byli 

nuceni k tomu, abychom nic nedělali a předstírali práci. Vzpomínám si, co jsme dělali v práci se 

spisovatelem Petrem Šabachem. Přišli jsme do práce, tam jsme vydrželi do půl jedenácté, protože 
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pak jsme měli sraz před krušovickou hospodou a pili jsme tam celou pracovní dobu až do okamžiku, 

co jsme si šli vyzvednout věci. Do půl jedenácté jsme se svou prací byli hotovi, někdy ještě dřív. Jako 

redaktor jsem měl na starosti 3 knihy ročně. Dnes jich mám sedminásobek. Je to jiný svět. Také bych 

měl říci, že je-li člověk v současnosti redaktor, rád svou práci vykonává. Dělá to, co si sám vymyslel a 

co chce.  

MS: Ano, jedná se o sledování vlastních zájmů – a to v tom dobrém slova smyslu. Můžeme říci, že 

minulý režim byl pro tvořivé lidi velmi nudný. Lidé, kteří neměli zájem žít v nudě, volili rozlučku s touto 

zemí.  

LH: Ano, my jsme měli společenství lidí, která se jmenovala Protialkoholní společnost doktora Římsy, 

latinsky – Societas contraalcoholica doctoris Řimsea. Jednacím jazykem byla též maďarština, jelikož 

tam byl Slovák maďarského původu. Zkrátka – tam jsme užívali metodu dialektického materialismu 

jako prostředek vysvětlení čehokoliv. Pro nás to bylo velmi povznášející. Jednou ročně jsme se sešli a 

„drželo“ nás to při životě. Pak jsme v roce 1987 s Ivanem Beránkem, Lenkou Starou začali natáčet 

amatérský film Krvavý román podle knihy Josefa Váchala.  

MS: Pamatuji, tu jste vydali jako první v nakladatelství Paseka.  

LH: Bylo to pro nás životadárné. Mohli jsme pracovat, nosili jsme baťohy, které byly plné rekvizit. 

Točili jsme na osmičku, což je dnes zapomenuto. Měli jsme prostor k přemýšlení, k debatám, k 

diskusím, protože jsme si museli vymýšlet film. Nádherný čas! Zabývali jsme se hloupostmi. Ivan 

Beránek chtěl mít na sociologickém kongresu referát, vymyslel si referát Duchové v naší publicistice. 

V různých novinách si zaškrtával články jako Duch vítězného Února, Duch výročí 15. sjezdu, byli tam 

samí „duchové“. 

MS: Nesmíme zapomenout, že samotní duchové měli praktický dopad na život člověka.  

LH: Všichni duchové lidem „otravovali“ život, ...  

MS: ... ale jednalo se o kontrapozici k Duchu svatému.  

LH: Jedná se o ducha, který neotravuje.  

MS: Dává člověku sílu, rozum, radu ... Poukazujete na nutnost kompenzace. Dnešní doba neposkytuje 

témata k velké tvořivosti.  

... Demokracie a její obnova ...  

MS: Dovolil bych si přejít k obnově společenského řádu – demokracie. Čím je tento systém pro vás?  

LH: Demokracie je především využití tvůrčí svobody, možnost pracovat, jelikož ta za minulého režimu 

nebyla. Zmínil jsem se o Petru Šabachovi. Ten tenkrát v hospodě vymyslel dobrou věc. Říkal: mohli 

bychom být produktivní. Seděli bychom tam a při popíjení piva by k nám chodili průvodci 

s německými výpravami. Ty by platily pět marek za to, že se smí podívat, jak česká inteligence pije 

pivo. Díky turistům bychom měli pivo zdarma – a to by bylo senzační. Situaci jsme cítili jako zmar. 

Vlastně jsme „nemohli“ pracovat.  

MS: Demokracie je snad prostor ...  
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LH: ... pro svobodnou práci.  

MS: Když jsem se nad tématem zamýšlel, říkám si, že demokracie je takový systém, kde člověku je 

dovoleno být člověkem. V minulosti se člověk stylizoval, chodil s mávátky v průvodech, tleskal lidem, 

kteří byli zavrženíhodní, a nemohl být sám sebou. Demokracie je prostor, v němž člověk může být sám 

sebou. Je na něm, jakou cestou se vydá, kde může lépe hledat smysl své existence.   

LH: Ano, máte pravdu, ovšem demokracie má nevýhodu, že cestu otevírá všem a někteří toho velmi 

rychle zneužívají. Z demokracie udělají díky pár tahům perem a projevů divný režim, v němž se lidé 

musí někomu podřizovat. Jen si vezměte Hitlera. Začal v demokratickém Německu, a nejednalo se o 

Německou demokratickou republiku. Vidíte, jaké lži se tenkrát vytvářely - Německá demokratická 

republika - vůbec to s demokracií nemělo žádné spojení.   

MS: Sluší se říci nádhernou moudrost a fakt, na nějž upozorňuje Konfucius: „Když slova ztrácí svůj 

obsah, lidé ztrácí svobodu.“ Slova tam ztratila obsah – demokracie v republice nebyla a lidé v ní byli 

zotročeni. Je však na člověku, jak se k tomu všemu postaví. Člověk je přece tím, kdo režim utváří. 

Pokud je pasivní, sám si pro sebe připravuje oprátku.  

... Kde jsou demokraté? ...  

MS: Když jsme se k tomu dostali, Masaryk říkal: Demokracii máme, ale nemáme demokraty. Míníte, 

že se během 25 let v našich myslích demokraté začali probouzet? Demokrat je slušný, ovšem zároveň 

odvážný, je kritický vůči okolí, sebekritický vůči sobě samému. Vím, že můžete říci: prezident Masaryk 

je idealizovanou postavou, která nemá v reálném světě základ. Jak se podle vás jako lidé 

vypořádáváme s úkoly, které na nás klade demokracie?  

LH: Jsem přesvědčen, že lidé, kteří byli v duši demokraté, jsou duší demokraté doposud. Ti, co byli 

duší bolševici a mocipáni, jsou stejní. 

MS: Užíváte spojení: duší demokrat. Jedná se o člověka, který si váží ... 

LH: ... práce druhého, váží si sám sebe, váží si hry s pravidly. Nejedná se o hry bez pravidel, které nám 

zmiňoval již bývalý pan prezident.  

MS: Máte na mysli Václava Klause? Shodou okolností právě minulý režim naučil člověka být křivý. Jen 

si vezměte, jak lidé museli projevovat servilitu vůči režimu, mám na mysli vylepování různých portrétů, 

vlaječky. Kdo je neměl, byl postihován.  

LH: Domovnice – paní správcová jej měla na starost. Byla to soudružka udavačka.  

MS: Konstatoval jste: kdo byl demokrat, demokratem zůstal. Kdo jím nebyl, byl ve společnosti 

škůdcem, křivým člověkem.  

LH: Jsem přesvědčen, že mnoho lidí se „nevylouplo“ z těch, kteří zahodili stranickou legitimaci a stali 

se demokraty.  

MS: Jsem přesvědčen, že člověk se stává demokratem postupně, výchovou, formací. Jen si vezměme 

skutečnost, že tato země zažila první republiku, což bylo dvacetiletí. Před tím jsme byli „formováni“ 

Rakouskem – Uherskem. Během doby člověk dostával étos do sebe. Uvědomme si, že Rakousko – 
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Uhersko byla konstituční monarchie. Neměli bychom opomenout živý spolkový život. Lidé byli 

připraveni. Jen si položme otázku: jak byli lidé připraveni v roce 1989?  

LH: V roce 1989 lidé nebyli na změnu připraveni. Kupříkladu – já jsem připraven byl a založil jsem si 

nakladatelství. Je pravda, že takových lidí bylo dost, ale nemohla jich být převaha. To máte tak: tyto 

věci jsou dané i výchovou dětí z domova. Když máte doma babičku, která je komunistkou, rodiče 

komunisty, vychovávají vás celý život v tomto směru, ...  

MS: ... je to neštěstí.  

LH: Jste tak vychován a nemáte šanci.  

MS: Soudím, že lidé mohou revoltovat. Jen si vezměme takového Masaryka. Též vyšel z chudých 

poměrů a dokázal se propracovat k vysokým metám svou pílí i talentem. Můžeme kriticky vyznat, kdo 

z nás je Masaryk? Kolik máme takových lidí ve společnosti? Avšak takoví lidé jsou. Lze konstatovat: 

první republika, k níž se vzhlíží s velkou úctou, byla postavena na lidech, jež byli opravdu ochotni se 

obětovat. 

LH: Ano, ale všimněte si skutečnosti, že naše demokracie trvá již o 5 let déle ve srovnání s první 

republikou, a ještě jsme se z toho nedostali.  

MS: Souhlasím, nicméně zátěž 41 let, ochody lidí do exilu tuto společnost – bohužel - poznamenaly.  

LH: Ano, ale někteří se vrátili, což jsou velcí lidé, jako Jan Švejnar, Pavel Tigrid, Karel Schwarzenberg.   

MS: Jen si vezměte, že tito lidé si vždy nechávají zadní vrátka. Profesor Jan Švejnar zde sice 

spoluzaložil univerzitní pracoviště CERGE – EI, ale zároveň učí ve Spojených státech na Columbia 

University, Pavel Tigrid se opakovaně vracel do Francie. 

LH: Václav Klaus by též rád učil ve Spojených státech, ale nemá co, ... 

MS: ... přesto sídlí v luxusní vile na Hanspaulce. Kdybychom se nyní měli vrátit k výchozímu bodu –      

k člověku. Jeho kultivace je dlouhodobá, protože to potřebuje zvnitřnění přístupů, které mají lidé na 

Západě v srdci.   

.... Dialog a jeho význam ...  

MS: Dále bychom zmínili otázku dialogu. Jste člověk, který navštěvuje pražské lokály.  

LH: Máme zakázáno hovořit o politice. Občas se stane, že toto nařízení porušíme. Většinou tam 

hovoříme o literatuře nebo o úplných hloupostech. Také vzpomínáme na to, když jsme hovořívali o 

holkách.  

MS: Ženy jsou přitažlivé, a proto i hovory o nich mají velký náboj. Domníváte, že dialog u nás je 

dostatečně elektrizující? Má energie z něj konkrétní naplnění?  

LH: Prozradím, co vím, a nebudu se míchat do toho, co nevím. Pro moje nakladatelství byl dialog, a 

dokonce hospodský dialog velmi důležitý pro další tvorbu. Po hospodách jsem se scházel s nejlepšími 

historiky, profesory.  
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MS: Můžeme zmínit profesora Františka Dvořáka, dále literáta Bohumila Hrabala, doktora Vladimíra 

Vodičku, což byl ředitel Divadla Na zábradlí. Jen si vzpomeňme, kdo vše chodil k Tigrovi? 

LH: Jedná se o ty – jak říká pan prezident Zeman – nenáviděné, ba svinské pražské kavárny. Pan 

prezident však netušil, že se lidé schází v hospodách u Tigra jiných. Zmiňme i filozofa Treteru 

z Univerzity Karlovy, jenž mne učil na Filozofické fakultě UK.  

MS: Na druhou stranu – proč ne kavárny? Do Slávie proti Národnímu divadlu chodil Václav Havel, 

Václav Černý, Jiří Kolář, jemuž jste v nakladatelství vydali část díla poté, co nakladatelství Mladá 

fronta je přestala vydávat. Domnívám se, že pokud se v Čechách „nahodí“ nějaké téma, dojde 

k přešlapování. Tím myslím, že místo toho, aby se věci dokončily, se přešlapuje a lidé jsou v bažině – 

nemohou dál.  

LH: Když jsem v hospodě roku 1989 vykládal, že jsem si založil nakladatelství, že budu vydávat knihy, 

většina lidí se tomu smála. Jedná se o Horáčkovy opilecké „kecy“, a stejně z toho nic nebude.  

MS: Neměli pravdu. Díky vašemu nakladatelství se mnohé zdařilo. Myslím si, že k němu se během 

hovoru dostaneme.  

... Demokracie a elita ...  

MS: Dovolil bych se zeptat, jaký význam má podle vás elita. Za první republiky by demokracie bez ní 

nebyla demokracií. Mnozí lidé díky jasným postojům, zásadám přišli o život. Takový Alois Rašín byl 

zastřelen v roce 1923, Karel Čapek byl „uhnán“ k smrti 1939.  

LH: Ano, celá elita byla vybita nacismem, ať již tak, nebo tak. Jen pár lidí z elity emigrovalo, ostatní 

chtěli bojovat. Jednalo se o naivní, nesmyslný přístup. Pro národ se jednalo o velkou sílu, ... 

MS: ... která jej hnala dál. Položme si otázku, zdali by lidé byli ochotni k oběti v současnosti. Kdo je u 

nás elitou? Za tu jsou označováni lidé, kteří nenaplňují obsah tohoto slova. 

LH: Ano, máte na mysli velké kapitalisty, kteří mají peníze jako cíl života, ...  

MS: ... a peníze pro ně nejsou prostředkem tvorby.  

LH: V jedné své stati mám uvedeno: kdo měl peníze jako cíl, a ne jako prostředek k vytváření hodnot, 

žil zbytečně. Když odkážete komukoliv pouze peníze, a ne hodnoty, člověk sice bude spokojen, 

protože získal peníze, ale pak nebude vědět, co s nimi, a na duši nebude obohacen. Peníze jsou pro 

život nutné – o tom není sporu.                

MS: Možná odskočím, ale napadlo mě to. Petra Hůlová ve své knize Strážci občanského dobra říká, že 

peníze nedělají dobře vztahům, ba je ničí.  

... Politika a její proměny ...  

MS: Nyní bych otevřel otázku politiky, protože demokracie není možná bez politiky. Jak vnímáte 

význam této společenské disciplíny? Zmínili jsme staré časy, Edvard Beneš politiku považoval za vědu. 

Pokud se člověk rozhlíží po této krajině, máme tam reprezentanty, jako je Beneš? 

LH: Ne, opravdu ne, ale Beneš sám nebyl velký lumen, ...  



 
 

12 
 

MS: ... ale na české poměry asi ano, ...  

LH: ... byl intelektuálem, který patřil do elity. Pokud byste si měl někoho vybrat ke stolu, abyste si 

s ním mohl povídat, velmi dlouho byste hledal. Možná byste našel starého pána Schwarzenberga. Byli 

zde lidé jako Václav Havel ...  

MS: Konvenují vám šlechtici, avšak proč ne?  

LH: Nejen, že někdo je šlechtic. Člověk mě zaujme tím, jak žil celý život, jaké hodnoty vyznával, jestli 

má titul, či ne, mě příliš nezajímá.  

MS: Uznáváte biblická slova: podle ovoce je poznáte? Není náhodou politika redukována na boj o 

moc, nebo tam prozařují ideály? Podíváte-li se do minulosti, tam se uplatňoval mechanismus moci. 

Lidé, kteří se dostali nahoru, těžko mohli zosobňovat nějaké hodnoty. Když přišel rok 1989, získali 

jsme naději, poněvadž do důležitých pozic se dostávali lidé, kteří museli trpět v minulém režimu, 

obětovat se. Pak byli ale „odejiti“. 

LH: Odpoví vám na to. Není to pouze touha po moci, ale i touha po penězích. Tyto dvě touhy jsou 

smrtící. Pakliže se člověk dostane do politiky, kde čím dál tím více lidí jsou nebetyční zlosyni, je do 

systému vtažen a nemá šanci z kruhu vystoupit. Kdysi jsem 3 měsíce strávil ve straně Unie svobody a 

do současnosti se za to stydím. Měl jsem naivní představy a ke vstupu mi pomohli kamarádi. 

Vzpomínám si na bývalého ministra Vodičku, ... 

MS: ... mořeplavce v české politice.  

LH: Hovořil asi v tomto duchu: o nic mi nejde, ale byl bych rád, abychom některé otázky dotáhli, než 

půjdu do důchodu. Bylo to, co mě od vstupu odrazovalo. Obrovskou kreaturou byl Pavel Němec, …  

MS: ... ministr spravedlnosti. 

LH: Jeho přístup byl spravedlnosti vzdálen, byl ministr nespravedlnosti. Byla to kreatura, která se 

vyšplhala po hrbatých zádech Václava Krásy, jemuž dělal pomocníka. Vozil jej na kolečkovém křesle, a 

najednou se z něj stal předseda strany. Sám jsem si říkal: to je strašné, ovšem to jsem ve straně už 

nebyl. Tenkrát jsem vystoupil kvůli tomu, když jsem viděl, že tam vstupuje Vladimír Mlynář, jelikož 

jsem si pro sebe pověděl, že se jedná o lidi, kteří prošli vším a nyní půjdou dělat „spravedlnost“. 

Nevěřím tomu ... 

... Participace lidí ...  

MS: Sluší se říci, že problém české politiky je ten, že se jí účastní málo lidí. Strany jsou snadno 

ovlivnitelné. Když bychom měli vyjít z první republiky, lidé byli součástí spolků, a proto být ve straně 

bylo čímsi běžným.  

LH: Nastoupil jste do podniku a první, co vám předložili, byla přihláška do strany, v níž byl šéf. Mám 

pocit, že se jednalo o umělou věc a lidé tam byli z povinnosti, z prospěchu. Stranický život byl drsnou 

záležitostí.  

MS: Nejednalo se o bídu jako v současnosti. Tím myslím na členskou základnu.  
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LH: Ji již nikdo nebere v potaz, nikoho to nezajímá. Lidé usilují dostat se k moci: já budu dělat to a to. 

Dnešní politici jsou veskrze prolezlí kariérismem.  

MS: Je to chyba.  

LH: Je, ale jak se mezi zloději stanete poctivým? Když vstoupíte do partaje, kde je samý zloděj, jak ji 

můžete jako jedinec proměnit k lepšímu, to ovšem nejde.  

MS: Řekl bych, že bychom se měli „zeptat“ Masaryka, on zřejmě neřešil tato dilemata.  

LH: Z politikaření byl velmi špatný, ale též se do něj pouštěl.  

MS: Ano, dokonce pod různými jmény. Neměli bychom na to zapomenout. Člověk, když poslouchá 

vaše slova, by si mohl říci: jediná cesta změny je nechat systém vyhnít.  

LH: Ano, až všichni, kteří by si jej pamatovali, „odejdou“. Možná zde bude lépe, možná zde bude 

Islámský stát. To člověk neví.  

MS: Neměli bychom kapitulovat. Je třeba, aby lidé, kteří budou působit ve veřejném prostoru, byli 

znalí Západu, aby prošli světem. Ostatně i Masaryk a Beneš prošli světem. 

LH: Ano, zde je však vše jinak. Neuvědomujeme si fakt, že na zdejší sídlo českého národa praotec 

Čech přišel z Východu. Měli bychom se tázat, co jsou Čechy? Z Východu lidé po tisíc let jdou na Západ, 

poněvadž tam je „mnoho obyvatel“, a na Západě jich je méně. Tak to bylo i s Řípem, jenž byl volný, a 

proto se zde Čech usadil.  

MS: Můžeme říci: zaplať Bůh.  

LH: Pro nás Čechy – ano.  

... Vize a program v politice ...  

MS: Rád bych se zeptal, zdali se domníváte, že česká politika přináší nějakou vizi? Nebo jsou vize 

formulovány pouze na čtyři roky – a to ovlivňuje míru využití?  

LH: Prosím vás, vize nejsou vůbec formulovány. Poslední, kdo zde měl nějakou vizi – a ta byla dost 

naivní, byl Václav Havel. Mám pocit, že lidé, kterým jde o moc a peníze, žádné vize nemají a mít 

nemohou.  

MS: V tomto ohledu „nosí“ s sebou nápis: vize škodí zdraví. Ale pokud člověk otevře média, která 

referují o naší politice, často slyšíme o otázce programových komisí, reforem. Zřejmě jsou to prázdná 

slova?  

LH: Komise byly i za komunismu. Jedna z nich na Praze 9 rozhodovala, kdo se zúčastní jazzového 

festivalu a že hudební kapely musí mít 60 procent písní ze zemí socialistického tábora. Měli jsme tam 

pouze Barok jazz kvintet, který hrál jen Bacha. Víte, proč prošel? Protože se řeklo: Bach pocházel 

z Lipska, což je východní Německo. Komise pro všechno jsou k ničemu. Vždyť jich bylo a je tolik, ale 

lidé je uplatí ...  
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MS: Jedna komise rozhodne tak, druhá rozhodnutí první komise ruší. Možná si lidé v této souvislosti 

vzpomenout na Havlovu Zahradní slavnost, kde máte Zahajovací službu, která je rušena Likvidačním 

úřadem, jenž je sám likvidován.  

LH: Havel těmto otázkám velmi dobře rozuměl.  

MS: Problém je, že jsme logiku, kterou popsal, přejali do fungování demokratické společnosti.  

LH: Pozor, jednalo se o program totalitního státu. Nežil v demokracii.  

MS: Problém je, že se považujeme za demokratický stát.  

LH: Měli bychom si volit jiné lidi, než tam dnes sedí.  

MS: Rozhodnutí je na nás.  

LH: Do jisté míry, lidé jsou smutní ...  

MS: Nedivím se jim.  

LH: Též jsem z toho smutný, když jsem rád, že mohu dělat svou práci.  

MS: To je hlavní, co člověka pohání.  

... Kapitalismus a jeho obnova ...  

MS: Dotkněme se kapitalismu. Vlastně jste se stal jedním z prvních kapitalistů, pokud nakladatelství 

můžeme považovat za kapitalistické.  

LH: I holič, zedník se v padesátých letech považoval za kapitalistu.  

MS: Nahlížíte na tento systém jako na cosi přirozeného? Ryba má vodu, člověk, pokud má zájem se 

uživit, potřebuje kapitalistický řád.  

LH: Jsem přesvědčen, že člověk potřebuje demokracii, a ne kapitalistický řád. Kapitalistický řád je jako 

„řád Vladimíra Iljiče Lenina“. Oprostěme se od řádů. Nejsem příznivcem tohoto slova ...  

MS: Co takové spojení tržní hospodářství?  

LH: Je to již jiná věc. Ale kapitalistický řád? Jedná se o nějaký řád? Vytváří se tím zmatek. Nejedná se 

o žádný řád. Základem řádu je cosi, co má pravidla. Ta byla bourána - Václav Klaus řekl, aby se 

„zhaslo“, že „neexistují“ špinavé peníze. Tyto dva výroky silně podkopaly morálku společnosti, stala 

se z toho „Klausova morálka“. Hodně lidí to rádo nemělo. Lidé byli motivováni ke krádeži.  

MS: I sebemenší náznak chyby, může způsobit takovou řetězovou reakci, jaké jsme svědky.  

LH: Pochopitelně. Podívejte se na Hitlera. Jednalo se o velkou řetězovou reakci, vše to byly činy 

prostého lidu.  

MS: Již jsme u demokracie, která byla zničena. Samotná demokracie je vodou na mlýn populistům.  

LH: Samozřejmě. Populisté jsou demokracií chráněni. 
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MS: Když jsme u slov, usuzujete, že slovo „kapitalismus“ bychom neměli užívat? Náleží již minulosti – 

Marxovi, který podrobil hospodářský řád kritice. Dnes máme „usilovat“ o tržní hospodářství se 

sociálním rozměrem.  

LH: Cosi prozradím: mám vizi – a to je vize, jež spočívá v tom, že starý Řím doplatil na velký blahobyt a 

morální rozklad. Zde je totéž. U nás si lidé stěžují, že mají málo. V této chvíli, v tomto státě jsme 

nejbohatší v dějinách českého národa, určitě. Žádné takové období, kdy by lidé byli tak přežraní, 

nebylo.  

MS: Domníváte se, že přílišný blahobyt škodí? Neměli bychom opomenout říci: měli jsme zájem být 

úspěšnou, bohatou zemí. Srovnávali jsme si s rakouskými a německými sousedy.  

LH: S dovolením, já jsem se nesrovnával.  

MS: Bylo vám to jedno?  

LH: Sousedům nezávidím.  

MS: Mnozí lidé tak neuvažují. Jsou tací, kteří si přejí, aby sousedovi chcípla koza.  

LH: Závist je někdy dobrá vlastnost.  

MS: To proto, že nás bohatství druhých motivuje? 

LH: Počátkem devadesátých let jsem žil v Litomyšli – a tam mě fascinovala skutečnost, když jeden 

z mých sousedů si opravil dům, druhý řekl: mám jej otlučený, nemohu to tak mít, a opravil jej také. 

Šlo o řetězovou reakci. Dnes je z Litomyšle nádherné město, které bylo v devadesátých letech šedivé, 

špinavé – zkrátka hnusné.  

MS: I tamní rodák - profesor Zdeněk Nejedlý - by se divil.  

LH: Ne, ten by se nedivil ničemu, protože byl velmi zmatený člověk.  

MS: To víte, zmatenost se počítá od doby, kdy nedostal dceru Antonína Dvořáka - Otylku. Ještě bych 

se vrátil k hospodářskému řádu. Bylo – podle vás – logické, že když centrální plánování nefungovalo, 

přešli jsme k soutěživému systému? 

LH: Bylo to nesmyslné.  

MS: Ano, kapitalismus dává prostor pro inovace, dává prostor lidem, kteří jsou tvůrčí, ale co byste 

přesto vytkl metodám, způsobům, které byly uplatněny? Byla malá privatizace ...  

LH: Privatizace jako celek měla nedostatky, malá šla ... Z kuponové jsem něco získal – a to 270 tisíc, 

protože jsem si koupil akcie litomyšlského Vertexu. Úvahy, že některé podniky budou patřit Němcům, 

nebudou patřit nám, mi byly jedno. Podstatné bylo, že někdo sem přinese peníze, poněvadž tady je 

nikdo neměl.   

MS: Vlastně jste si pochvaloval privatizaci ...  

LH: ... Škody Auto. Dodnes si ji pochvaluji.  
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MS: Ano, je logické, že zastaralé musíme obnovit s tím, že se propojí technologická ekonomická 

vyspělost jako v případě zmíněné Škody Auto. Musíme říci: Škodovek zde u nás mnoho není.  

LH: Ano, je jich málo.  

MS: Vezměme si další krok – restituce. Lze se domnívat, že byly napravením porušeného stavu?  

LH: Pro mě byly naprosto v pořádku. Ne vše se podařilo, neuspěli jsme v obnově zchátralých, 

vybydlených budov, kde žila hospodářská zvířata, skladovaly se tam brambory, přičemž se jednalo o 

krásné kláštery.   

MS: Režim se nepěkně podepsal na církevních stavbách, z nichž některé byly již obnoveny a vráceny 

do původního stavu, ale víme, že důležité při jejich renovaci jsou peníze.  

... Hodnoty a jejich význam ...  

MS: Hovoříme-li o obnově systému, jaké hodnoty pro slušné fungování potřebují tržní hospodářství a 

demokracie? Zřejmě svobodu.  

LH: Tu máme. Potřebovali bychom trochu slušnosti, méně hulvátství. Jsou mezi námi ti, kteří se 

chlubí, že jsou sprostí. Jedná se o „prase“, které maminka špatně vychovala. Za sprostá slova bych 

dřív dostal pár facek, takový člověk pár facek nedostal a následně se mu to vymstilo.  

MS: Zdůrazňujete otcovskou důraznost? 

LH: Měl jsem i mateřskou. Otec mě nebil, občas maminka.  

MS: Co například otázka úcty k člověku? 

LH: Ano, člověk by měl znát Desatero.  

MS: Víme, že jsme národ, o němž se říká, že je hodně ateistický.  

LH: Ateismus bych do toho nepletl. Tam jsou příkazy: nezabiješ, nepokradeš - jsou to věci, které nám 

chybí.  

MS: Máme jiné bohy, ovšem v Desateru je psáno: nebudeš věřit v jiného Boha. Lidé v současnosti 

přepočítávají vše na peníze.  

LH: Mně to přijde až směšné. K čemu člověk bude potřebovat peníze, až umře?  

MS: Přece na zlatou rakev, což je znak nesmrtelnosti! Jsou však takoví pošetilci mezi námi. Jen si 

vezměte, jakým způsobem byla prováděna privatizace. Lidé tak mohli získat majetky.   

LH: Vrátím se k privatizaci, z níž jsem získal. Následně přišla banka, celý podnik „koupila“, a proto 

nikdo žádný podíl na vlastnictví subjektu neměl, byť se jedná o velké subjekty. Rozdrobení majetků 

bylo nešťastné. Měli jsme více podniků prodat do ciziny. 

MS: Víte, že tomu nepřálo veřejné mínění.  

LH: Ano, nálady ve státě jsou takové. Nedávno jsem měl možnost poslouchat rozhovor, v němž bylo 

řečeno, že člověk musel podporovat nacionální tendence, neboť by nám vše zabrali sudetští Němci. 
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Účastník rozhovoru se zeptal: „Bylo by chybné, kdyby to zde dali do pořádku?  Myslíte si, že by se 

s Němci špatně žilo?“ Osobně si myslím, že by sem žádný sudetský Němec nešel, poněvadž by byl 

hloupý.  

MS: Zde se dostáváme k nekritičnosti českého člověka.  

LH: Než odbočíme, je vhodné zmínit, že část majetku patří Rusům, lidé na tuto skutečnost nadávají, 

ovšem, pokud by Brežněv byl „chytřejší“, Rusové by zde byli již dávno a nemuseli by užívat tanky.  

... Otázka změny systému ...  

MS: Pane nakladateli, posouváme se v čase. Ještě je vhodné se dotknout jedné teze: „Měníme systém, 

ne člověka.“ Sám Václav Klaus v počátku změn zdůrazňoval, že přílišné apelování na jednání aktérů 

vede k sociálnímu inženýrství.  

LH: V tom s ním souhlasím. Možná trochu odbočím, ale zde se vůbec nedává přednost vzdělání, jež je 

zásadní, protože ve školách budou lidé, kteří mnoho neumějí. Školy nejsou podporovány tak, jak by 

měly. Lékaři si mohou „dupnout“ a říci: odejdeme do zahraničí. Když odejde učitel z vysoké školy do 

zahraničí nebo do důchodu či bůhví kam, nikoho to nezajímá, protože výchova, vzdělání v tomto státě 

nestojí zanic. Na školách stále učí učitelky, kteří nás nutili říkat „soudružko“. V tom vidím obtíž, to je 

nejhorší. Zdejší vzdělání odchází. Sám si říkám, že malinko jsme pro to udělali vydáním Velkých dějin 

koruny české, poněvadž lidé si mohou přečíst o své historii, z čeho se vychází, kde národ vznikl, jak a 

proč.  

MS: Ještě bych se zeptal na tezi „pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Jak ji nahlížíte? Tato teze 

přece dala étos a patos převratu, a mnohdy je vysmívána.  

LH: Též jsem si myslel, že tomu tak bude. Když to budeme nahlížet z náboženské stránky, ďábel Boha 

zklidnil v jeho utopických názorech. Pravda a láska - jsou věci, které jsem v životě měl nejradši. Lásku 

k rodině, lásku k ženám, lásku k Sovětskému svazu jsem nikdy nesdílel. Musíme přiznat, že lásek 

v mém životě bylo mnoho. Pravda? Co je to pravda? Již Karel Čapek a před tím Willam James nám 

napsali: pravda je relativní věc. Je otázka, kdo má pravdu? Je těžké říci. Myslím si, že pravda je, že by 

člověk měl udělat něco pořádného na Zemi, aby zde nebyl zbytečně.  

MS: Nemnoho lidí k tomu také tak přistupuje. Vše závisí na rozvrhu života.  

... Nakladatelská činnost ...  

MS: Navrhoval bych, abychom přešli do vašeho oboru – nakladatelské činnosti spojené s knižním 

domem Paseka. Jak jste prozradil, začínal jste v prosinci 1989, a vaši kolegové vás považovali za 

blázna.  

LH: Nyní již ne. Vždy jsem si říkal: budeš-li dělat něco, co tě baví a co jsi vystudoval, budeš to dělat 

pořádně, i když například filozofickou fakultu jsem neabsolvoval s velkými výsledky. Také se ze mě 

nestal katedrový filozof. Zkrátka – studium mi dalo pár myšlenek, které mi „řídí“ můj život. Kdybych 

měl přejít k nakladatelství, v počátku jsme byli ve třech lidech, pak v pěti. Následně jsme se dozvěděli, 

že je v Litomyšli dům, který potřebuje rekonstruovat. Jedná se o Portmanův dům, kde měl Váchal 

nástěnné malby. Čirou náhodou v té době můj přítel Ivan Beránek vymyslel, že bychom měli vydat 

Tarzana, on jej totiž miloval. Začali jsme vydávat Tarzana. Vydělali jsme na něm tolik, abychom mohli 
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rekonstrukci domu zaplatit. Investovali jsme do projektu všechny peníze. Pak přišla doba, kdy jsme 

neměli žádné peníze a museli jsme si půjčovat. V počátku devadesátých let jsme vydali učebnici 

Dějiny českých zemí. V roce 1993 se otevíralo Muzeum Josefa Váchala v domě Potrmoneum. V té 

době jsme měli hluboko do kapsy. Žili jsme s velice skromnými platy a kapitalistickým nadšením, 

neměli jsme nic na investice, pak jsme si půjčili v bance. Naše podnikání bylo vždy „na hraně“. 

MS: Mile jste zmínil, že mít nakladatelství je jako ruleta.  

LH: Ano, protože pokud chcete vydat nějakou knihu, vůbec nemůžete dopředu odhadnout, jaká by 

měla být. Například jsem nemohl odhadnout, že můžeme vydat 120 tisíc výtisků Tarzana. První 

náklad byl 50 tisíc. Ten se prodal za týden, stejně tak se těžko odhadovalo, v jakém nákladu vydat 

Černou knihu komunismu, které jsme vydali 5 tisíc, a o níž jsme si mysleli, že náklad bude v pořádku. 

Náklad se však prodal za 14 dní. Na tom měli zásluhu novináři, jelikož o ní všichni psali. Za mnou 

přišel distributor, jenž pravil: „Knihu musíš okamžitě dotisknout.“ Odpověděl jsem: „Kolik myslíš?“ On 

odpověděl rychle: „2 tisíce.“ Já – 10 tisíc. Vydali jsme 10 tisíc, avšak ty byly vyprodány za týden. 

Pokud bych se řídil jeho doporučení, náklad by se též prodal. Kdyby řekl 20 tisíc, zřejmě by se 

neprodaly. Vsadíte si na nějakou knihu, ovšem vyjde-li to, nevím.   

MS: Jsem přesvědčen, že odhadovat kolik vydat, a kolik ne, je ošidné, a proto se musí řídit intuicí.  

LH: Je jí potřeba v jakékoli hře. Netvrdím, že se jedná o hazardní hru, ovšem někdy ano.  

MS: Život je též pobyt s otazníkem. Měl-li byste vydávat spisy „potentátka“, asi neuspějete. Jen si 

vezměme knihu Václava Klause v počátku devadesátých let. V ten optimistický čas je lidé kupovali, 

dnes by jeho myšlenky končily v Levných knihách. 

LH: Podívejte, vydával jsem knihy Václava Havla – jeho projevy. První díl se prodal v nákladu pět tisíc, 

což je na projevy velmi mnoho. Před krámem stála fronta 700 lidí, čekali na podpis.  

MS: Jednalo se o časy, které se asi nikdy nebudou opakovat.  

LH: Máme stejný postoj.  

... Velké nakladatelské projekty ...  

MS: Dobrá, rád bych se zeptal, jak ve vašem nakladatelství koncipujete velké projekty, jelikož u vás 

vyšly doposud největší dějiny našich zemí – a to od dob vydání dějin Františka Palackého.  

LH: Dílo Františka Palackého bylo dlouho nepřekonané. Sám je chtěl dokončit, ba překonat pan 

Laichter, jenž vydával knihy v domě, kde sídlí nakladatelství Paseka. Ten byl napřed přerušen válkou, 

pak jej dorazili komunisté, protože mu v padesátých letech nakladatelství zabrali. Šanci jsme měli, 

vzniklo to v hospodě, kde se sešlo 6 historiků: Petr Čornej, pan Bělina, Jiří Rak, ...           

MS: ... doktor Pavel Kosatík?  

LH: Ten ne, pan Kosatík je jiná generace. Hovořím o lidech, jimž je 60 – 70 let.  

MS: Jak dlouho jste projekt připravoval a jak byl financován?  
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LH: Připravoval se velmi rychle - vlastně po roce a půl od našeho setkání vyšel první díl. Naivně jsem si 

myslel, že další díly se budou vydávat každý rok a lidé na základě smlouvy začnou psát. Avšak tak 

tomu nebylo. Někteří mi po pěti letech, když jim propadla smlouva, napsali, že na tom nechtějí dělat, 

protože mají mnoho práce – a to z důvodu akademických funkcí - a nemají čas se zabývat vědou. Měli 

bychom přiznat, že někteří na to nestačili, aby to mohli napsat. Jednalo se o velký omyl. Projekt jako 

celek se podařil. S doktorem Bělinou jsme projekt dotáhli do konce. Lidé mně psali, že jsem 

podvodník a nikdy dějiny nevydám. Slíbili jsme jim, že projekt bude hotov za 5 let, ale vycházel 10 let. 

Tak tomu bylo, poněvadž některý autor pak odmítl participaci. Zadali jsme jej jinému, jenž látku 

nezvládl. Až třetí knihu dotáhl do konce. Vydání celého opusu trvalo 13 let – a to od smlouvy, která 

byla podepsána.  

MS: Je po takovýchto dílech velká poptávka? Necítíte vydání jako velkou službu společnosti?  

LH: Ano, z části se jedná o službu společnosti. Aby se však o ni jednalo, musely by dějiny být čteny. 

Soudím, že lidí není málo. Prodané máme náklady jednotlivých dílů mezi osmi - dvanácti tisíci, což je 

mnoho. Chtěl bych, aby se publikace dostala mezi lidi, protože si myslím, že by ji měl číst každý 

člověk, jenž s tímto národem cítí nebo na našem území žije.  

MS: Svazků je ke dvaceti?  

LH: Ano, je jich 19, 15 tematických částí v 19 svazcích.  

... Česká literatura ...  

MS: Dobrá, je vhodné se zeptat, jestli si myslíte, zdali nakladatel cítí povinnost vůči českému čtenáři a 

chce mu pomáhat v orientaci.  

LH: Vždy jsem uvažoval tímto směrem. Pak zde byl Vladimír Pistorius, jenž odcházel z Mladé fronty a 

přivedl si sem více lidí, než zde bylo.  

MS: Díky němu vaše nakladatelství vydává spisy Jiřího Koláře?  

LH: Ano, ale dáváme přednost především překladové literatuře. Česká se nám - kromě Petra Šabacha 

– vytratila. V současnosti se úbytek napravil a snažíme se získat více českých autorů.  

MS: Jak úctyhodné, ale pokud srovnáte poptávku po českých a zahraničních titulech. 

LH: Záleží na tom, kdo je autorem. 

MS: Víme, že nakladatelství TORST vydává české autory. Jedná se o nakladatelství Petry Hůlové, 

Jáchyma Topola, nakladatelství Paseka má Petra Šabacha, brněnský Host měl Jana Balabána.    

LH: Pochopitelně, jsou noví lidé, kteří začínají psát, a ještě se neodvážili to někomu předložit.  

MS: Jsou lidé, kteří si mohou říci: je doba internetu – tam se může vše.  

LH: Je tam takového balastu, že z něj čerpat nemůžete. Spíše jsem čerpal z hospod a kaváren, kde 

seděli lidé, co něco umějí.  
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... Nakladatelství jako konkurence ...  

MS: Když byste měl srovnat vývoj nakladatelství, která jsou na českém trhu - nakladatelství Paseka 

existuje 25 let, stejně tak TORST, Academia, Portál, ... 

LH: ... Argo, Nakladatelství Lidové noviny.  

MS: Jak se díváte na proměnu nakladatelské mapy a na kvalitu produkce, jež oslovuje českého 

čtenáře? 

LH: Ta bude v podstatě stejná, protože závisí na kvalitě čtenářů. Jestliže čtenáři budou žádat pouze 

pornografické spisky, budou se vydávat pornografické spisky, nemyslím ale v nakladatelství Paseka.  

MS: Co tím konkrétně myslíte? Podvratnou literaturu? 

LH: Jedná se o takové hrůzy jako Mein Kampf, ... 

MS: ... Stát a revoluce od Lenina. Dobrá, jak se vyrovnáváte se skutečností, že český trh je hodně 

bohatý, ale vydává se málo titulů? 

LH: Prosím vás, peněženky lidí jsou takové, jaké jsou, a prostory bytů jsou stále menší, poněvadž ti, 

kteří chtěli mít knihovny, je mají plné. Nyní vzniká otázka, co s knihou? Přece si ji nekoupím a 

nevyhodím, a proto si ji raději půjčím v knihovně.  

MS: Můžeme se hrdě konstatovat: zaplať Bůh za veřejné knihovny. 

LH: Knihovny neodmítám. V minulosti jsem v nich pracoval, a proto je neodmítám.  

MS: Jsem přesvědčen, že člověk má mít doma příruční knihovnu, ale mít byt přeplněný knihami? Na 

můj vkus je to luxus.  

LH: V takovém případě se nemůžeme divit, že knihy vycházejí v menších nákladech, množství knih, 

které si člověk koupí. V současnosti vychází 14 tisíc titulů. Kdybyste si vše chtěl pořídit, je to velká 

knihovna.  

MS: Nesmíme zapomenout, že do knih jsou započteny mapy, skripta i „divná literatura“...  

... Významnost literatury ...  

MS: Myslíte si, že literatura může být hybatelkou společenských jevů, pokud si řekneme, že vychází 

v tak malém nákladu? Jen si vzpomeňme: lidé z disentu přepisovali knihy.  

LH: Dříve tomu tak bylo. Tehdy se knihy půjčovaly, šly od jednoho k druhému. Každý měl dva dny na 

to, aby titul přečetl.  

MS: Vskutku oběť.  

LH: Taková doba je dávno pryč. Soudím, že kniha má svůj obrovský význam, ale je omezena. Neplatí, 

že když vydám dobrou knihu, vyhraju volby.  

MS: Vlastně jde o podílení se na tvorbě nového jmenovatele, který může dlouhodobě působit. 

Současná společnost je atomizovaná. Každý má svůj mobilní telefon a myslí si, že zmoudří ...  
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LH: ... a má vše. Cosi si tam něco naťuká a cosi mu tam naskočí. Přehraje si tam mexickou hymnu, 

když potřebuje.  

MS: Přivítal byste, kdybychom byli ve stejné situaci jako před rokem 1989 – tam byly knižní čtvrtky?    

LH: Nemohu říci, že bych to přivítal, protože to je nemožné. Nakladatelé jsou svobodní, knihkupci též. 

Knihu si mohou vydávat a prodávat, kdy chtějí.  

MS: Já jsem směřoval k motivacím: vyjde ta a ta kniha.  

LH: Knih však vycházelo 800 – 1000 ročně, a ne čtrnáctinásobek.  

MS: Vím, můžeme říci: mnohočetnost, malé náklady jsou do jisté míry daní za svobodu. Kdo je 

knihomol, pro něho je množství titulů darem.  

... Stát a jeho role ...  

MS: Postupme dál - jak vnímáte význam knih pro stát? Měl by stát podporovat tento sektor?  

LH: Měl by méně vybírat na daních z přidané hodnoty. V současnosti se stav o malinko zlepší, ale 

s Evropou je situace neporovnatelná. Pozor, je problém rozeznat mez. Nemůže být komise, která by 

na pornografický časopis dala jinou daň než na knihu o vaření, neřkuli na spisy o vaření. Je to 

nemožné. Tento systém by také podporoval korupci. 

MS: Měli bychom si uvědomit, že daň z knih není velkým příjmem státního rozpočtu jako daň z 

alkoholu, z cigaret.  

LH: Ano, to je horší ...  

MS: Jste přesvědčen, že stát by mohl ulevit nakladatelům? Jen si vezměte, že dobrá kniha stojí kolem 

500 korun.  

LH: V posledních třech letech (2010 – 2013 pozn. autora) je přístup státu k danění knižní produkce, a 

nejen jí zmatený.  

MS: Jedná se též o charakter české kotliny.  

LH: Možná že ano.  

MS: Tuším, že například Václav Klaus nás také klamal – rétorika byla pravicová, ale činy socialistické.  

LH: Jsme však v Čechách.  

MS: Dobrá, co udělat pro knižní trh, aby rozkvétal?  

LH: Jsem toho názoru, že do trhu nemáme příliš zasahovat, ovšem pokud ano, zaměřme se na 

podporu knihoven, aby si lidé mohli kupovat více knih. Tím by pomohli i nakladatelům. Jedná se o 

jedinou možnost - vybírat nakladatele, jemuž podporu dám, a jinému ne, je obtížné. Na podpory jsem 

nikdy nevěřil. O granty jsem málokdy žádal. Na prodělečné knihy jsem dostal, ale účel mé práce není, 

abych ze státu tahal peníze.  

MS: Dát mu méně, neregulovat?   
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LH: Spíše, aby nás stát neobíral.  

... Hodnocení, omyly cest ...  

MS: Náš čas dialogu se naplňuje. Je čas na hodnocení. Kam jsme podle vás za 25 let dospěli a jaké 

omyly byly udělány?  

LH: Za 25 let zde máme tržní hospodářství, spousta lidí zbohatla, většina podnikatelů je poctivých, byť 

někteří z nás přistupují k podnikatelům s heslem Co podnikatel, to zloděj. Bývalý prezident Václav 

Klaus prosazoval „zhasnutí“. Lidé si mysleli, že to, co ukradnou, je naprosto v pořádku.  

MS: Jaké jsou vaše výhledy do budoucna? Soudíte, že naše republika bude dělným prvkem v rámci 

Evropské unie a globalizujícího se světa? Budeme těmito procesy kultivováni?  

LH: Určitě ano, ale již nemám tolik času, abych si dělal osobní plány. Samozřejmě, že se budu do 

posledního dechu snažit, abych mohl nakladatelství podpořit svými nápady. Co se Evropské unie týče 

a ostatního, snaha je dobrá, a zbytečná, poněvadž konzumní společnost se jednoduše rozpadne.  

MS: Nejsou zde pojítka, která společnost podržela během krizí? 

LH: V současnosti se dnes prodává ve velkém. Malé obchody zanikají, co bylo za první republiky, kde 

jste měli krámky v centru měst, dnes už není a nebude.  

MS: Ano, ale díky těmto krámkům lidé mohli mít odpovídající vztahy.  

LH: Právě konzumní způsob života to plně likviduje.  

MS: Děkuji vám za procházku minulým obdobím.  

 

 

Dialog o transformaci s Petrem Vopěnkou3,4: 

MS: Vážený pane profesore, v našem dialogu bychom měli vyjít přímo od vás. Narodil jste se v roce 

1935 a velkou část svého produktivního života jste prožil v komunistickém režimu.  

... Historický exkurz ...  

PV: Mohu podávat dosti dobrá svědectví o tom, jak to v té době bylo, i když každé desetiletí mělo 

trochu jinou povahu. Padesátá léta byla pro nás velmi trpká, protože bylo jasné, že ke změně může 

dojít pouze válkou, to jsme všichni věděli.  

                                                           
3
 Petr Vopěnka (1935 – 2015), český filozof a matematik, v oblasti matematiky se věnoval teorií množin, ale i 

otázkám nekonečna v kontextu úvah Bernarda Bolzana, v oblasti filozofie uplatňoval fenomenologii, 
komentoval geometrické rozpravy Eukleidovy, do jeho díla patří: Analytická geometrie (1964), Rozpravy o 
geometrii (1989), Úhelný kámen evropské vzdělanosti (2000), Meditace o základech vědy (2001), Vyprávění o 
kráse barokní matematiky (2004), Horizonty nekonečna (2004), Podivuhodný květ českého baroka (2013),  
Prolegomena k nové infinitivní matematice (2014).  
4
 Dialog byl natočen v úterý 6. listopadu 2014 dopoledne v prostorách knihovny Filosofického ústavu Jilská 1, 

Praha 1, Staré Město.       
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MS: To znamená: třetí světová válka byla na spadnutí.  

PV: Z této situace vlastně vyšel zoufalý čin bratří Mašínů, jelikož nebyla jiná možnost. Bylo možné se 

jedině pokořit, anebo jít do boje.  

MS: Sluší se připomenout, že právě čin skupiny bratří Mašínů vzbuzoval velké emocionální reakce a 

mnozí lidé je do dnešní doby odsuzují.  

PV: Ano, ale jejich čin byl zasazen do situace, kde nebylo jiné řešení než se ponížit, nebo bojovat. 

V šedesátých letech bylo celkem jasné, že válka nebude, protože se jednalo o řešení „kubánské 

krize“. Bylo vidět, že tam byla válka na spadnutí, ale lidé byli schopni se domluvit. Ovšem bylo jasné, 

že ke změně režimu tímto způsobem dojít nemůže, a proto v šedesátých letech vznikla naděje, která 

mohla být cestou k postupné demokratizaci socialismu. To se dokonce dařilo až do 21. srpna 1968.  

MS: Vy jste věřil, že režim se může proměnit a získat „lidskou tvář“?  

PV: Všichni jsme tomu tenkrát věřili. Vypadalo to, že to tak půjde. Byli jsme přesvědčeni, že toto je 

jediná naděje. V tom smyslu jsme též pracovali. Pak přišla invaze spřátelených armád a tato naděje se 

vytratila. Věřili jsme, že bychom mohli mnohé deficity dohnat nastoleným způsobem společenské 

změny, jíž Československo žilo již před rokem 1968. Bylo vidět, že pokud se v roce 1968 zveřejňovaly 

zločiny padesátých let, možná to u Rusů vzbuzovalo hrůzu, že usilujeme „přejít“ na druhou stranu 

„železné opony“. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Nastala doba Husákova režimu – doba naprosté 

beznaděje. Nevěděli jsme, co máme dělat.  

MS: Vy jste byl odejit z Univerzity Karlovy.  

PV: Není to tak přesné. Na intervenci ruských matematiků jsem tam byl držen a neskončil jsem u 

lopaty na rozdíl u jiných lidí. Husákův režim se vyznačoval – a to je potřeba zdůraznit, že vymyslel 

nový způsob na ovládání lidí. To znamená, že budou trestat jejich děti, byly rukojmími v rukou 

teroristů, šlo o vydírání nehoršího druhu - zločin sedmdesátých let. Lidé byli zcela ovládáni režimem a 

považuji to za československý originál.  

MS: Pokročme dále ... 

PV: V osmdesátých letech vznikla nová naděje, že by Sovětský svaz mohl být poražen ekonomicky.  

MS: A to s pomocí „hvězdných válek“, které byly založeny na soupeření.  

... F. A von Hayek jako důležitý impuls ...  

PV: V osmdesátých letech jsme získali naději - když pro inteligentní vrstvu mých známých Tomáš 

Ježek přeložil a v samizdatu vydal knihu Friedricha Augusta von Hayeka. My jsme stále věřili 

v demokratický socialismus, ale tento titul nás přesvědčil, že se jedná o nesmysl.  

MS: U nás bylo přeloženo několik titulů: Cesta do otroctví, následně v nakladatelství Academia vyšlo 

jeho opus magnum Právo, zákonodárství a svoboda.  

PV: Cestu do otroctví jsem četl již v samizdatu, vytištěnou na psacím stroji. Von Hayek intelektuály 

mého typu ovlivnil a vysvětlil, že socialismus není možný. Začali jsme věřit, že Sovětský svaz 
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hospodářsky padne. Von Hayek měl pravdu: Reagan porazil Sovětský svaz. Zde bych řekl: je nutno 

zdůraznit jednu skutečnost. Michail Gorbačov se zasloužil tím, že kapituloval.  

MS: V jistém ohledu můžeme říci: Gorbačov byl naivní člověk. Snažil se reformovat nereformovatelné. 

Nevzal si příklad z toho, jak to dopadlo u nás v roce 1968, jaké destrukční síly působily.  

PV: Kdyby tu pozici zastával Leonid Brežněv, beznadějná situace by vyvolala válku. Gorbačovova 

zásluha je v tom, že Rusové kapitulovali.  

MS: Mělo by zaznít: za svůj čin spočívající v uvolňování, který vykonal Gorbačov je oceňován 

Západem, ale lidmi v Sovětském svazu ne.  

... 1989 a jeho role ...  

PV: Přesně, ovšem dovolil bych si udělat krok do nové doby. 

MS: Měli bychom se zmínit o roce 1989. Jak jste jej prožíval? Byl pro vás velkou nadějí, že budete mít 

odpovídající místo na Matematicko – fyzikální fakultě?  

PV: Věděl jsem, že to tak dopadne, ovšem pět let předtím v roce 1984 nebyl Marek Benda přijat do 

gymnázia, byť vyhrál matematickou olympiádu. Dopis ze školy zněl: zkoušky prominuty – nepřijat. 

Dopis jsem vzal a šel jsem za ředitelem gymnázia a říkal jsem: „Podívejte se, máte velkou šanci udělat 

výjimku, jelikož udělal olympiádu.“ Odpověděl mi, že to nepůjde a druhý den pro mě přijela StB. Udal 

mě, že se zastávám Bendů, ... 

MS: ... syna disidenta. 

PV: Pak se za čtyři roky hlásil ke studiu na matfyz. Tehdy jsem si dovolil říci proděkanovi: „Jestli jej 

nepřijmeme, tak si to odneseš.“ Změna, že? Je to typický příklad toho, jak se doba začala měnit.  

MS: Tím, že režim slábl, v lidech přirozeně narůstala odvaha.  

PV: Věděl jsem, že se budou bát, a ne zatýkat.  

MS: Ano, to očekávání bylo zásadní. Myslím, že je hezké, jak se lidé dokázali spojit, solidarizovat. 

Režim skutečně stál na vratkých nohou a zhroutil se pod vlastní tíhou.  

PV: Mnohé se o tom psalo a rád bych demonstroval rozdíl doby.  

... Obnova demokracie a kapitalismu ...  

PV: Navrhoval bych, abychom se vrátili k tržnímu hospodářství. Zavádění se ujal Václav Klaus. 

Naprosto jasně zde musím říci: „Klaus tento úkol teoreticky nezvládl.“  

MS: Co je hlavním argumentem? Vždyť se jednalo o teoretického ekonoma?  

PV: Takových bylo víc. Měl schopnost jít a říkat, že tomu rozumí. Jednal tak, jako by tomu rozuměl, 

ovšem on tomu nerozuměl.  
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MS: Když poslouchám vaše slova, nabízí se připomenout, co říkal Jan Werich ve filmu Císařův pekař a 

pekařův císař: „My mu nerozumíme, ale věříme mu.“ Díky tomu, že mu lidé věřili, mohl dokázat to, co 

dokázal.“  

PV: Lidé mu nejen věřili, lidé jej bránili, protože získal skupinu naprosto nekritických obdivovatelů a 

fanynek. Jako příklad uvádím: když se dělilo Československo, byla otázka české vlajky. Václav Klaus 

přišel s návrhem, že necháme vlajku jak je, ale zkrátíme modrý klín. Do Lidových novin jsem tenkrát 

napsal: je to stejné, jako kdyby anglický předseda vlády přišel do parlamentu a navrhoval zkrátit irský 

kříž na britské vlajce. Ovšem pak mne mnoho lidí napomínalo: co jsem si to dovolil, kritizovat Václava 

Klause? Byli to i mí známí.  

MS: Zde je možné pozorovat velikost jeho aury spojené i se „nespásností“ trhu, že se kyvadlo vychýlilo 

z extrému postátněného hospodářství k volnému trhu bez přívlastků, to udělalo své. Měli bychom říci: 

váš kolega ve vládě Petra Pitharta - Jan Vrba říká: Václav Klaus prospíval jedině tehdy, když byl jako 

ekonom, a ne jako politik. 

PV: „Nežehleme“ si pohled na Václava Klause – on to teoreticky nezvládl. Byla zde privatizace, která 

měla nedostatky, a proto jediný způsob byly restituce. Jejich největší odpůrce byl Václav Klaus.  

MS: Zastáncem byl nakonec i jeho kolega Tomáš Ježek.  

PV: Neřekl bych. Klaus měl zájem o peněžní vypořádání. „Klausovi pacholci“: Ivan Kočárník, Karel 

Dyba, Vladimír Dlouhý, dokonce i Tomáš Ježek uveřejnili v počátku transformace prohlášení proti 

restitucím. Ty však po těžkém boji v parlamentu obhájili Václav Benda a Daniel Kroupa.  

MS: Lidé Křesťanské demokratické strany a Občanské demokratické aliance.  

PV: Václav Klaus musel restituce uznat. Kdyby František Vlasák a Jan Vrba nepředvedli na příkladu 

mladoboleslavské automobilky, jak se má privatizovat, možná i já bych uvěřil, že se jednalo o jedinou 

možnou cestu, tu, co prosazoval Václav Klaus. Pokud jsem řekl, že Václav Klaus svou cestu nezvládl 

ani teoreticky - heslo: je jen jedna cesta - je demagogie. Správné mělo být: je jen jeden cíl, a ne jen 

jedna cesta, takto uvažuje rozumný vědec. Slova, která užíval Klaus, byla slovy agitátora, nikoli řečí 

rozumného vědce a z mého pohledu šlo o zásadní omyly.  

MS: Sluší se doplnit, že dnes mnozí lidé se omlouvají za to, že cestu Václava Klause podporovali.  

PV: Tomáš Ježek je takovým příkladem a v současnosti se za to stydí. Jsou tam však i jiné případy. Rád 

bych řekl pár slov ke Klausově kuponové privatizaci: jeho způsob byl posledním výkřikem socialistické 

ekonomie.  

MS: Lze konstatovat: kuponová privatizace je považována za sociální inženýrství sui generis.     

PV: Václav Klaus se neustále ohání Blahobytem národů od Adama Smithe. Nedošlo mu, že nejsme 

v Anglii, kde kniha dobře působila. Měli bychom vzít v úvahu postavení anglických kolonií. Kdyby si ji 

Václav Klaus pořádně přečetl, muselo by jej mnohé napadnout.  

MS: Můžeme snad doplnit, že Adam Smith před Bohatstvím národů napsal Teorii mravních citů 1759. 

Ne nadarmo se říká, že kdo nezná ducha této knihy, špatně pochopí Bohatství národů. 
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PV: Problém je, že v Anglii přece nebylo co privatizovat. Tam přece vše patřilo jednotlivcům. Tímto 

způsobem omlouvat privatizaci je chybné. Obávám se, že Václav Klaus polemizoval s předmluvou 

k této knize z roku 1958.  

MS: Máte pravdu, že Smithovo Magnum Opus bylo přeloženo do Českého jazyka.  

PV: Pouze se zabýval otázkami předmluvy, kde výklad by marxistický. Pochybuji, že četl samotnou 

knihu. Vždyť Adam Smith považuje i akciové společnosti za soukromý majetek. Podívejte se, co Smith 

uvádí k akciovým společnostem: osobní zájem při nich mizí, neboť na vedení podniku může být 

aplikován jistý způsob rutiny. Přesně, jako když „pomáhá“ stát. Tvůrci transformace to měli 

prostudovat detailně. Celá pátá kapitola Bohatství národů je věnována boji proti privilegovaným 

společnostem – monopolům.  

MS: Jedna námitka je zmiňována profesorem Milanem Zeleným, ekonomem, a to, že společnosti, 

které byly privatizovány, byly monopoly a mohly si dělat, co chtějí.  

PV: Václav Klaus nebyl schopen domýšlet dopady svých nápadů. To předvedl při svých prezidentských 

amnestiích.  

MS: Dotýkáte se kroku, který bychom mohli označit: „finale furioso“. Václav Klaus si mnohé zapříčinil i 

díky své povaze. Byl jedním z těch, který pomohl ochudit společnost o cenný kapitál.  

PV: Hodnocení nechám jiným, aby mu to spočítali. Osobně jsem se chtěl k době vyjádřit v heslech, a 

proto bych u hesel skončil.  

... Proměna vědy ...  

MS: Nyní bychom se měli dotknout vědy.     

PV: Především česká věda, jejíž reprezentace se ujala Akademie věd ČR, odmítla návrhy expertů 

Organizace pro spolupráci a rozvoj – OECD, kteří k nám přijeli hned na počátku devadesátých let. Ti 

nám radili, abychom opustili systém vědy – ještě z doby totality používané dělení vědeckého 

výzkumu na aplikovaný a základní. Místo toho nám doporučovali převzít dělení výzkumu na 

orientovaný a neorientovaný používaný na opačné straně železné opony.  

MS: Proč toto podle vás nebylo přijato? Nebyla to otázka osobních preferencí?  

PV: Víte, v základním výzkumu je skryto vše.  

MS: Na základním výzkumu staví aplikovaný.  

PV: Oni se domnívají, že tomu tak není: aplikovaný výzkum se dělá jinak, jde o výzkum orientovaný. 

Na západních univerzitách je takové dělení. Orientovaný výzkum mají na starosti ústavy, základní 

výzkum mají na starosti univerzity.  

MS: Tento přístup však u nás není doposud uplatňován.  

PV: Ano. 

MS: Akademie věd má u nás na starosti základní výzkum.  
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PV: Mohli bychom říci: orientovaný výzkum slouží ke stanovení předem stanoveného cíle. Je 

prováděn ve vědeckých ústavech zřizovaných výhradně jen k tomuto účelu. Po dosažení cíle je 

zrušen. Ukázkovým příkladem tohoto výzkumu je ten, který byl zvolen za účelem vytvoření atomové 

bomby. Byl prováděn během II. světové války v Los Alamos a byl založen na týmové práci.  

MS: Je vhodné se zeptat: Domníváte se, že akademie před rokem 1989 byla dobrou institucí. Vytknul 

byste ji nějaké nedostatky?  

PV: Byla dobrá v tom ohledu, že lidé z vysokých škol tam mohli být ukrytí.  

MS: Vědecká pracoviště působila jako „ochrana“ disidentů.  

PV: U nás hlavně Výzkumný ústav matematických strojů, ...   

MS: ... kde byl Jan Sokol, Václav Žák, Edvard Kučera aj. Čím si vysvětlujete? Měli bychom se zeptat, 

zdali komunisté potřebovali tyto lidi?  

PV: Vše se patrně dělalo pod nátlakem z Ruska. Tam jsem byl pozván na přednášky do Moskvy v roce 

1964.  

MS: Vám bylo těsně 30 let. Viděl jsem, jak se k tomu Rusové staví. Napodobovali Ameriku. Jak ji 

napodobovali, bylo dobře vidět. Co se uspořádání vědy týče, tam neexistuje akademie věd v sovětské 

podobě. Dominantní jsou univerzity. My jsme v roce 1948 napodobovali Sovětský svaz.  

PV: Po převratu jsem jednal s Akademií věd. V Praze by byla senzace, kdybychom měli z Akademie 

druhou univerzitu. Nešlo to. Museli by učit „základní věci“, ale to se pánům nechtělo.  

MS: Když jsem mohl hovořit s profesorem Pavlem Kubešem z ČVUT, ten mi říkal cosi v tomto duchu: 

lidé, kteří dělají skutečnou vědu, se studenty i obtížně komunikují.  

PV: Vědečtí pracovníci by se to naučili.  

MS: Jen chtít ...  

PV: Ve svém životě jsem se držel pouze se studenty, protože všechny „hloupé“ otázky, které položí, 

jsou zajímavé.  

MS: Máte to stejně jako s dítětem. Akademie nesmí působit jako zkostnatělá. 

... Inspirace pro nás z Los Alamos ...  

PV: Nyní bych přešel k Los Alamos. Základní výzkum v pravém smyslu slova u nás provádí pouze 

několik vědců – a to každý z nich po určitou dobu. Provádět jej nepřetržitě po celý život by mohl 

pouze člověk s nadlidskými vlastnostmi. Stovky, ne-li tisíce vědeckých pracovníků ve skutečném 

základním výzkumu nanejvýš příštipkují. Jejich práce by mohla být zhodnocena jen tehdy, kdyby ji 

prováděli před zraky studentů, nebo ve vědeckých ústavech zřizovaných na univerzitách. Je to typické 

příštipkaření, vlastně se tam nic velkého neobjeví. Největší neštěstí u nás je, že se zřizuje ústav, píší, 

že tam bude pracovat tisíc vědců, musí to jít naopak. Když je něco naopak, zřídí se k tomu ústav. 

Ovšem když bylo například nutné vyvinout atomovou bombu, zřídili Los Alamos, a nikoli naopak.  
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MS: Podíváme-li se do československé reality, měli bychom také zmínit, že po roce 1989 se rušilo 

mnoho ústavů. Docházelo k zásadní reorganizaci oblasti vědy a výzkumu.  

PV: Tento přístup byl praktikován všude. Připomínám: mohli jsme z akademie udělat univerzitu a 

nemuseli jsme zřizovat univerzity v krajských městech. Dále jsem měl druhý nápad: na všechny místa 

na univerzitě znovu vypsat konkurz, ... 

MS: ... za účelem férové soutěže.  

PV: S tím, že neuděláš-li, budeš jezdit na univerzitu do Ústí nad Labem.  

MS: Cílem též bylo, aby zde vznikly špičkové instituce a na krajích „periferní univerzity“.   

PV: Též jsem je prosadil. Rád bych dodal, že za minulého režimu jsem chodil na přenášky s Otou 

Wichterlem a všechny tyto nápady mám od něj. Zdůrazňoval, že je vhodné to tak udělat, vědecká 

práce se buď dělá v továrně, nebo na univerzitě. Pak došlo k tomu, že lidé, kteří „bojovali“ o 

zachování, zneužili Wichterleho, který byl již stár ...  

MS: Doplňuji: do čela Akademie přichází po své osmdesátce.  

PV: Oni jej potřebovali jako ikonu. Chodil na setkání Akademie, seděl tam a pospával, přesto se jím 

zaštiťovali. Vždyť jsem chodil na jeho přednášky za minulého režimu, a ne vy. Vím, co si myslí. Zkrátka 

– zneužili tohoto člověka. U nás nikdo neřídí základní výzkum, ani řídit nemůže, protože je ze své 

podstaty svobodný.  

MS: Pochopitelně! Podívejme se na Newtona a jeho jablko. Spadlo mu a cesta ke gravitačnímu 

zákonu byla na světě.  

PV: To si vymyslel Voltaire, ale zpět k současnosti. Výzkum lze dusit a házet tak vědcům klacky pod 

nohy.  

MS: Pochopitelně, lidé z vědy by mohli vyprávět, jak obhajovali svou pozici například u pana Václava 

Klause. Dotkněme se této skutečnosti: jste přesvědčen, že aplikovaný výzkum v českém průmyslu je 

dostatečný či se blíží optimální úrovni. Vezměme si plzeňskou Škodovku, ČKD Holding, ty musely pro 

svou produkci výzkum mít.    

PV: Měly. Plzeňská univerzita z toho žije. Musíme si odloučit některé obory jako právo, ale fakulty 

elektrotechniky jsou na vysoké úrovni. Studenti mi říkají: je hrozné, když uvedeme, že jsme studovali 

v Plzni, každý se ušklíbne.  

... Rušení Akademie věd a kontexty ...  

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte otázku, která se diskutovala v roce 2009, kdy paní Kopicová přišla 

s návrhem zrušit Akademii věd?  

PV: Jednalo se o správný návrh, ale nemohla to prosadit, neboť neměla zkušenosti.  

MS: Vezměme takové lidi, jako je Jiří Grygar, profesor Tomáš Halík, profesor Stanislav Komárek. 

Jednalo se o lidi, kteří se postavili za Akademii. Lidé z intelektuální oblasti jí žili.  
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PV: Pozor, spíše žili Univerzitou Karlovou, a ne Akademií. Jsem přesvědčen, že lidé z Akademie mají 

silné lobby, každého chytí. V České národní radě měli poslance, kteří lobbovali – a to přes pana 

Baudyše. S tím se nedá nic dělat.  

MS: Pro vás jsou důležité silné univerzity a Akademie věd nechť je „rozpuštěna“ do vzdělávacích 

institucí.  

PV: Někteří lidé z Akademie s tím souhlasili, že zde budeme mít dvě velké univerzity: jednu Karlovu, 

druhou Bolzanovu.  

MS: Praha má tyto univerzity: Univerzita Karlova, ČVUT, VŠE Praha, Zemědělská univerzita.  

PV: Zemědělskou univerzitu jsem se snažil přemístit do Českých Budějovic.  

MS: Rád bych se zeptal: co se vznikem velkých vědeckých ústavů, které rostou kolem Prahy i Brna? 

Mám na mysli BIOCEV, CEITEC, ELI. 

PV: Ústav musí vzniknout tam, kde je potřeba z nějakého důvodu, a ne když se rozhodnou na vládě 

jej zřídit. Mělo by se postupovat opačně. Jestli se zjistí, že je zde někdo, kdo se vyzná v leaseru a dělá 

na vysoké úrovni, má program, klidně bych mu zřídil ústav.  

MS: To je něco podobného jako s profesorem Oto Wichterlem. Měl reputaci a akademie věd umožnila 

vznik Makromolekulárního ústavu. Jestli jsem to správně pochopil: měly by být vysoké nároky na 

studenty na univerzitách, a pokud se vychová významný vědec, je vhodné mu poskytnout prostředky 

na výzkum – třeba i zřízením ústavu. 

PV: Až tak to není ani potřeba. Podívejte se do Liberce. Přínos vědeckého výzkumu nanotechnologií 

udělala univerzita, nikoli Akademie. Když se výzkum na univerzitách začne dělat dobře, když se tam 

podaří zlikvidovat „příživníky“, kterých tam jsou tisíce, univerzity budou mít lepší výsledky než 

Akademie.  

MS: Lze se domnívat, že otázka vzdělání a výzkumu by měla být založena na soutěži. Možná uvedu 

myšlenku, která se bude někomu zdát absurdní. Pokud stát zřizuje nějaký ústav, měl by být věnován 

opravdu osobnosti, která jej vede. Neměli bychom zřizovat ústavy jen pro ústavy – do počtu.  

PV: Navrhoval jsem, aby katolická církev zřídila Univerzitu Arnošta z Pardubic. Ta by mohla obsadit 

všechny obory, poněvadž byly spousty lékařů, kteří byli „vyhozeni“. Tam by bylo vše od matematiky 

po medicínu. Ne, neměli na to. Nedávno jsem byl na katolické univerzitě v Rožumberku a žasnul jsem, 

jak ji krásně postavili.  

MS: Pane profesore, měli bychom se dotknout propojenosti výuky, vědy a výzkumu. Jste pro, aby 

každá univerzita působila na poli vědy?  

PV: Ano, univerzita by měla mít i své ústavy. Ukáže-li se, že je na fakultě hodně lidí na jeden obor a 

jsou dobří, zřídíme jim ústav. Všichni se nemusí živit učením mladé generace. Musí tam však 

existovat, aby byli ve styku se studenty.  

MS: Nedomníváte se, že během pětadvaceti let došlo k velké hypertrofii univerzitního vzdělání, které 

nakonec jde proti nim samotným? Proč jsem položil tuto otázku? Je nutné, aby měl každý 

vysokoškolské vzdělání?  
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PV: Byl jsem přitlačen ke zřízení univerzit. Dal jsem souhlas pouze s těmito: Ústí nad Labem, protože 

se zavázali řešit romskou problematiku. To byla moje podmínka. Univerzitu v Plzni, protože mají 

možnost slušného rozvoje aplikovaného výzkumu. Též v Českých Budějovicích, poněvadž biologický 

ústav Akademie věd vstoupil do nově vznikající univerzity. Najednou jsme měli univerzitu s vysokou 

úrovní výuky i výzkumu biologie. Poté jsem souhlasil se zřízením univerzity v Ostravě.  

... Univerzitní vzdělání v mezinárodním srovnání ...  

MS: Je vhodné se zeptat, jak se díváte na skutečnost, že české vysoké školy se neumisťují na předních 

příčkách v mezinárodním srovnání. První je Univerzita Karlova - a je přibližně v na 250. místě – a to 

díky jedné Nobelově ceně Jaroslava Heyrovského. 

PV: Jde o kritéria. Na Vánoce rektor dělá setkávání bývalých děkanů. Každým rokem tam říkám: 

vezměte studenta Karlovy univerzity, ať zpracuje seznam světových univerzit podle množství jazyků, 

které se tam učí a Univerzita Karlova bude na prvním místě. Představitelé školy to nejsou ochotni 

udělat. Kritérium, s nímž jsem přišel, je jiné. Dobrá, nejsme schopni konkurovat Massachusetts 

Institut of Technology, poněvadž to nejde. Karlova univerzita například zajišťuje všechny jazyky 

Evropské unie.  

MS: Měli bychom zmínit i nový fenomén: v poslední době jsme svědky vzmachu u asijských univerzit.  

PV: Je to pro to, že hodnotícím kritériem je technika. Měli bychom ukázat na fakt, že jsou jiná kritéria, 

nejen ta, která umí vyrábět stroje.  

MS: Měli bychom podotknout, že důležité je rozhodování dle hospodářské základny, v níž technika je 

uplatnitelná, kdežto jazyky, humanitní obory?  

... Financování vědy, jazyk a kontexty ... 

MS: Je vhodné se zeptat na otázku financování vědy a výzkumu. Jsme v Evropě. Nejvíce na vědu 

vydávají severské státy – a to zvláště Finové, ...   

PV: ... protože vědí na co. My to nevíme.  

MS: Mají koncepci.  

PV: U nás se lidé o peníze perou, ale nikdo neřekne nač. Uvažuji: když dostáváme peníze z Evropské 

unie, zřiďme u nás překladatelský ústav, který bude do češtiny překládat všechny významné spisy.  

MS: Máte na mysli od řeckých klasiků až po Slavoje Žižeka a Noama Chomského?  

PV: Ano, co se najde. Máme zde lidi, kteří to budou rádi dělat. Překlady děl budou téměř zdarma, 

protože lidé vlastně žádné peníze nechtějí. Stačí jeden větší počítač, na který se výstupy budou dávat.  

MS: Položím mírně kacířskou otázku: cožpak Češi prahnou po takovéto literatuře? Jen si vzpomeňme, 

jak dlouho trvá vydávání spisů Jana Patočky. Jsme 25 let po roce 1989 a jeho spisy nejsou vydány a 

zpřístupněny čtenářům. Koho by zajímalo takové doporučení?  

PV: Zajímá to 2, 3 lidi, a proto si tito zájemci stáhnou literaturu v elektronické podobě ...  
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MS: Jana Patočku jsem zmínil proto, že se na něm ukazuje intonace Čechů, třebaže se jednalo o 

myslitele minimálně evropského formátu.  

PV: Je to způsobeno tím, že u nás prosadila takzvaná analytická filozofie ...  

MS: ... a fenomenologie ustoupila.  

PV: Možná uskočíme od otázky financování vědy, ale víte, proč jsou samí analytičtí filozofové? Tomu 

se dříve říkalo novopozitivismus.  

MS: Máme Bertranda Russella, Rudolfa Carnapa a vůbec ten jeho Vídeňský kruh ...  

PV: Vladimír Lenin napsal knihu Materialismus a empiriokriticismus. Všichni marxisté jeho slova učili 

a zároveň rozuměli, co znamená novopozitivivimus, který kritizovali.  

MS: Vraťme se k tématu. Jste přesvědčen, že by stát měl více dbát na oblast vědy? Z mezinárodního 

srovnání nevycházíme dobře. V roce 2014 jsme spíše pod průměrem.  

PV: Ano, má, ale má vědět kam peníze mají jít. Uvedu příklad: v Plzni jsem se snažil překládat slavné 

matematické spisy.  

MS: Vzpomeňme na komentáře k Eukleidovi.  

PV: Velmi těžce jsme bojovali, ale nakonec nám je vzali. Poslední Eukleidova kniha vychází díky darům 

jiných lidí. 

MS: Smutné, ale zaplať Bůh za mecenáše. Při hledání odpovědi, kam s českou vědou, bychom se 

měli tázat, kam s českým národem. Domníváte se, že tato otázka zde zajímá jen pár lidí?  

PV: Není mi známo, že přímo „nezajímá“. Národní obrození nezajímalo většinu lidí.  

MS: Když někam chci dojít, měl bych mít cíl. Pokud mám cíl, je logické, že si vytvořím prostředky, jak 

k cíli dojít.  

PV: Cíl u nás nebyl nikdy řádně stanoven.   

MS: Čím to? Dá se říci: po pětadvaceti letech začínáme opět znovu? V roce 1989 lidé odmítli totalitní 

režim a řekli si: chceme systém, který je podobný tomu na západ od nás. Jaké otázky si dnes kladou 

lidé ve vztahu k údělu, který je jim dáno žít?  

PV: V jedné ze svých knih cituji výrok českého hegeliána Augustina Smetany: „Pokud německý národ 

nepoužívá němčiny, nic neznamená.“  

MS: Sluší se říci, že Augustýn Smetana psal německy a vydavatel naučné literatury Jan Laichter jej 

přeložil do českého jazyka. Josef Dobrovský též psal důležitá jazykovědná díla o češtině v němčině. 

Příliš jí nevěřil.  

PV: Nejde jen o češtinu, ale o němčinu. Ona byla ve stejné situaci jako čeština. Nikdo německy 

nepsal. Jednalo se o jazyk sluhů u koní. Důležitá díla se psala francouzsky. Zde je nutné ukázat, že 

němčina udělala z německého národa vrchol – vytáhnula jej nahoru. Němci byli na stejné úrovni jako 

v národním obrození. Až Christian Wolff napsal matematiku německy, najednou se objevil Immanuel 
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Kant, kterého Francouzi nebyli schopni přeložit během třiceti let. Toto je jasný důkaz, že jazyk má 

v sobě cosi zásadního pro formování národa.  

MS: Za I. republiky jsme měli velkou intelektuální elitu, která respektovala český jazyk.  

PV: Pochopitelně, v mnohém máme dluhy. My, Slované, jsme do Evropy přišli poslední a v našem 

jazyce je toto zachyceno. Zde je potřeba udělat v češtině velký slovník sanskrtu, poněvadž když se 

podíváte v sanskrtu na psané číslice, je to česky. Na kolika stránkách Heidegger poučuje Němce, že 

svět souvisí se světlem. Pokud to řeknete v naší zemi, víte to hned. V jazyku máme velkou poukázku, 

měli bychom se tázat, kde jsou praslovanské, praevropské zdroje? Jsme jediní, kteří to přechovávají.  

MS: Musíme se tázat, zdali si to „přechovávání“ uvědomujeme.  

PV: Ano, přeložme sanskrt a jiná díla. Na tyto otázky bychom měli získat peníze z Evropské unie. 

Zřídíme si ústav, který by to mohl dělat. Pak má smysl tento druh aktivit financovat ...  

MS: V tomto smyslu by měly důležitou roli hrát mecenáši, kapitalisté.  

PV: Zmínil jste další bolest.  

MS: Čeští kapitalisté „neslyší“ na volání intelektuálních kruhů, byť se objevují prostřednictvím ceny 

Neuron, kde skupina podnikatelů sdružená pod křídla Karla Janečka financuje jak mladé, tak starší 

vědce a jejich projekty. Za první republiky zde byli společnosti financující vlastní výzkum – WIKOV, 

Baťa. Lidé, kteří něčeho dosáhli, byli schopni, pocítili odpovědnost.  

PV: Jen si vezměte takového Jaroslava Jágra. Měl by financovat fakultu tělesné výchovy. Ani to 

mnohé z těch majetných nenapadne. Nejhorší je, že toto ani nikde nemůžete říct. Jste jeden z mála, 

s nimiž o tom mohu hovořit.  

MS: Proto je dělán projekt Fenomén transformace, aby to, co je hlubinné, přišlo na světlo boží. Děkuji 

vám za kritická slova.            

 

 

Dialog o transformaci s Martou Smolíkovou5,6: 

MS: Čím pro vás je rok 1989? Jak na něj vzpomínáte? Vkládala jste do něj jisté naděje a případně jak 

se naděje naplnily?  

MaS: Nyní je to pouze vzpomínkou.  

MS: I ty přece mají svou hodnotu.  

                                                           
5
 Marta Smolíková *1965, česká manažerka neziskových organizací s kulturním zaměřením. Pracovala pro 

Sorosovo Centrum současného umění 1993 – 1997, Nadaci Open Society Fund 1997 - 2003, ProCulture 2003 – 
2012, v roce 2012 jmenována ředitelkou Knihovny Václava Havla.   
6
 Dialog byl nahrán dopoledne ve čtvrtek 9. května 2013 v Knihovně Václava Havla, Kateřinská 18, Praha 2, 

Nové Město.  
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MaS: Doba již uběhla, ale když si na to člověk vzpomene, musím přiznat, že v létě 1989 docházelo 

k uvolňování. Jednotlivci ve společnosti si víc troufali kritizovat, probíhaly jednotlivé petice …  

MS: To se týkalo například Několika vět.  

MaS: Myslím si, a to nejen já, že do poslední chvíle nikdo moc nevěřil, že se to opravdu změní, i když 

do toho samozřejmě přicházela emigrace Němců, kdy Malá Strana byla plná trabantů, …  

MS: … byly otevřeny Maďarské hranice, …  

MaS: … a to celé se začalo uvolňovat. I já jsem do poslední chvíle váhala. Říkala jsem si: „Dobrá, 

Němci jsou schopni to zde prosadit. Poláci též …“ Zkrátka nevěřila jsem, že bude síla, která by 

napomohla změnit věci i u nás.  

MS: Byli zde disidenti, ti se organizovali.  

MaS: Systém byl tak zaběhlý, lidé se v něm naučili nějakým způsobem žít, byť byli nespokojeni a 

nelíbilo se jim to. Chtěli, aby to skončilo, nebo se to zásadně změnilo, ale myslím si, že si málokdo 

uměl představit to, co se stalo a jaký to nabere spád.  

MS: Emigranti měli jiné uvažování. Lidé spojení s Rádiem Svobodná Evropa předpokládali, že to, co je 

zde, nemůže dlouho trvat.  

MaS: Pohled zvenčí dával lidem určitý odstup, proto více čekali, že jednoho dne to praskne. Byli to 

oni, kdo myslel, že to praskne v padesátých letech.  

MS: Nakonec to trvalo dalších více jak 30 let.  

MaS: Myslím si, že pro lidi, kteří žili zde, to nebyl představitelný termín. Vědělo se, že jedno dne to 

musí padnout, ale termín, jenž přišel, si mohl představit málokdo.  

MS: Byli to studenti, ale sami lidé z Charty chtěli protestovat na Den lidských práv.  

MaS: Ano, bylo to spojeno s Palachovými týdny … Byly to vcelku silné věci, kdy odpor byl vidět 

naprosto jasně. Že se to posune takovým zásadním směrem, to očekával málokdo. Nebyla jsem sama, 

kdo nebyl upnutý na myšlenku, že se to stane v listopadu.  

… Stav společnosti …  

MS: V jakém stavu se nacházela společnost? Jaká adjektiva či případně substantiva byste pro její 

charakteristiku užila? Jednotícím postojem bylo, že společnost byla v krizi. Jak povahy krize byla?  

MaS: Řekla bych, že lidé byli hodně unavení, ztrápení, …  

MS: Pozorovala jste nechuť angažovat se?  

MaS: I nechuť dávat najevo radost ze života, pokud nejste v určité výlučné komunitě. Myslím si, že 

v osmdesátých letech i pro mladší generaci nebylo běžné říkat, že se vám daří dobře, že se máte fajn, 

že jste spokojeni se životem.  

MS: Nepřímo říkáte, že všichni měli pomyslnou „blbou náladu“. 
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MaS: Všichni si stěžovali … Lidé se scházeli, a je jedno kde, a nadávali na to, že se dá špatného 

nakoupit v krámu, jak jsou lidé protivní, co se komu stalo … Většina společenských hovorů měla 

podobu hudrování.  

MS: Avšak nadávání přece není program.  

MaS: Řekla bych, že v jistém ohledu to byl takový rituál, kterým člověk pošpinil systém, označil to, co 

se mu nelíbilo, pojmenoval to … Tím se vymezil a sám se ospravedlnil, že je schopen nahlédnout 

směřování společnosti, politiky. Byly to rituály v hospodách, při kávě. Vždy se při těchto setkáních 

probralo, co vše nefunguje, co se komu zlého stalo, jak nemůže konat toto a tamto, byť by chtěl. 

V podstatě to nebylo nic konstruktivního.            

MS: Nemyslíte si, že cosi podobného nám zůstalo do současnosti?  

MaS: Asi ano. Je možné, že se to přeneslo. Myslím si, že je to dané i historicky. Češi …  

MS: … trpěli pod druhými … 

MaS: … a málokdy měli možnost si vládnout. I když ta možnost byla, rádi se schovávali za nějaké 

vnější důvody, proč to nejde.  

MS: Za Rakouska, i za Sovětského svazu.  

MaS: V české mentalitě je to silně zakořeněné. Důvod stěžování si spíše tkví v historické paměti.  

MS: Jinými slovy je to součástí našeho kulturního genetického kódu. Když nám něco nejde, jsou to oni, 

kdo mohou za problémy. Neptáme se, za co můžeme my.  

MaS: Velice dobře se to dá vidět ve srovnání s Američany. Étos společnosti je jinačí. Většina 

Američanů, či lépe jejich předků se rozhodla do země přijet s kufrem, že si založí nový, lepší život. 

Věděli, že to bude záležet pouze na nich. Úzus společnosti vychází z toho, že lidé jsou odpovědní za 

to, jak si to zařídí. Souvisí to s tím, že odcházeli z Evropy kvůli politickým nebo náboženským 

nesvobodám. Nesou si s sebou, že jsou odpovědni za to, jak to bude.  

MS: Chtějí mít život ve svých rukou. 

MaS: V Čechách je historie trochu jinačí. Je to spojeno s tím, že zde byla dlouhá období správců a 

nadvlády, jelikož jsme byli součástí větších celků, což se na nás podepsalo.  

… Komunisté …  

MS: Dobrá, podívejme se před rok 1989. Jak byste charakterizovala komunistický režim, ideologii, 

která nás obepínala 41 let? Můžeme v ní spatřit snahu po utváření „spravedlivé společnosti“? 

MaS: Jsem narozena v polovině šedesátých let. Když jsem režim začala vnímat, byla sedmdesátá léta. 

To však byl zvláštní život „ve stínu“. Vyrůstala jsem v evangelické rodině. Pro mě to vždy bylo asi tak, 

že můj svět je někde jinde než ten vnější.  

MS: Bylo to způsobeno tím, že jste stavěli na jiných hodnotách?  



 
 

35 
 

MaS: To, co bylo doma, bylo něčím jiným, než se mohlo říkat ve škole, než sdílela většinová 

společnost. Takto jsem to měla od malička, a ani jsem nepátrala po vysvětlení. 

MS: Jednoduše jste v tom žila.  

MaS: Pokud je to odmalička, berete to tak. Když vás od první třídy šikanují, že chodíte do kostela, že 

otec je farář, že jste hloupí, když věříte na Pána Boha, uspořádáte si to tak, že je to jednoduše 

normou. 

MS: Dobrá, ale aspekt spravedlivé společnosti jste asi nepociťovala? To, čím komunisté začali 

v padesátých letech, mělo být pouze přechodové stadium. 

… Víra během komunismu …  

MaS: Ještě bych zůstala u evangelické víry. Spravedlnost od světské vlády nečekáte.  

MS: Se spravedlností se setkáme ve vyšších světech.  

MaS: V mém dětství jsem nečekala, že by to mohla tato instance zajistit, ale svět berete tak, jak je.  

MS: Pokud bychom to mohli říci rázně, tak se v tomto světě spravedlnosti „nedočkáme“?  

MaS: Takto bych to ani neviděla, ale s protestantskou historií, která se vždy vztahovala vůči světské 

moci, obecně vůči lidské moci a viděla tam nedostatky, protože je to lidská moc, se orientujete na 

cosi jiného. Zkrátka vidíte, že to má vlastní pravidla, která patří k tomu světu. To, co poté žijete, je 

jiným světem. Vnímala jsem to tímto způsobem. Pomáhá vám to nalézt si vlastní radost, vlastní 

rytmus, což naše rodina uměla.  

MS: Jinými slovy, víra byla součástí slušné existence a integrace do společenství během 

komunistického režimu?  

MaS: Ano, pomáhala nám utvářet společenství kolem kostela a sboru, …  

MS: … byla širší rodinou.  

MaS: Zejména v dětství má člověk vlastní svět. Vnější svět byl pro mne druhý svět.  

… Ideologie …  

MS: Zmínila jste víru. Podle vás potřebuje člověk ideové zaštítění, ideologii? Komunismus byl jasným 

pohledem na svět skrze ideologii. To proto, že rok 1989 byl „ukončením“ působení této ideologie jako 

dominantní ideologie. Jak vnímáte obecný význam ideologií?  

MaS: Spíše si myslím, že člověk potřebuje něčemu věřit. Může to být náboženská víra, jež vám dává 

jistý systém, hodnoty a má pro to pojmenování, ...  

MS: … hierarchizuje svět.  

MaS: Nebo to bývá víra v ideologii, či v posledních desetiletích je to víra v člověka, víra v sama sebe.  

MS: Zkrátka individualismus.  
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MaS: To vidíte v různých hnutích, které se obrací, že člověk věří sám v sobě, je středobodem všeho. 

Také to nese svá rizika selhání, nepochopení sebe sama. Soudím, že to má stejný základ. Zkrátka, je 

tam potřeba víry v něco, což je jedna ze základních potřeb člověka.  

MS: Nedivíte se, že komunistická ideologie je zaměněna za liberalismus? Ten zdůrazňuje 

individualismus. 

MaS: Myslím si, že individualismus, víra v samotného člověka - která je označována za pozitivní 

egoismus, že se musím postarat sám o sebe, aby se mi dařilo dobře, což znamená, že by se mohlo 

dařit i mně - může být zrádná.  

MS: S tím se setkáváme i u Adama Smitha, klasika liberální ekonomie.  

MaS: Ano, poté se to převádí do ekonomie. Je to v podstatě reakce na to, když se ukázalo, kam může 

vést masová víra v ideologii, která se buď pokroutí, či je špatná, nebo se zneužije.  

MS: Zkrátka, člověk potřebuje víru, a je otázkou, zdali ona víra má na konci Pána Boha, nebo je to víra 

„sekulární“. Stačí se podívat, co vše konali lidé, kteří věřili v komunismus.  

MaS: Zase se to moc neliší v ceremoniálech. Stačí se podívat na hitlerovské Německo, nebo čím se 

zabýval sám Hitler. To vše pramení z potřeby člověka. Nyní je otázkou, kam se to upne, jakou 

strukturu daná víra představuje oblasti hodnot, z hlediska myšlení a dalšího vztahování.  

… Pozitiva minulosti …  

MS: Viděla byste na minulosti něco pozitivního? Mnozí z nás zmiňují, že byla lidem dána jistota. Na 

druhou stranu, díky jistotám byla společnost rovnostářskou. Ti, kdo netoužili po jistotách, uváděli, že 

někteří z nás nemohli realizovat svůj životní projekt.   

MaS: Svým způsobem máte pravdu. Pro mě bylo důležité, že více než ve svobodné době se 

zdůrazňovaly lidské vztahy, solidarita, soucítění komunity, v níž se člověk pohyboval.  

MS: Mnozí z nás se ženou za úspěchem.  

MaS: Je to dané tím, že dnes, a zejména v devadesátých letech byla doba nejrůznějších možností … 

Když měl člověk nápad a vizi, snažil se je naplnit. Ten, kdo možnosti tušil, si je uměl realizovat.  

MS: Někdy však na úkor druhých lidí.  

MaS: Myslím si, že právě v té době se začaly lidské vztahy trochu pomíjet. Řekla bych, že dnes se to 

navrací zpět. Přece jen si lidé začínají uvědomovat, že právě tyto vztahy mají svou hodnotu, jsou věcí, 

kterou si neopatříte, zkrátka, lidské vztahy jsou cenné. Když na tu dobu zavzpomínám, přátelské 

vztahy byly opravdu důležité. Záleželo, s kým se kdo stýkal, jak prožíval čas. Mnohem více čas se 

trávilo ve společenství.  

… Disent …  

MS: Bylo by chybou opomenout otázku styku s disentem. Co pro vás Charta 77 znamenala? Po roce 

1989 jste měla blízko k Václavu Havlovi.   

MaS: Takto to úplně nemohu říct.  
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MS: Zabýváte se otázkou kultu.  

MaS: Manžel mé sestry podepsal Chartu 77, a to úplně v první fázi. Bylo to dvousečné. Na jednu 

stranu se to v rodině vědělo, člověk se dostal k řadě samizdatu. Má sestra je starší, já jsem byla 

dítětem, které ví, že se dospělí o něčem baví. Brala jsem to, že to svým způsobem patří do 

společenského dění. Můj otec poslouchal večer cizí rozhlas. Ty věci jsem znala, znala jsem jména lidí, 

kteří působili v médiích. Člověk k tomu přistupoval, že to patří k  životu.  

MS: Dobrá, můžeme říci, že díky lidem z Charty 77 byl přechod k demokracii snazší, protože právě 

chartisté tehdy hráli důležitou roli?  

MaS: Určitě! Co je podstatné, tito lidé obranu lidských práv, usilování o důstojnost člověk brali jako 

své životní poslání. Otevřeným způsobem se …  

MS: … postavili proti režimu.  

MaS: Snažili se o změnu.  

MS: A to nenásilnou změnu.   

MaS: To proto, že ji byli schopni deklarovat, postavit se za to. Bylo mnoho lidí, kteří s režimem 

nesouhlasili, ovšem byla spousta těch, kteří říkali, že změna je možná zevnitř. Tento postoj byl však 

alibistický.  Poté se samozřejmě dalo žít mimo politiku. Z mé zkušenosti vím, že to církev umožňovala. 

Také bych měla říci, že jsem věděla, že nebudu moci studovat, a proto z nás nikdo nevystudoval. 

Jediná možnost bylo studium teologie. Člověk počítal s tím, že jeho možnosti jsou omezené, ani se 

tím nefrustroval. Člověk v minulém režimu věděl, že některé věci pro něj nejsou. Je pochopitelné, že 

to člověka štvalo, protože byl problém se dostat i na střední školu, i tam jsme měli problém. Často se 

to svádělo na naši hloupost.  

… Exil …  

MS: Jsou lidé, kteří když to zjistili, byli s tím konfrontováni, raději odešli do exilu.  

MaS: Jednak se má nejstarší sestra provdala do zahraničí. Tam bylo naprosto jasné, že člověk by sice 

mohl odejít, ale tím zkompromituje celou rodinu. Člověk by nemohl jezdit sem a nikdo z rodiny do 

zahraničí. To byl jeden důvodu, proč to neudělat. Možná by rodiče byli rádi, kdyby se to někomu 

povedlo. Pro mě byli kamarádi zde důležitější. Byla jsem jediná, kdo mohl za mou sestrou jezdit. 

Vracela jsem se ne snad ráda, ale těšila jsem se na své kamarády. Byla jsem ráda, že jsem doma. Pro 

mě to bylo zajímavé, inspirativní. Ve srovnání to bylo frustrující, když poté člověk věděl, jak věci 

mohou fungovat, co vše je možné, přesto jsem se vracela zpět. Byla to součást systému, že vás 

postavili do situací, které vám možnost emigrace dávaly. Bylo zřejmé, že by bylo docela dobré, kdyby 

rodina mohla být pohromadě.  

… Demokracie …  

MS: Rok 1989 je obdobím, kdy jsme počali budovat demokratický režim. V roce 1990 byly po více jak 

dvou generacích demokratické volby. Co si s demokracií spojujete? Lidé „volali“ po demokracii, ale 

zřejmě si těžko uvědomovali, co to demokracie je. Jak nad ní uvažujete?  

MaS: Když uvažuji, co je demokracie, málokdo to tehdy věděl.  
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MS: CO například lidé z okolí Charty 77, v níž se uplatňoval demokratický duch?  

MaS: Mám na mysli většinovou společnost. Vzalo se to jako heslo. Lidé si to mechanicky dokázali 

překlopit, že je to součet nějakých hlasů v bedničce. Zároveň celé jaro 1990 bylo mnoho diskusí, 

mnoho se pracovalo na tom, aby si jisté věci formulovaly. Stejně si myslím, že demokratický přístup 

nebyl společnosti vlastní.  

MS: Demokracie potřebuje nastaveného jedince ...  

MaS: … s vlastním názorem, jenž si je schopen obhájit. Zároveň je ochoten zohlednit názor druhého.  

MS: To znamená, že je tam úcta k druhému, je tam schopnost naslouchat, ustoupit, když druhý má 

pravdu.  

MaS: Na to však společnost nebyla zvyklá. Když existovaly názory, byly mimoběžné.  

MS: Myslíte, že lidé vzájemně neposlouchali, co říká druhý? Říkali, co chtěli, slyšeli, co chtěli slyšet? 

MaS: Vidíte to i dnes.  

MS: Neustále si neseme „ranec“ 41 let totality. 

MaS: To se rychle nenaučíte. Pracovala jsem pro Sorosovu nadaci, … 

MS: … Open Society Fund, …  

MaS: … snažící se propagovat otevřené společnosti a varovat před uzavřenými společnostmi. Právě 

v otevřené společnosti je prostor pro menšinové názory, které je společnost schopna vyslechnout, 

inspirovat se jimi. Je pravdou, že počátkem devadesátých let i díky Havlovi se hodně dbalo na to, aby 

menšiny a různé skupiny ve společnosti byly slyšet a dostaly určitý prostor. To se však dnes setřelo a 

zapomnělo se na to.  

MS: Menšiny jsou ignorovány, … 

MaS: … i když jsme v diskusi o trochu dál a lidé jsou schopni si více naslouchat. Není zde uvědomění, 

které by věnovalo pozornost menšinovým názorům.  

MS: Zde do jisté míry platí: „Kdo má jiný názor, odstraníme ho, než abychom ho přesvědčovali.“  

MaS: Takto bych to neřekla. Uvedla bych asi toto: Když máš jiný názor, žij si s ním, ale zařiď si to 

někde jinde.  

MS: Dá se říci, že demokratická politika byla v devadesátých letech nakloněna pluralitě názorů. Zčásti 

ji utvářeli lidé, kteří měli ideály a byli schopni minulému režimu vzdorovat.  

MaS: Jistou roli hrála i zvědavost. Když bych to převedla do oblasti literatury, panovala představa, že 

jsou spisovatelé, kteří mají v šuplíku romány a věci někde existují, ale pouze jsou zasuté. Poté se 

časem ukázalo, že tomu tak úplně není. Přece jen si věci žily nějakým vlastním způsobem. Když se 

neprosadily v disentu nebo jinak, bylo tu chtění, vůle, ale přece jen to potřebovalo více, aby to bylo 

použitelné. Nebylo to, co by člověk očekával od plnohodnotných, vykrystalizovaných názorů, 

stanovisek. Muselo by to fungovat v rámci určité komunity, aby se to dalo uplatnit v širší souvislosti.    
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MS: Není to také dáno tím, že do politiky vstupovali lidé s ideály, a nešli tam čistě z pragmatických 

důvodů.  

MaS: Ano. Idealismu bylo mnohem víc.  

… Neparticipace …  

MS: Není náhodou jedním z důvodů bídy naší demokracie, že lidé nejsou ochotni participovat ve 

veřejném prostoru? Stačí se podívat, kolik je u nás členů v politických stranách. Je to pouze zlomek ve 

srovnání s tím, co bylo před rokem 1989, ale i během první republiky. Neuvažovali lidé tímto směrem: 

My na někoho delegujeme moc a ten se o nás bude starat?      

MaS: Jednak si myslím, že trochu vládla iluze, že ti, které jsme si zvolili, jsou lepší než my.  

… Procedury versus autority …  

MS: Jsme známí svou úctou k autoritám.  

MaS: Není k tomu důvod, jelikož jsou to někteří z nás. Mohou být v něčem lepší, ale celkově je to 

vzorek společnosti. Navíc demokracie nezaručuje, že se v rámci voleb na vrchol dostanou ti morálně 

nejlepší. Tam můžeme vidět jeden kámen úrazu.  

MS: Česká demokracie je charakteristická tím, že se spíše než k procedurám upínáme k osobnostem.  

MaS: Druhou věcí je, že se podceňovaly formální věci, které by jasně vymezily problém. 

Předpokládalo se, že by to mělo být takto, a není potřeba to popisovat, ukotvit. Je otázkou, do jaké 

míry to bylo cílené a vědomé. Projevilo se to v některých otázkách legislativy. Například pro 

privatizaci chyběly odpovídající normy, které by stanovovaly konflikty zájmů, odrážely by etiku 

chování - pokládalo se to za samozřejmé, protože je to samozřejmé pro slušné lidi.  

MS: Jistě, spojení „slušní lidé“ je důležité.          

MaS: Normy se nedělají pro slušné lidi. Ty se dělají proto, aby nebyly zneužívatelné těmi, kdo je chtějí 

neužívat, a aby se poté ustanovilo, co je slušnost.  

MS: Shodou okolností slušnost je termín, pod nímž si člověk může představit „mnohé“.  

MaS: Zkrátka, byla tam vidět nechuť k formalizaci vztahů. Souviselo to pochopitelně se 

svobodomyslnou euforií … V minulosti soudruzi utvářeli různá doporučení, předpisy, nařízení, 

formality, abyste například mohl jít studovat. To bylo zrušeno, přesto existovaly oblasti, kterým to 

regulace prospívá …  

MS: Lidé, kteří v devadesátých letech psali normy v rámci demokratické politiky, automaticky 

předpokládali slušného člověka. Neuvědomili si mentální zátěž, kterou vytvořil komunistický režim.  

MaS: Myslím si, že je to mnohem hlubší a nesouvisí to s odkazem komunismu. Je tam vidět sklon 

k čekání na spasitele. Najednou se zjeví někdo, kdo to bude umět vymyslet a zařídit. Tuto skutečnost 

jsme viděli i u prezidentské volby. Jaké naděje a očekávání se vkládaly do osoby prezidenta, kterého 

si budeme volit. Vidíte to i v diskusích, kdo má být například ředitelem v kulturních institucích. Čeká 

se, že nyní přijde někdo, kdo to tam zařídí, a společnost začne fungovat.  
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MS: Ostatně naděje umírá poslední. Člověk by ji neměl ztrácet. 

… Občanská společnost …  

MS: Ještě bych otočil pozornost k občanské společnosti. Působila jste a působíte v neziskovém sektoru, 

který je součástí občanské společnosti. Čím pro vás je občanská společnost? Jak si ji definujete? Právě 

George Soros byl jedním z těch, který této oblasti pomáhal a pomáhá.  

MaS: Pokud bych to měla zjednodušit, je to pro mě soustředěnost na člověka, jednotlivce. Ne však 

v individualistickém slova smyslu, ale jednotlivce, který má důstojné postavení v rámci určitého 

společenství, které si poté buduje vlastní instituce, aby si zařídil to, co potřebuje. Je to společnost, 

která se vztahuje k jednotlivcům a bere je jako důležitý začátek, konec a příčinu, co se poté ve 

společnosti buduje. Není to společnost postavená na osobnostech lídrů, i když ti jsou též důležití, ale 

primárně se začíná od jednotlivce. Když to někomu nevyhovuje, když jej to ničí, je potřeba se 

zamyslet, zdali je možné mít jiný rámec, v němž by dotyčný mohl fungovat.  

MS: Jak je podle vás tato část silná? Tážu se proto, že občanská společnost je mnoha lidem trnem 

v oku. Není to právě vinou nepochopení šíře demokracie? Takovým představitelem, jenž na 

demokracii pohlížel v redukované podobě, byl Václav Klaus.  

MaS: Jestliže si vezmeme demokracii jako klíčovou hodnotu, bez občanské společnosti demokracie 

jednoduše není.  

MS: Poté je to pouze hra na demokracii.  

MaS: Poté bychom se mohli bavit o „-kracii“ nějaké skupiny lidí, ale neuděláte z toho plnohodnotnou 

demokracii. Možná je to protimluv, ale je pravdou, že během devadesátých let, ale i posledních let 

občanská společnost a její části, které k ní patří, což je i neziskový sektor, vlastně získávaly i nedobré 

jméno právě od lidí, kteří ve společnosti měli odpovídající autoritu. Byla to do jisté míry věc 

ideologická než něco, co by společnosti mělo přinést závažnou informaci nebo impuls. Byla to debata 

v ideologické a teoretické rovině, ale pojmy a obsahy poškozovala.   

MS: Lidé hovoří o takzvané postdemokracii. Důležitá je demokracie parlamentních stran, a to ostatní 

nemá takovou legitimitu, či lépe modely demokratického uspořádání jsou chybné, falešné.  

MaS: Neřekla bych rovnou nelegitimní. Legitimní jsou, ale myslím si, že společnost poškozují, protože 

po těch letech bylo mnohé poškozeno. Spíše bych očekávala, že se tomu bude napomáhat, protože je 

to cosi, co je s demokracií jasně spjato. Jestli chceme, aby zde fungovaly demokratické procesy, 

musíme mít aktivní občanskou společnost, bez toho to jednoduše nejde. Když to nějakým způsobem 

poškozuji, buď to vypovídá o tom, že mám trochu jiné zájmy než budovat demokratickou společnost, 

anebo tomu nerozumím.  

MS: Jdeme cestou pokus - omyl. Je vhodné, aby omylů bylo co nejméně.  

… Demokracie a Charta 77 … 

MS: Rád bych se zeptal, jak podle vás k demokracii přispělo poselství Charty 77? To je právě 

společenství lidí, kteří diskutovali, naslouchali, i když byli odlišných postojů.  
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MaS: Charta slučovala lidi rozdílných názorů. Lidé dohromady byli schopni se dohodnout na 

principech, hodnotách a táhnout jedním směrem. Bylo to jedno z důležitých poselství. Při rozdílnosti 

se hledal se konsensus v základních důležitých věcech. Je to něco, co je pro dnešní dobu inspirující. 

Možná si to dnes ani nedokážeme představit, jakým způsobem mohly být názorové pozice 

vyhrocené, různorodé.  

MS: Lidi v Chartě spojovala otázka důstojnosti člověka a s tím spojená lidská práva. 

… Demokracie a její kvalita …  

MS: Pokročme dál. Je dobré se zeptat, jak vnímáte kvalitu české demokracie v následujícím kontextu? 

Chtěli jsme demokracii, kde je počítáno s hlasem člověka, nezávisle na jeho majetku, ale nyní 

zjišťujeme, že důležitou roli v demokracii hraje kapitál, který jednotliví lidé vlastní. Jaká je podle vás 

síla kapitálu a jak doléhá na českou demokracii?  

MaS: Ukazuje se, že svou roli hraje. Je to vidět ve volbách, v politickém životě. Na druhou stranu si 

myslím, že se tím čeští intelektuálové nezabývají.  

MS: Jste přesvědčen, že síla kapitálu dnes není tak důležitá, jelikož není v hledáčku povolaných?  

MaS: Myslím si, že je. Když vidíte skutečnost, tam se to naprosto jasně projevuje. V obecnějších 

diskusích se to neanalyzuje.  

MS: To je však chyba.  

MaS: Když ano, bere se to jako samozřejmost. Kdo má peníze, zaplatí si to, propaguje si svůj názor. 

Bere se to jako cosi naprosto samozřejmého, legitimního, jako kdyby to nešlo komunikovat jiným 

způsobem. Poté jsou takové výjimky, které někoho navedou, že to můžeme dělat jinak. Například 

Táňa Fischerová svou levnou prezidentskou kampaní dosáhla výsledku, který byl větší než u jiných 

kandidátů, kteří do kampaně vložili miliony. To vás zarazí, že to také může být nějak jinak.  

MS: Síla slov, síla myšlenky, síla osobnosti …  

MaS: Myslím si, že společnost toto ne vždy reflektovala. Pochopitelně kapitál je přehledným a 

jednoduchým nástrojem, jak věci dávat do pohybu. Není to ale jediný způsob. V historii jsme si to 

několikrát ověřili. Kapitál je významný, dá se s ním pracovat, všechny vlády, moci a lidi, kteří chtějí 

mít vliv, jej rádi používají, protože to je do určité míry neutrální síla, jež můžete používat. Z historie 

víme, že to není bezmezné.   

MS: Dobrá, hovořili jsme o významu kapitálu, a nyní se snažme odpovědět, jaká je kvalita české 

demokracie v kontextu více jak dvaceti let? 

MaS: Myslím si, že řada menších měst, obcí si dokáže vytvořit svou docela dobře fungující vlastní 

správu, je vidět, že se města pozvedla. Když na to nahlížíte zvenčí, poznáte, že lidem se tam žije 

dobře. Pochopitelně jsou města, která si nežijí dobře, nemají dobře zvolenou reprezentaci, do jisté 

míry jsou politickou reprezentací šikanována.  

MS: To je například i záležitost Prahy.  

MaS: Je tomu tak. Je celá řada příkladů, kdy občanská společnost funguje, … 
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MS: … upozorní na rizika vývoje.  

MaS: Na druhou stranu se o spoustě nešvarů mluví a píše, to také svědčí o tom, že společnost je 

různorodá, že v řadě případů je schopna si některé skutečnosti uvědomit. Otázkou je, jak jim umíme 

předcházet, a když se objeví, jak je umíme eliminovat či korigovat. To se však samozřejmě učíme, ale 

řekla bych, že jsme pokrok za dvacet let udělali. Koneckonců, znakem občanské společnosti není to, 

že vše je bílé. To je pestrá společnost, která má samozřejmě své temnější stránky. Co je však 

podstatné, je schopna se korigovat.  

… Obnova kapitalismu …  

MS: Zmínili jsme se o kapitálu. Jak se díváte na kapitalistický řád? Někdo by řekl, že jeho obnovení 

bylo čímsi logickým. Když nefungovalo centrální hospodářství, proč si neosvojit systém, díky němuž 

dosáhla naše republika patřičného postavení ve světě. V počátku dvacátého století jsme zde měli tržní 

hospodářství a prosperita byla zřejmá.  

MaS: Myslím si, že role peněz se přeceňuje. Druhou věcí je, že i finanční hodnota není sama o sobě. 

Není to pouze tak, že se na trhu s někým domluvím, za co to koupím. Tam velkou roli hraje kulturní 

hodnota, symbolická hodnota. To je to, co ve finále vytváří cenu. Není tomu tak, že si na papíře dáme 

čísla a dohodneme se. Subtilnější aspekty tam hrají mnohem důležitější roli, než se často soudí. Když 

se tomu dlouhodobě nepřikládá význam, poté i hodnota věcí kolem vás klesá a hospodářství klesá 

též. Je nutné, abychom si uvědomili, že ekonomické hodnoty se odvíjejí od jiných hodnot, a není to 

naopak.  

… Hodnoty …  

MS: Jaké jsou podle vás základní hodnoty, na kterých má společnost stavět? Někdo může uvažovat asi 

takto: Když je někdo svobodný, uplatní se jeho tvořivost, jeho kooperace s ostatními, která se nedá 

z centra naplánovat. Jakou vidíte optimální hierarchii hodnot, která umožní zlepšování občanského 

života, blahobytné společnosti?  

MaS: To je již složitá otázka. Na to máte různé filozofické a ekonomické systémy, které jsou 

strukturovanější …  

MS: Nerad bych zabředl do složitostí. Raději k tomu přistupme se selským rozumem.  

MaS: Řekla bych, že je potřeba zpětně to vztahovat k člověku a k rozměru lidského života, třeba i 

s vícegeneračním přesahem, což je potřebné z hlediska úvah o udržitelnosti a perspektivách do 

budoucna. Zásadní v diskusi je to vztahovat k člověku, k lidskému životu. Jestli je něco nezdravé, je to 

slepé naplňování norem … Stačí se podívat na nadnárodní společnosti, které se ohlížejí pouze na zisk. 

I to je v jistém ohledu legitimní. To ovšem vytváří obchody, které jsou mimo představivost jednoho 

lidského života. Tlačí se na to, aby výstupy byly ještě větší. V tabulkách vyjde, že se obraty zvětší o 3 

procenta, proto se budeme snažit naplňovat tuto normu. Myslím si, že je to chybná cesta.  

MS: Zkrátka, upřednostňování ekonomických kategorií v konečném důsledku může vést k poklesu 

výkonnosti společnosti jako celku.  

MaS: Je to sice velmi zjednodušené, ale nakonec proč ne? V momentu, kdy začnete technokraticky 

uvažovat o výslednicových tabulkách, dostáváme se bohužel k průšvihům, jako byl Enron, přemrštěné 
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úvěry, které jsou však pouze o číslech, a s realitou nemají vůbec co společného. To proto, že 

například poskytnete půjčku člověku, který si na ni nikdy v životě nevydělá. Přitom to víte. U nás jsou 

to půjčky pofiderních společností pro sociálně slabé. Děje se tak v momentu, když upřednostníme 

ekonomická hlediska před základními. Poté můžete říci, že je to chyba dlužníka, jelikož podepsal 

smlouvu, je svobodný a odpovědný … Na druhou stranu je to jasné zneužívání člověka.  

MS: Myslíte si, že ekonomické hodnoty dominovaly v rámci transformace společnosti?  

MaS: Soudím, že v devadesátých letech zde bylo okouzlení. Lidé si chtěli pořídit dům, lepší auto, jet 

na cesty, kam se člověk předtím nedostal. Chtěli si umožnit sporty, které zde nebyly. Bylo tam na 

jedné straně materiální okouzlení, na druhé straně bylo i okouzlení z podnikání, že to lze, …  

MS: … že každý bude podnikatelem, vlastníkem akcií …  

MaS: Byla tam vidina, že si každý může vydělat, můžete zabezpečit nejen sebe, ale i svou rodinu. Je to 

pochopitelné po takových letech útlumu. Řekla bych, že podnikavost je přirozená lidská vlastnost. 

Když byla potlačovaná, projevilo se to.  

MS: Je však odlišná podnikavost Bati, a podnikavost pana Koženého.  

MaS: Je zajímavé, že v devadesátých letech to ve společenském klimatu tendovalo 

k technokratickému způsobu podnikání. Byla zde snaha spíše vydělat peníze než budovat lepší 

společnost. To svým způsobem devalvovala padesátá léta či komunistická rétorika, že budujeme lepší 

společnost a děláme vše pro společnost. Vlastně se jedná o přirozenou součást podnikání i v Americe. 

Vy podnikáte proto, že vytváříte něco pro druhého, a ne, že potřebujete vydělat peníze. Když se nad 

tím zamyslíte, říkáte si, kde se bere klient a jeho potřeby? Potřebuje takovéto služby? Řekla bych, že 

se z toho vytratil lidský rozměr. Soudím však, že jsou to zjednodušující charakteristiky, které se nedají 

stoprocentně uplatnit. Jsou zde spíše tendence vydělávat peníze technokratickou cestou. Přinesla to 

devadesátá léta, že peníze jsou nástrojem, jak člověk může získat svobodu.  

MS: Lze se domnívat, že člověk, jenž vlastní i drobný kapitál, je volnější ve srovnání s tím, kdo jej 

nevlastní. To proto, že si může víc dovolit, ale poté má za své činy větší odpovědnost. 

MaS: Závisí v jakém slova smyslu. Odpovědnost se k tomu často neváže, třebaže jde s odpovědností 

ruku v ruce. 

MS: Můžete mít peníze, a …  

MaS: … nepomůže vám to.  

MS: Mnozí z nás dávají peníze na kulturu, na vědu. I u nás existují mecenáši.  

MaS: Ruku v ruce s tím šel … a to není problém pouze v České republice … pocit solidarity.  

MS: Jinými slovy, že jsme součástí širšího celku …  

MaS: … a jsme odpovědni za celek, jsme odpovědni za komunitu, v níž žijeme. Toto však není pouze 

český problém. Zde je to vidět, ale myslím si, že …  

MS: … je to vidět i dnešním západním světě.  
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MaS: Je to vidět i v sociálních opatřeních, které se dnes revidují. Nemyslím si, že je to pouze díky 

ekonomické situaci, že si to státy nemohou dovolit. Ty si mohou dovolit, co chtějí, tam kde vidí 

hodnoty a priority.  

MS: Rozhodnutí je poté na konkrétních lidech.  

… Systém, ne lidi …  

MS: Nyní bych se trochu vrátil, aby to náhodou nezapadlo. V našem dialogu jste užila spojení: 

„Budujeme lepší společnost.“ Tuším, že to byl Václav Klaus, který pronesl v devadesátých letech větu: 

„Měníme systém, ale ne lidi.“ Vytváření lepší společnosti se nedá nařídit. Usilujme spíše o vytvoření 

pravidel, podle kterých se hraje. Ti lidé se sami přizpůsobí.  

MaS: Můžete to vidět tak, že nastavíte rámec, v němž se lidé budou pohybovat. Změnit člověka …  

MS: … je druh sociální inženýrství …  

MaS: … a je to těžké. Vidíte to i v partnerských vztazích. Když očekáváte od partnera, že se změní, 

každý vám řekne, že se mýlíte, třebaže doufání ve společnosti a jednotlivců zde existuje. 

Pochopitelně, možnost, že se člověk sám změní, též existuje. Soudím, že to závisí na tom, co člověk 

toleruje, co společnost vyzdvihuje, čemu dává ocenění. Podle toho se lidé zařídí. Když jsou ve 

společnosti upřednostňovány některé hodnoty, lidé, kteří chtějí vyniknout, chtějí se realizovat, se 

k nim začnou vztahovat, jelikož musí.  

… Kultura …  

MS: Nyní bych otevřel téma, které je spojeno s vaší profesí, a tím je kultura. Nejprve bych se zeptal, 

k čemu sloužila kultura před rokem 1989 a k čemu po 1989? Dá se to podle vás vymezit?  

MaS: Vždy se o tomto tématu hovořilo tak, že kultura byla ideologicky zneužívaná. Je pravdou, že 

byla. Když jsem nad tím v poslední době přemýšlela, pochopila jsem mnohé. Je zcela přirozenou věcí, 

že společnost prostřednictvím kultury formuluje své hodnoty, zprostředkovává je. Kultura je tak 

prostor pro sebevyjádření. Z toho hlediska je naprosto pochopitelné, že se do ní promítá ideologie či 

jiný společenský étos. Je to čímsi, co primárně nemůžeme kritizovat. Spíše je potřeba se kriticky 

stavět k tomu, z čeho kultura vychází, než kritizovat, jaká je. Myslím si, že v intelektuální rovině 

nebylo dostatečně rozpoznané, z čeho kultura vzniká a jaká je její role ve společnosti. V devadesátých 

letech se považovala za prostor pro svobodné vyjádření. Byly zde takové hlasy ze strany pravicových 

politiků, kteří měli přístup do médií a měli možnost ovlivňovat společnost, že je to individuální věc 

každého člověka.  

MS: V jistém ohledu ano.  

MaS: Pochopitelně si každý může koupit lístek, když na to má. Když si jej chce kupovat, ať si na něj 

vydělá. Dá se na to tímto způsobem nahlížet. Na druhou stranu, když se podíváte do historie, velké 

kulturní počiny vždy byly rozhodně podbarvené idealismem nebo ideou. Z pragmatického, 

ekonomického hlediska tam nebyla vidět rentabilita. Jednoduše, když v Egyptě vystavěli pyramidy, 

nevím, zdali si dokázali spočítat, jestli se jim to vyplatí, přesto věděli, proč je to pro ně důležité. Je to 

stejné, jako když se dělala muzea nebo se stavěly zámky. To vše jsou kulturní výrazy.  
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MS: Ve zpětném pohledu můžeme říci, že díky pyramidám se jezdí do Egypta a turisté je obdivují. 

Nutno říci, že takový záměr faraon neměl. Zkrátka dělal něco, co jej přesahovalo …  

MaS: Když stavěli Notre Dame, tak ten záměr byl. Bylo to kvůli zážitku, kvůli zkušenosti, kterou daný 

člověk zažije. To však není něco, co se dá hned ekonomicky směnit. Zkrátka v našem posledním 

příkladě byla církevní idea. U velkých kulturních počinů je přítomno rozhodnutí jednotlivců či menší 

skupiny lidí věci zbudovat a provozovat je. Je to i předpoklad pro to, aby fungovala opera. To však 

není žánr, který je pro kohokoliv, jelikož řada lidí si to vůbec neužije. Pro mnoho lidí je to jednoduše 

cosi, s čím žijí, co potřebují, co prožívají, co jim pro život přináší něco, co považují za důležité. Co jsem 

tím chtěla říci? Kultura je zkrátka něčím, kde musíme pracovat se svým vlastním úsilím, se svými 

vlastními vizemi, se svým vlastním vkladem a investicí. To však bohužel v devadesátých letech u nás 

nebylo. Otevřela se možnost, že si každý může něco takového dělat, ale i zde byl postoj, že od toho 

jsou ve společnosti instituce, aby určité kulturní počiny vytvářely …  

… Kultura a stát …  

MS: Ano, možná jsme to „nechali“ na státu … 

MaS: Je to jak stát, tak soukromý sektor. Je to subjekt, který má „moc“ přes peníze, jelikož je 

soukromý podnikatel, nebo má „moc“ z titulu voleb. Takoví by se k tomu mohli vztahovat. Myslím si, 

že se toto ve společenské diskusi nepříliš reflektuje. Na jednu stranu se stále očekávalo, že stát je ten, 

který to má zařídit.  

MS: Byli jsme na to zvyklí.  

MaS: Ano, nejen že jsme byli tak zvyklí za bolševika, ale před tím byla vrchnost, měli jsme císaře 

pána. Uplatňuje se v tom etatistický přístup střední Evropy, Francie a těchto zemí, které jej uplatňují.  

MS: Je to v nás. Mohl jsem se setkat se sociologem Martinem Potůčkem, a když hovořil na téma 

významu ideologií, státu a jeho role, řekl, že Češi jsou liberálové se státem v zádech.  

MaS: S tím lze souhlasit.  

MS: Je zde vidět individualismus propojený se státní garancí.  

MaS: Na jedné straně je zde očekávání od státu, že stát to má zařídit, na druhou stranu si myslím, že 

se pořádně nepodařilo vytvořit prostředí v kultuře, a to z různých důvodů. To se netýká pouze 

daňového nastavení, nebo formálního nastavení pro dárcovství, aby lidé mohli lépe uplatňovat své 

zisky pro projekty. Společnost to nedoceňuje.  

MS: Lidé si toho neváží, ba „pohrdají“ tím ...  

MaS: Když ano, nedostane se to do mainstreamových sfér.  

MS: Přesto všechno lze však říci, že kultura po roce 1989 je pestřejší.  

MaS: Pochopitelně. Nemyslím si, že by byl problém s tím, že by bylo málo různorodých věcí. Spíše je 

problém, že se velice těžko vyhledávají kvalitní, „vlajkové,“ referenční projekty, které se správně 

pojmenují a správně usadí.  
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… Minulý režim a práce s kulturou …  

MS: Myslíte si, že minulý režim si uměl vyhlédnout referenční počiny?  

MaS: Řekla bych, že minulý režim s kulturou uměl velmi dobře pracovat, a to i po ekonomické 

stránce. To je cosi, o čem se do dnešních dnů nehovoří, ač by to byla jistě témata pro magisterskou či 

doktorskou práci. Bylo by vhodné se podívat na segmenty kultury, jakým způsobem stát v rámci své 

ideologie si dokázal vytáhnout lidi, kteří mu byli loajální, a lidi, kteří splňovali ideologické představy, 

ovšem musel to mít i po obchodní stránce organizované.  

… Fungující systém a změny …  

MS: Levicově smýšlející člověk se může ptát, proč tato provázanost nefunguje, když dříve fungovala? 

Jsou lidé, jako profesor Václav Riedlbauch, kteří konstatují, že kulturní politika minulosti zajišťovala 

jistou úroveň kulturních služeb, které po roce 1989 mizí.  

MaS: Je dobré říci, že kultura funguje v nějaké infrastruktuře, která je poměrně rozvětvená, nemůže 

být úplně centralizovaná. V některých oborech je centralizovaná třeba i na Západě. Myslím si, že 

v devadesátých letech se systém narušil. Bylo to provedeno naprosto vědomě. Některé systémy se 

rozbily, někde z toho vypadly, některé typy institucí či části infrastruktury se degradovaly. Zřejmě asi 

trvá, než si to najde své fungování. Například se rozbil Knižní velkoobchod, ale knihy se prodávají dál, 

…  

MS: … ovšem nejsou vydávány v takových nákladech jako v minulosti.  

MaS: Také je to již někde jinde. Účastníci v tomto segmentu nejsou schopni vylobbovat výhodnější 

sazbu DPH, jakou mají jinde v Evropě. Knížky jsou dražší, než by možná musely být, ovšem běží to. 

Knihy máme. Problém nastal například i u filmu, jelikož tam to jeden člověk nedá dohromady, jelikož 

prostředky se musí sdružit.  

MS: Privatizovali jsme Barrandov.  

MaS: Prostředky musíte čerpat ze systému. Když se to rozpustilo a privatizovalo, a nezohlednily se 

tam smlouvy jako v řadě evropských zemí, kde distribuce je schopna filmy financovat, vzniká 

problém.   

MS: Ano, ale máme podpůrný fond na kinematografii, máme Český literární fond …  

MaS: Udělalo se leccos, ale devadesátá léta byla poměrně tvrdá, jelikož než části rozdrobené 

infrastruktury, která v sobě měla vazby, si naleznou jiné cesty a začne to fungovat, nějakou dobu to 

trvá. Obrovským problémem je výtvarné umění. Je to stále postavené na tom, že jsou to individuální 

osoby, které nemají potřebu skupinové strategie na rozdíl od divadelníků, kteří se v tomto dokážou 

dohodnout, podřídit se a uznat, že někdo za ně něco vyjednává. Tam si myslím, že je to vidět do 

dnešních dnů, rozbila se distribuční síť pro galerie. Najednou se hodnocení umění úplně roztříštilo, 

jelikož na místech, kde byste čekal, že věci mají špičkovou kvalitu, se začaly objevovat marginálie, a 

naopak. To se stalo v řadě institucí. Dnes již po řadě let si to začíná „sedat“, ale problémy s tím jsou 

do dnešních dnů. Jsem přesvědčen, že to byl velký problém, který se do dnešních dnů nereflektoval. 

Necháme to stále ...  
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MS: … spontánnímu vývoji.  

MaS: V jistém ohledu je to správné. I když to necháte spontánnímu vývoji, myslím si, že je dost 

prostoru na to to analyzovat, dělat rešerše, upozorňovat na nějaká rizika, jelikož i poté spontánní 

vývoj se rizikům může přizpůsobit. 

MS: S tím lze souhlasit, jelikož i spontánní vývoj může vést k růstu, nebo sesunu na šikmé ploše.  

MaS: Spontánní vývoj by se přece měl odehrávat na jisté poučenosti.  

MS: To nepochybně, nemělo by to být slepé konání ….  

MaS: … zejména ve sféře, kterou je kultura, což je uvědomělá činnost, a není to cosi, co jen tak plyne.  

… Finance v kultuře …  

MS: Kolik by se podle vás mělo vydávat na kulturu? Představa státu byla 1 procento výstupu 

hospodářství.   

MaS: Můžeme to vidět jako demonstraci. Kultura spočívá v demonstraci, ve sdělení, že něco děláte, 

formou, jak to děláte i obsahem. Z tohoto hlediska společnost sděluje, že si těch kulturních věcí váží, 

že je to oblast, kterou považuje za důležitou a že se tím chce zabývat. Problém je, i když dnes to není 

tak časté, aby se politici naprosto veřejně vyjadřovali, že je to cosi, co není potřebné, co může být, až 

si na to vyděláme, co je zbytečné … Když to někdo potřebuje, ať si to zařídí. Zkrátka, jedno procento 

výstupu hospodářství je vyjádření důležitosti oblasti.  

MS: Můžeme vidět, že kapitola ministerstva kultury je v porovnání s jinými velice malá.  

MaS: Ano, to je skutečností. Když si uvědomíte, že stát zase nemá tolik jednotlivých agend, ale přece 

jen část rozpočtu by to mělo tvořit, a to ve společnosti, která se tolik odvolává na spojení kapitálu 

s akceschopností, je to opravdu paradoxní. 

MS: Nedomníváte se, že když v této oblasti „nefunguje“ stát, tak by měli fungovat mecenáši? 

MaS: Určitě. To se však odvíjí od toho, jak se k tomu staví stát, jak se k tomu staví lidé, kteří jsou 

politicky u moci. Pokud budete jako politik říkat, že je to zbytečné, že je to soukromá věc, asi těžko si 

nějaký byznysmen řekne: „Hle, toto bude dobré pro společnost, když něco udělám …“ A přijmou to za 

své.  

… Marxismus v kultuře …  

MS: Dobrá, proč se podle vás uplatňuje marxistické vidění světa v oblasti kultury? Nejprve je nutné 

budovat základnu, a až poté tu nadstavbu, kam kultura dle Marxe patří …   

MaS: Když to řeknu úplně jednoduše, myslím si, že společenské vědy dostaly co proto. Ač některé 

z nich, jako třeba sociologie, udělaly od devadesátých let velké pokroky, řada společenských oborů 

má do dnešních dnů obrovské problémy jak zreflektovat minulé období, jak se vypořádávat se 

současností. Myslím si, že to začíná u akademické debaty. Tam je celá řada deficitů, ať jsou to 

uměnovědné obory, koneckonců i filozofie, i věci, které souvisí s kulturou mnohem více.  

MS: Neříkáme tím nepřímo, že kulturu nepotřebují?  
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MaS: Takto bych to neviděla. Z mého pohledu je to takový nešvar. Lidé si myslí, že to, co zde máme, 

je cosi samozřejmého. A ono to nějak bude …  

MS: Jsou tací, kteří si řeknou, že máme demokracii, a co bychom se starali.  

MaS: My jsme však kulturní zemí. Bereme jako samozřejmost, že chodíte do kina, máte divadla. Víte, 

že knihy vycházejí, ale nepěstuje se to.  

MS: Jinými slovy zde k tomu není patřičná úcta? 

MaS: Ano, lidé si neuvědomují, že kultura je od toho, že se něco kultivujete. Kultura není něco 

daného, že máte možnost například jít do divadla. O to se musí někdo starat. Je to věc, kterou musíte 

dlouhodobě opečovávat. Když je tam péče, má to poté nějaký vývoj, může to růst. Pokud to vývoj 

nemá, hrají se věci, které se hrály před dvaceti, třiceti, sto lety. Je to fajn, ale časem zjistíte, že 

s divadlem vás nikam do zahraničí nepozvou. Nemáte kapely, které by jezdily po světě.  

… Kultura a dobrý zvuk …  

MS: Česká kultura měla přece dobrý zvuk. Stačí se podívat na české muzikanty …  

MaS: To je spíše minulost …  

MS: Povědomí zde bylo.  

MaS: Zajeďte si do Irska, tam v každé hospodě hraje živá muzika. To již dnes u nás nevidíte.  

MS: Češi v hospodách sledují sport.  

MaS: A proto, jací čeští muzikanti?  

MS: Vztáhnul jsem to k minulosti. Bylo povědomí, že Češi byli spojeni s hudbou …  

MaS: Z toho povědomí se stále ještě žije. Představa přetrvává, a myslím si, že je falešná.  

MS: Dobrá, ale co udělat proto, aby česká kultura dobře zastupovala náš národ v Evropské unii i jinde. 

Zkrátka, abychom byli dobrým kulturním kamínkem v mozaice demokratického Západu.          

MaS: Tam role státu je hodně důležitá, je to znát v konání politiků … Mělo by být známo, že jsou to 

věci, které mají smysl, že je to platforma, kde se chtějí prezentovat, že je to platforma, které se chtějí 

účastnit. Když tomu tak není, těžce se navazují vztahy, těžce se realizují některé projekty. Na druhou 

stranu, to funguje nejen po Evropě, ale u řady věcí v tom směru, že kde nemáte lokální podporu a 

nejste lokálně uznávaný umělec či uznávaná instituce, s vámi ani nespolupracují. To proto, že vám 

nevěří.  

… Kultura a kapitalismus …  

MS: Pojďme dále. Jak se podle vás pojí kapitalismus a kultura? Jsou země jako Spojené státy 

americké, kde co si člověk nevybude, tak to nemá … Tím mám na mysli i pana Formana. Ten v Americe 

uspěl, dokázal získat prostředky na své projekty. Minulý režim podporoval tvůrce. Dával jim prostor 

k jejich tvorbě …   
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MaS: Kdybych to zjednodušovala, je tam jeden důležitý moment, a to je dané tím, že Američané jsou 

mnohem spontánnější a otevřenější v tom ocenit někoho, kdo přichází s nápadem, kdo něco dokázal, 

kdo udělal něco dobrého a zajímavého. Takové lidi jsou schopni podpořit a pracují s nimi dál. To je 

něco, co za prvé předpokládá suverenitu v prvotní formulaci názoru, sebevědomí zároveň i schopnost 

lidí se k projektu připojit.  

MS: To u nás chybí? 

MaS: Ano, myslím si, že je to pozůstatek staré společnosti. I když se instituci podaří udělat něco 

dobrého, máte tam vždy skepsi, že to bude trochu jinak. Vždy je tam podezíravost, skepse, málokdy 

je širší společenský konsensus, že je něco dobrého, kvalitního … Tím pádem to společnost nepodpoří. 

Soudím, že je to důsledek starších časů. Zároveň je to neschopnost společnosti jasně strukturovat 

hodnoty. To se však neustále opakuje. Kultura je oblastí, kde dokážete odezírat spoustu 

společenských jevů. Jsou například problémy se státními společenskými institucemi, jak fungují, jak je 

financovat.  

MS: Jinými slovy Národní divadlo, Národní galerie, Česká filharmonie?  

MaS: To vše odráží neschopnost společnosti vzít za věci patřičnou odpovědnost, umět to prosadit, 

umět se dohodnout …  

MS: Spíše si říkáme: „Tyto instituce zde jsou a on se stát postará …“  

MaS: Tímto směrem můžeme uvažovat. Ať se stát postará. Jsme ovšem v demokratické zemi. 

Instituce mají vedení, mají odborné týmy a ty by měly být schopny zajistit jejich správné fungování. 

To znamená, že je to o schopnosti dobře si uspořádat své vlastní věci. Myslím si, že to souvisí 

s celkovým stavem společnosti. Je to pouze obrázek v malém toho celkového. Tam je to viditelné, 

jelikož u kulturních institucí dokáže široká vrstva lidí nahlédnout, jestli to funguje, či nefunguje, jaký 

je tam program, zkrátka dokáže o tom vést diskusi a udělat obrázek. Když máte jinou instituci, je tam 

pár lidí, kteří jsou schopni to posoudit. Zde je to jako reference mnohem použitelnější.   

MS: Zkrátka, jaký je národ, taková je kultura.  

MaS: Je to obrázek, jakým způsobem dokáže spravovat vlastní instituce. 

… Vážíme si artefaktů? …  

MS: Co Češi - váží kulturních artefaktů, které byly na kulturním poli realizovány? Jen se podívejte, co 

bylo kolem Národní knihovny? Byla vypsána mezinárodní soutěž a víme, jak to vše skončilo.  

MaS: Možná to není úplně správný případ, i když se na něm leccos dá demonstrovat. Tam jsou dvě 

roviny. Jedna je rovina ekonomických zájmů ze strany investora, politických stran. Jsou to otázky, kde 

to bude, co to bude … Nakonec je zde tunel Blanka a jiné investice. Též si myslím, že to bylo možné 

díky místní konzervativnosti. Přece jen ten návrh byl hodně provokativní. Ochota se za to postavit 

byla pouze u některých a dalo se to dobře použít jako nástroj konfliktu. Řekla bych, že problém nebyl 

pouze kvůli budově, tam hrály roli ekonomické a politické zájmy.   

MS: Vytvářilo by se dílo, které se může stát dalším klenotem v naší stověžaté Praze.  

MaS: Projekt by musel být oddělen od politických zájmů.  
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MS: Ty však jsou krátkodobé, …  

MaS: … a proto tu knihovnu také nemáme.  

MS: Jaký je podle vás výhled?    

… Omyl a výhled …  

MS: Kdybychom přešli k závěru. Jaký omyl se podle vás stal v minulých dvaceti letech?  

MaS: Říci omyl by bylo velmi „jednoduché“. Myslím si, že to souvisí až s leností, pohodlností o věcech 

uvažovat s patřičnou informovaností.  

MS: Lidé, kteří rozhodují, nemají patřičné podklady, analýzu, a proto nemohou zohlednit důležité 

skutečnosti v rámci rozhodování. Někdy to ani nechtějí, a proto z rozhodnutí kouká sprostá účelovost.   

MaS: Ve společnosti se nevychází ani z objektivizovanějších popisů skutečnosti. Jak jsem říkala, 

souvisí to s akademickou sférou ve společenských vědách. Tomu se velký význam nepřikládá, 

akademici v devadesátých letech ztratili na autoritě. Stačí se podívat, když se dělají nějaké 

rozhodnutí, jaký je hlas akademiků, jaký je prostor pro jejich názor. Přece jen právě oni by měli věci 

analyzovat, pojmenovávat, navrhovat řešení, jelikož to mají v popisu práce … Buď je přijmete, či 

nepřijmete, zohledníte, nezohledníte. O názorech lidí z akademické obce by se mělo vědět, měly by 

být věrohodné, měly by být komunikovatelné v širším mezinárodním měřítku.  

MS: Dobrá, to je nedostatek z minulosti, a co budoucnost naší země v rámci Evropské unie, Evropy, 

globalizovaného světa?  

MaS: Je celá řada negativních skutečností, o kterých jsme hovořili. Na druhou stranu si myslím, že 

českou sveřepost, individualitu lze vidět i velmi pozitivně. Zkrátka je to cosi, co ve společnosti lidem 

umožňuje jejich realizaci a uplatnění. Samozřejmě jsou to dvě strany jedné mince. Nakonec to 

ukázala i naše historie, v níž se objevují i sklony k anarchii. Ale to umožnilo národu přežít, jelikož se 

udržel jazyk, kultura, přestože podmínky pro existenci našeho národa nebyly optimální.  

MS: Někdo by to mohl vidět jako chaotický pohyb mouchy versus systematický pohyb včely. Snažme 

se obou těchto pohybů využít pro dobro celku. Děkuji vám za vaše pohledy. 

 

 

Dialog o transformaci s Janem Stráským7,8: 

MS: Vážený pane doktore, čím je pro vás rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jak ovlivnil váš život? 

Jaké naděje jste s ním spojil? Případně, jak se naděje naplnily?  

                                                           
7
 Jan Stráský *1940, bývalý předseda federální vlády, bývalý ministr zdravotnictví, dopravy v Klausově vládě, 

čelný představitel Klubu českých turistů.   
8
 Dialog byl natočen v úterý 26. listopadu 2014 dopoledne v prostorách Klubu českých turistů, Revoluční 8, 

Praha 1 Nové Město.      
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JS: Pocházím z generace, která zažila nástup komunismu, byť jsem byl malé dítě. Prožil jsem etapu, v 

níž jsme si někteří v poválečné atmosféře mysleli, že na komunismu také něco je, byť jsem byl mladý, 

čtyřletý pobyt v Komunistické straně Československa, i disidentské období, když jsem si život 

naplňoval spíš cestováním a turistikou. Po roce 1968 jsem vedl život s přesvědčením, že se situace 

jednou musí změnit. Byl to obecný pocit mé generace, lidí, kteří o tom přemýšleli. Nikdo z nás 

nemohl říci, kdy to skončí. Všichni jsme věděli, že to má vazbu na Sovětský svaz, viděli jsme od roku 

1968, že ke změně systému bez něj nedojde. Více jsme sledovali vývoj v Sovětském svazu než 

v Československu. Nyní se dostávám k vaší otázce: události 1989 byly očekávané, termín byl 

radostným darem. Konec byl logickým vyústěním celého předchozího vývoje a sám o sobě nebyl 

žádným překvapením.  

MS: Ano, lidé čekali, kdy dojde ke zhroucení režimu pod jeho vlastní vahou.  

JS: Šance vznikla, když Sovětský svaz přestal být mocenskou a politickou oporou našich komunistů.  

MS: Sluší se říci: změna politického přístupu přichází z Moskvy, přichází v roce 1985, kdy Michail 

Gorbačov usedá do úřadu generálního tajemníka UV KSSS. To znamená, že Gorbačov se snažil o 

změnu, ale ta nebyla reflektována zdejšími představiteli.  

JS: Dlouho jsme to vnímali jako další pokus o perestrojku, které zde už byly. Ano, jistě jsme tamní 

vývoj sledovali, ale též jsme viděli: toto ještě není ono. Tím vysvětluji, že nám to trvalo 3, 4 roky. Jsem 

přesvědčen, že to trvalo tak dlouho spíše Gorbačovovi než nám. Vůbec nevím, zdali to přesně tak 

chtěl, je to otázka, na kterou nemám dodnes jasnou odpověď.  

MS: Mohl jsem se setkat s postojem, když Československo navštívil Michail Gorbačov a psal se rok 

1987, že jsme mohli vidět i transparenty: S Michailem Gorbačovem proti KSČM. Režim měl v 

Gorbačovovi do jisté míry nepřítele, nebo se mýlím?  

JS: Nyní bychom si museli hypoteticky odpovědět na tuto otázku. Přestavba komunistům nevadila, 

dokonce viděli, že stav společnosti je takový, že neustále musí slibovat reformy. Oni stejně pozorně 

jako my „četli“ Gorbačova a uvažovali, jak to myslí. Můj zpětný odhad je, že trvalo 2 roky, než jsme 

pochopili, že Gorbačov je šance. Určitě to znamená, že jsme neměli důvod jásat a těšit se, že to bude 

zítra, když nastoupil Gorbačov.  

MS: Vše muselo mít svůj čas. V roce 1989 čas přišel a režim se rychle zbortil. Ještě se můžeme zeptat, 

v jakém stavu podle vás byla společnost? Představitelé opozice označují stav jako stav krizový – a to 

nejen v hospodářství, ale i v politice, v sociální oblasti, v ekologii. Kamkoliv se člověk podíval, tam 

„vězela“ krize.  

JS: Třebaže jsem se živil převážně ekonomií, přesto bych řekl: krize doby nebyla ekonomická. Již jsme 

si zvykli, že nemáme toaletní papír, ale dal se nějak sehnat. Nedostatek v té době nebyl tak velký. Ve 

svém životě jsme zažili období daleko většího nedostatku, než byl rok 1989. Silnější roli u nás hrálo 

zklamání z roku 1968, pocit vazalů, kteří jsou i vojensky obsazeni. Tento motiv byl silnější. Ekologicky 

jsme si to příliš neuvědomovali.  

MS: V periferiích naší republiky ekologická otázka byla cítit. Vzduch se nedal dýchat. Protesty 

přicházely z těchto částí. Lidé tak upozorňovali režim, že mnohé není v pořádku, aby konal.  
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JS: Ani dnes to není v pořádku, i když nastal obrovský pokrok.  

MS: Můžeme říci: člověk je vždy nespokojený, ale nezdravá situace v částech republiky byla dost 

znatelná.  

... Komunismus – ideologie a režim ...  

MS: Dovolil bych si přejít před rok 1989 a zabývat se abstraktnějším tématem. Než se na ně 

zaměříme, rád bych položil otázku, zdali člověk pro svou existenci potřebuje ideologii? Náš svět byl 

prolnut komunistickou, co řekl ten a ten myslitel. Lidé se tím zaštiťovali. Jak o nich uvažujete?  

JS: Otázka role ideologie je velmi široká. Komunistická ideologie byla v hlavě několika profesorů – a to 

bylo vše. Tou se vůbec nežilo. Neměla zde ani velké obránce. Měli jsme protikomunistickou ideologii. 

Doma si říkej, co chceš, ve škole musíš respektovat, co říká kantor.  

MS: Rychle jste utekl k realitě, ale v obecné rovině jsem se tázal, zdali člověk pro svůj život 

nepotřebuje ideologii? Ta je jako důležitý rastr pro uchopování sociální reality. Na druhou stranu Petr 

Pithart říká: „Ideologie je nebezpečná hra s idejemi.“ To znamená, že svět nám zkostnatí a 

životadárné se stane mrtvým. To se stalo s komunistickou ideologií.  

JS: Otázka vztahující se k potřebě ideologie je velmi aktuální. Žijeme v době, kdy diskuse, které jsou 

vedeny v křesťanství i v dalších náboženstvích přerostly v Islámský stát.   

MS: Ostatně křesťanská ideologie byla dominantní po staletích. Ideologie jako způsob pohledu na 

svět. Zmínil jste Islámský stát, na něm je vidět, jak ideologie může zavádět na scestí.  

JS: Na scestí zavádí tím víc, čím víc se snaží být konkrétní. Když se mi dokonce snaží říkat, jak mám a 

nemám držet lžíci. Dokud hovoříme o obecné ideologii, jak je to s Pánem Bohem, je to neškodné. Na 

toto téma můžeme vést dlouhé debaty. Základní ideologická otázka je, zda je něco nade mnou, nebo 

jestli jsem poslední, který rozhoduje o běhu věcí. Jakmile se do odpovědi na tuto otázku vloží příkaz, 

že musím ukamenovat ženu, protože se stala cizoložnicí, vkládá se do složitého lidského problému 

jednobarevné řešení. Teprve teď se ideologie stává nebezpečnou. 

MS: Pokud ideologie bere životy, je zavrženíhodná, ...  

JS: ... protože neuznává jednu myšlenku, kterou křesťanství uznává, třebaže ji také vždy nerespektuje, 

že  jsme každý individuální, odlišní od druhého. Musíme hledat jednotu, nicméně vždy musí být 

v odlišnosti. Nemůžeme přijmout nařízení, jak se bude držet lžíce, na tom se lidé nesjednotí, o to se 

poperou.  

MS: Ostatně, jednota v odlišnosti je Evropa.  

JS: Vidíme však i odlišné snahy. 

MS: Musíme bojovat za odlišnost.  

... Východiska režimu ...  

MS: Jak se díváte na východiska komunistické ideologie? Myslíte si, že zde byla snaha radikálně 

změnit „nemocný svět“, v němž je člověk vykořisťován, kde je ponižován? Byla zde přece snaha o 
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„spravedlivější“, „rovnější“ svět a o „nového člověka“. Vím, zní to líbivě, ale pokud máme historickou 

zkušenost, cesta do pekel je přece dlážděna dobrými úmysly.  

JS: Právě proto se velmi těžko odlišuje, jak se komunistická ideologie realizovala. Shodneme se, že 

špatně, a můžeme si dokládat jednotlivé kroky. Meritu vaší otázky rozumím tak, zdali na Marxových a 

Engelsových východiscích něco je, či ne. Mám-li to říci velmi krátce: zakladatelé marxismu - a Lenina 

do toho nepleťme - přece jen vyprovokovali tendence, které k opravě kapitalismu vedly. Skutečně 

obrátili pozornost na sociální stránku. Když například uvidíme v Pákistánu, kde je kapitalismus, jak 

tam lidé žijí v černé díře a opravdu nemají co jíst, pracují 12 hodin denně v neekologickém prostředí, 

dojdeme k přesvědčení, že nějakou ideologii potřebují, aby se pohnuli směrem vyúsťujícím 

k rovnováze, která má i sociální rozměr.  

MS: Ano, ale takový rozměr vede k „růstu člověka“, a ne k jeho ponížení. Když nastupovali 

ekonomisté, též měli líbivá hesla, ale víme, že po uchopení moci pošlapali slova, k nimž se hlásili.  

JS: Kdybych to měl historicky zařadit, po roce 1925 již byla na světě zkušenost, že kdo příliš tleskal 

komunismu, byl nebezpečný. Zatím jsem hovořil o zrodu, o polovině 19. století, o prvním směrování 

sociálních myšlenek vložených do marxistického učení, které si chtělo odpovědět i na vznik člověka až 

po otázku sociálního vyrovnání. Jednalo se o celkový nový model.  

MS: Víme, že Masaryk komunismus nepovažoval za správnou cestu, kterou máme vyřešit sociální 

tenze. Byl příznivcem sociální demokracie. Tam, kde je boj, nemůže člověk v systému nacházet 

důstojnost.  

... Osobní angažovanost v režimu ...  

MS: Pokročme dále – do strany jste vstoupil v šedesátých letech, ale pak ji opouštíte. Váš vstup do ní 

byl způsoben mladickou nerozvážností?  

JS: Neužíval bych tato spojení. Rád bych řekl, že jsem neměl „štěstí“ jako třeba Václav Havel, že bych 

cítil křivdu, a proto jsem byl někam zařazen už jako dítě. Mým rodičům komunisté před únorovým 

převratem nevadili, ale již v roce 1953 můj tatínek vystoupil ze strany jako dělník, což mi dělalo velké 

potíže, protože jsem se nemohl dostat na střední školu. Otec vystoupil s levicovou pozicí, velmi mu 

vadilo, že v Plzni na Lochotíně se staví velké přírodní divadlo (v současné době se znovu zmenšuje), a 

současně zůstávají ve sněhu nesklizené panáky žita.  Taková byla jeho dělnická ideologie, a proto 

konstatoval: není to ono, není to hospodárné a kvůli této pozici vystoupil ze strany. Do strany jsem se 

dostal logikou vývoje. Když jsem do ní vstupoval, nebyl jsem plný idealismu. Uvažoval jsem: jsme 

zakotvení ve východní Evropě, budeme se z toho muset vysekat. Musí to být i přes stranu, když to 

jinak nejde. V tom spatřuji svůj idealismus.  

MS: Když jsem hovořil s profesorem Janem Dědičem, právníkem, konstatoval cosi v tomto duchu: do 

strany jsem vstupoval, jelikož mi bylo řečeno, že když do strany lidé nevstoupí, zůstanou tam pouze 

horší lidé. To znamená: jednalo se o tuto logiku: jsem zde, jsem součástí společenského uspřádání, a 

proto je i mým úkolem přispět k formaci strany, byť vím, že s některými kroky se vnitřně rozcházím.  

JS: Je tomu tak, jak to říkáte. Má to však ještě jeden rozměr – člověk je členem kolektivu. Jde vám o 

ovlivnění konkrétního pracoviště, ... 
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MS: ... snahu nebýt vyčleněn. Co si budeme říkat – jen málo lidí dokáže jít proti proudu, autenticky 

vzdorovat, být pevný. K tomu se možná ještě dostaneme.  

... Reforma systému ...  

MS: Rád bych se pozastavil nad otázkou reformy systému. Lidé byli v roce 1968 nadšeni z toho, co se 

odehrává. Bohužel, změny byly přerušeny invazí spřátelených armád. Jak jste se díval a zpětně díváte 

na období společenského, kulturního rozkvětu, který byl přerušen? Věřil jste mu?  

JS: Samozřejmě, dnes není obtížného říci: systému jsme neměli věřit. Za sebe se na to dívám tak, že 

jsem si uvědomil, že hranicí, kam se můžeme dostat, je Jugoslávie. Pokud bychom se tam dostali, 

považoval bych to za úspěch a za krok, který má nějakou budoucnost. Jugoslávci mohli cestovat, 

mohli vyjíždět za prací atd. Vnitřní problémy systému se odhalily později, když došlo k rozdělení 

Jugoslávie.  

MS: Ano, měli jsme více národností, avšak ne jako Jugoslávci. Měli Josifa Broze Tita, který si dokázal 

zjednat pořádek.  

JS: Již léta jej považuji za génia – a to při všech chybách, které udělal.  

MS: Po jeho odchodu přišel rozpad, ...  

JS: ... dokonce s vojenskými důsledky.  

MS: Domníváte se, že životaschopnou reformou je návrat od centrálního plánování a totalitní 

společnosti k demokratickému kapitalismu? Lidé se pokoušeli o „třetí cestu“, ale ta z principu nemohla 

najít odpovídající odezvu.  

JS: Třetí cesta je dnes „ošklivé slovo“. Sám budu říkat, že nejsem pro třetí cestu. Nicméně sleduji 

současnou situaci, jakou cestu hledáme. Již zde není první, druhá, není zde náhodou přeregulováno? 

Nejsou právě toto znaky „třetí cesty“? Tenkrát jsme si mysleli, že cesta s Ruskem za zády nemůže jít 

dál než do situace v Jugoslávii. Již tenkrát zde byli lidé, kteří věděli, že i tehdy se má jít dál.  

MS: Lidé, kteří chtěli dál, opustili tuto zemi, ... 

JS: ... nebo byli vyhnáni.  

... Emigrace, exil ...  

MS: Byl bych rád, abychom se zastavili u otázky exilu. Sám jste nebyl ochoten se rozloučit s touto 

zemí? Byl jste mlád a člověk se během svého mládí vždy dívá na perspektivy té které společnosti. Když 

člověk nemůže uplatnit své představy, uvažuje o odchodu. Objevovaly se u vás tyto myšlenky?  

JS: Jednou větou řeknu, že jsem je neměl, nebo ne takové, které by vedly k palčivému rozhodování. 

Druhou větou řeknu, že jsem takové možnosti měl. V roce 1969 jsem dělal velkou cestu na motorce – 

přejel jsem Saharu, když jsme se vraceli zpět s překročeným termínem výjezdní doložky, lidé se nás 

tázali: Opravdu se tam chcete vrátit?  Doma je to hrozné. Byl to srpen, září, říjen roku 1969. Přesto 

musím říci - a neberte má slova jako sentimentální zkratku – že bych bez Šumavy a Hradčan nemohl 

žít, a proto rozhodovaly v mém uvažování.  
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MS: Musím vám říci, že podobně uvažoval i profesor Rudolf Zahradník, dlouholetý předseda Akademie 

věd. Jeho zahraniční kolegové mu rozuměli. Je vhodné konstatovat: kdyby všichni schopni odešli, bylo 

by to tragické. Když nad tím uvažujete, není náhodou exil naším údělem? Vždy, když dojde k dějinné 

situaci, jsme svědky odlivu mozků. 

JS: Na tuto otázku si lehce odpovíte sám. Pochopitelně, že ano. Pochopitelně se dostáváme 

k ideologiím. Střed Evropy bude asi prostorem boje ideologií. Měli jsme exil, když jsme se nemohli 

domluvit s papežem, pak jsme měli exil, když jsme se nemohli domluvit s Rakouskem, a nakonec 

přišel exil, když jsme se nemohli domluvit s komunisty.  

MS: Tím byl „oslaben“ genofond našeho národa?  

JS: Byl rozptýlen po světě. Do našeho genofondu patří i Baťa, ale ten zde nežil, jinak byl Čech. Poznal 

jsem jej z privatizace obuvnického průmyslu.  

MS: Poukazujete na fakt, že mnozí Češi jsou rozptýleni po celém světě, nicméně zde není vytvořen 

stejný vztah jako u Poláků. Neexistuje zde žádná Čechie.  

JS: Takoví vlastenci jako Poláci nejsme.  

MS: Myslíte si, že nám lidé z exilu chyběli, nebo když přišli, byli někteří odmítáni, poněvadž my zde 

jsme byli ti, kteří trpěli; zatímco my jsme zde „trpěli“, vy jste si „užívali“. 

JS: Dotkl jste se fenoménu, který zde byl. I tenkrát bylo jasné, že exil je dvojího druhu. Ti, kteří byli 

politicky vyhnaní, s nimi jsme se nemuseli shodovat, ale neříkali jsme jim, co jsme zažili. Jiné je 

hodnocení, že utekli za lepším, kdežto my jsme zde museli „živořit“. Jedná se o přirozený ideologický 

důsledek takové situace.  

MS: Nyní bych si dovolil přejít k otázce disentu. Mezi námi je málo lidí, kteří dokážou vzdorovat 

režimu. Pokud se podíváme do Polska, tam byla Solidarita, jednalo se o velké hnutí zahrnující miliony. 

Lidé, kteří se sdružili v Chartě 77, se dali počítat na stovky. Jak se zpětně díváte na tento fenomén? 

V roce 1977 vám bylo 37 let. Neměl jste zájem se připojit?  

JS: Tak otázka v mém případě nezní, v disentu jsem pořád byl. Byl jsem součástí „šedé zóny“. Říkám 

naprosto nezakrytě, že jsem tam byl, ale že jsem neměl zájem být plně zlikvidován. V té době jsem si 

myslel, že mám jiné úkoly. Jsem rád, že se mi podařilo dostat proti zájmu tohoto státu nejméně 1000 

turistů do Ruska, nejméně 500 turistů do Ameriky. Chopil jsem se těchto možností, a proto jsem do 

současnosti předsedou tělovýchovné jednoty, která měla spojení s vedením Státní banky 

československé – s Potáčem, pokud bych měl jmenovat. Jednalo se o člověka, který byl vstřícný. Ano, 

velmi jsem zvažoval, abych nepřekročil jistý rámec, přesto jsem se 28. října 1988 ocitl na Ruzyni, 

prožil si tam pět dní, na které vzpomínám velmi nerad. Vím, člověk se „neukočíroval“ a dostal se do 

sporu s režimem. Tehdy tam byl i Václav Havel. Byla tam i skupina kolem Bohumila Doležala, s níž 

jsem dlouhodobě spolupracoval. 

MS: Říkáte, že v rámci režimu člověk musel hledat rovnováhu, aby mohl být prospěšný lidem, a 

zároveň aby svou aktivitou „nerozhněval“ mocné představitele?  

JS: Kdybych to prohrál, dostal bych se do situace členů Charty 77. Jinak jsem hrál hru, kterou správně 

popisujete.  
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MS: Když jsem mohl hovořit s jedním duchovním, sdělil mi: kdybych podepsal Chartu a šel ostře proti 

režimu, moc si tím nepomohu, protože lidé, o něž se starám, nebudou mít kněze, dostanu i je do 

problémů. Zkrátka – člověk musí vědět, co může, ...  

JS: ... nebo musí vědět, co si vybere. Buď si vybere, že bude patřit do skupiny, která je viditelná, 

reprezentuje národ, protože to jsou disidenti, hrdinové. Takové hrdinství uznávám a každý se k němu 

nějak dostal. Snažit se, co si mám myslet, ale pracovat tak, aby moje činnost prospívala. Když do toho 

spadnu, třeba mně to neprospěje, společnosti možná ano ... Sám jste se tázal: co jsme za národ, že 

jsme měli tak malý disent.  

... Klausovo vymezení se k disentu a kontexty ...  

MS: Můžeme tvrdit: skalní byli v Chartě, pak zde byl underground, byli zde lidé z oblasti kultury, 

nicméně je vhodné se zeptat na jednu skutečnost, která do jisté míry souvisí s veřejným vývojem ve 

veřejném prostoru – a to slovy Václava Klause, byl jste jeho spolupracovník. On však význam disidentů 

bagatelizuje. Vím, můžeme říci: mohou tam být osobní antipatie, ale není to nepěkné, když lidé, kteří 

obětovali svůj čas a zdraví, jako tomu bylo v případě Václava Havla, najednou začnou toto tvrdit? 

Vlastně relativizuje to, co je pro mnohé lidi zřejmé, zásadní.  

JS: Václava Klause znám velmi dlouho, od roku 1969 – a to ovlivní i mou odpověď. První, co bych řekl, 

Klaus byl přesně ten, kdo daleko více než já viděl, co je pragmatické a zbytečné. Přesto narazil. 

Zakázali mu ekonomický seminář, který vedl. Jiná věc je, že má jiný názor na skutečnost, jak se má 

společnost dál rozvíjet než Charta 77. Z toho vzniklo označení „havlismus“, který přišel později. 

Povšimněme si však, že Demokratická iniciativa s Bohuslavem Doležalem se také ve všem s Havlem 

neshodovala, že i disent, i když nebyl početný, nebyl jednotný.  

MS: Byla tam však jednota toho, co nechceme. 

JS: S tím souhlasím.  

MS: Jste přesvědčen, že výroky Václava Klause mají charakter provokativní, než aby vyjadřovaly fakt?  

JS: To bychom museli rozebrat konkrétní výrok. Rozumím, že po Rudolfínském projevu na „havlismu“ 

nenalezne suchou nit. Sám mi ale v kontextu s disentem již před tím říkal: nezlob se, mě nebaví psát 

do šuplíku, raději budu psát na hraně, ale aby to vyšlo ... Takový byl jeho přístup.  

... Pozitiva minulosti? ...  

MS: Ještě se dotkněme jedné skutečnosti – vidíte pozitivum režimu?  

JS: Komunisté dokázali vyřešit obrovský problém, který se nikdy nikomu nepodařilo odstranit – a to je 

nezaměstnanost. Každý to ví. Můj tatínek jakožto levicový občan byl ještě živ, když jsem se stal 

předsedou federální vlády, a říkal mi: „Neraduj se, opět to dovedete k nezaměstnanosti.“ Odpovídal 

jsem: „Ano, ale nebude to 8 procent, jako je nyní, 15 procent jako na Slovensku, 20 jako 

v Portugalsku.“ 

MS: Pro vás je velké pozitivum minulého režimu hlavně neexistence nezaměstnanosti, nutnost 

pracovat?  
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JS: Nutnost práce byla nevyhnutelná, což byla druhá část karty. Člověk musel mít razítko 

v občanském průkazu, že někde dělá.  

MS: Režim však poskytoval falešné jistoty, vlastně docházelo ke korupci režimu. Člověk byl nepřímo 

„voděn“ za ručičku. Pro pochopení hloubky života si jedinec musí projít trápením.  

JS: Hovoříte o druhé straně, a ta je nyní pozitivní. Uznávám, že myšlenka plné zaměstnanosti také 

naráží na hranici. Každý by mohl říci: je fajn, nechť každý pracuje ... To povede k tomu, že všichni 

budou chodit do práce, všichni budou mít příjem, ale budete mít sotva na rohlík. Hospodářství bude 

neefektivní, výnos bude klesat atd. Pak je třetí cesta – navrhnout rozumnou hospodářskou politiku a 

k tomu sociální politiku. Sám jsem si nemyslel, že budeme mít tolik bezdomovců. Kdybyste se mě 

zeptal, jestli mě to napadlo v roce 1989, řekl bych, že ne.  

MS: Když jsem hovořil s Jaroslavem Řasou ze společnosti ABRA, uvažoval takto: komunisté vyřešili 

bytovou otázku, ale díky tomu nám vyrostla kolem center velkých měst sídliště.  

JS: V současnosti tam rostou milionářská sídliště.  

MS: Ano, říkáte si pro sebe: „Bože, kde je nějaký architektonický vkus!“  

... Konec ideologie? ...  

MS: Dobrá, dotkněme se ještě jedné skutečnosti. Režim padl, ale jste přesvědčen, že ideologie, která 

zde byla před rokem 1989, pokračuje dál? Jistí lidé budou mít snahu, aby se o ně někdo postaral, mění 

jistoty za svobodu. Jsme jednou ze zemí, kde stále existuje komunistická strana, kde adjektivum 

komunistická je v názvu instituce. Jak se s tímto vyrovnáváte?  

JS: Jedná se o dvě otázky. První je jednoduchá. Komunistickou stranu jsme měli zakázat. Tím bychom 

lidi stejně nezměnili, založili by si jinou stranu, kam by se přeskupili tak, jako je tomu jinde, pouze se 

strany nejmenují komunistické. Dobrá, vadí mi to, mělo se to udělat, nicméně jsme to patrně neviděli 

tak aktuální, ale měli jsme to vidět. Pořád je zde nebezpečí toho, že při jisté sociální situaci se tyto 

myšlenky vrátí. Logicky převáží a budou odpovídat tomu, jak jste postavil otázku. Svoboda – a nyní o 

ní můžeme diskutovat. Pro mě je základní, že si mohu koupit knihu, jakou chci, to však většině lidí 

neříká vůbec nic. Neboli tam se s lidmi nedělím o svobodu, já ji mám navíc. Přesto se v jistém 

okamžiku umenší, když bude „počet lidí větší“. Odpovídám: ano, nacistické a komunistické ideologie, 

které utvářely dvacáté století, jsou stále platným a přítomným nebezpečím alespoň v tomto prostoru. 

V jiném prostoru bychom je našili v jiné modifikaci, kdybychom vzali Afriku nebo Asii. Ano, to je 

problém moderních dějin.  

MS: To znamená, že tato strana reprezentující komunistickou ideologii bude přitahovat lidi, již 

substituují svobodu za materiální požitky, a za druhé, zde bude strana, která má snahu shromažďovat 

protestní hlasy. Když se nám v politice něco nelíbí, budeme volit ty, kteří mají jednoduché recepty.  

JS: Komunisté se musí obrodit, nemohou opakovat pořád totéž, třebaže to tak plně neopakují. Když 

se jim však díváme do očí, pořád to tak chápou. Myslím si, že by se komunisté nechali přesvědčit, že 

se nic nemusí znárodňovat, jako to bylo. Zkrátka – posunout se k sociální demokracii, k sociálnějšímu 

státu, a ne tolik ke komunistické ekonomii. To, co jste řekl: když se to nepodaří, vždy se zde budou 

aktivizovat společenství, která budou chtít užít sílu, platí.         
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... Obnova demokracie ...  

MS: Dovolil bych si přesunout se do období po roce 1989, které souvisí s obnovou demokracie. Když 

jsem hovořil s Michalem Horáčkem a když jsme na toto téma začali diskutovat, pověděl mi cosi 

v tomto duchu: lidé přímo nechtěli demokracii, spíše chtěli demokratizaci. Demokracie se postupně 

ukázala jako jediné východisko. Jak o ní uvažujete? 

JS: Jedna je způsob vládnutí a druhá je způsob organizace vládnutí. Sama demokracie mi vadí, ale nic 

lepšího jsme nevymysleli. Správa věcí obecných musí jít přes politické strany.  

MS: S vaším postojem souhlasím, ale možná jsem se chybně vyjádřil. Mně šlo o to, že nejprve lidé 

usilovali o demokratizaci režimu. Režim se však zhroutil, a proto jediné východisko bylo, že ustavíme 

demokracii západního střihu.  

JS: Demokracie západního střihu je preferovaná. Podívejte se, Občanské fórum bylo institucí, která 

byla složena z celé názorové struktury, což považuji za správnou cestu, ale zároveň ji nikdo neumí 

dělat dobře, protože ta je u kolébky korupce, zel této společnosti, poněvadž lidé si dovedou spočítat, 

když se podívají po všech billboardech, které vidí, že je někdo musel zaplatit, že je zde volná soutěž – i 

v „billboardizaci“ – a to je špatné. Je to divné, že se po 25 letech nedovedeme domluvit, že ten, kdo 

má tisící první billboard, si jej již zaplatí ze své peněženky. Do toho dostaneme Andreje Babiše, jemuž 

na penězích vůbec nezáleží. Můžeme vytvářet nemožné konkurenční prostředí pro ostatní strany, 

které mu nemohou stačit, a proto kradou ještě více.  

MS: Ve vašich slovech je přítomna zahořklost. Navrhoval bych, abychom diskutovali subtilněji. Máte 

vlastní definici demokracie? Pokud jsem se zamýšlel nad tímto problémem, říkal jsem si, že 

demokracie je systém, kde je umožněno člověku být člověkem. Je tam svoboda. Člověk může využít 

potenciál, aby se stal sám sebou a našel smysl své existence, nebo si myslíte, že se jedná o definice, 

která je obecná a pro filozofy? Pro běžnou praxi je obtížně použitelná.  

JS: Jak jste ji popsal, je obtížně použitelná, poněvadž ve společenském systému jde přece o to – buď 

osvíceným císařem, nebo někým jiným, který by měl udělat spousty práce, a jeho rozhodnutí jsou 

závazné pro všechny. Samozřejmě jedna z forem je klasická demokracie, která pro mě znamená: o 

všem se může diskutovat – diskuse je základ. Je však otázka, zdali o ni všichni stojí, nebo zda to zase 

není privilegium určité části společnosti, která ráda diskutuje. A pak se ale musí nalézt klíč, jak se 

rozhodne. Jedná se o volby, hlasování, rozhodování ... Teprve to vede k dobrovolnému omezení 

svobody.  

MS: Z mého pohledu svoboda vzniká v řádu. Díky limitům si člověk uvědomuje svou existenciální 

svobodu. Mnohdy jsou „zážitky“ svobody, její recepce až ex post. Pro správné uchopení života ve 

svobodě jsou regulativy nezbytné, jelikož díky nim se nám nabízí sebepřekročení a je na nás, zdali je 

využijeme.  

... Demokracie a dialog ...  

MS: Ještě bych se zastavil u otázky diskuse. Do jisté míry jste vyjádřil skepsi, že se o všem dá vést 

dialog. O jistých otázkách se diskutovat nedá, protože jsou zřejmé a jasné. Přílišná diskuse vede 

k tomu, že není možné nalézt efektivní rozhodnutí.  
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JS: Diskuse vede k tomu, že se domluvíme na věcech, o nichž nebudeme diskutovat.  

MS: Například 1 a 1 jsou 2. Pokud však někdo přesvědčí lidi, že 1 a 1 jsou 3, lidé mohou říci: 

demokraticky jsme si to odhlasovali.  

JS: Příklad 1 a 1 jsou 3, není ten správný, poněvadž si dnes odhlasujeme, že jsou 3, ale pro daný 

případ to může být dobře. Tím myslím, že vývoj bude jiný, než jsme si původně mysleli. To však 

neznamená, že hlasujeme proti základní matematické logice, 1 a 1 jsou 2. Tento vztah je jednoduchý, 

ale diskutujme o věcech, které jasné nejsou. Těch je naprostá většina, zvláště v moderní společnosti, 

která si zvolila cestu byrokratizace, cestu rozhodování, tím je demokracie velmi omezená. Jsem velmi 

zklamán, že lidé nejdou k volbám, a proto třetina aktivních lidí rozhodne, kdo je nejlepší, ale pak se 

koalice složí tak, že nejlepší prohraje. Zde se dotýkáme slabin demokracie.  

MS: Dotýkáme se záležitosti vyjednávání. Někdo rozdělí preference a pak je na lidech, jak dokážou 

s důvěrou, která jim byla dána, naložit. Ještě bych se obrátil k diskusi. Naučili se vést dialog, kde je 

snaha o autentické naslouchání? Můžete to posoudit, protože jste zažil celá devadesátá léta ve vysoké 

politice. Jak se na to zpětně díváte a porovnáváte to se současností? 

JS: První odpověď, která mě napadne na to, co říkáte, je, že se jednalo o dobu, kdy jsme věděli, na 

čem se potřebujeme shodnout, kdy to bylo daleko snazší.  

MS: Odmítli jsme minulý režim, ...   

JS: ... což urychlilo shodu na procesech. Nyní žijeme v době, která je normální, nic není předem dáno. 

Poukazujete na fakt, že mnohé nerozhodnou občané, ale pouze ti, kteří do funkcí byli delegováni, ti 

řeknou, kdo bude vládnout v Praze. Když se na to podíváme, o jakou demokracii se jedná, když 

primátora, spíše primátorku, která bude zvolena, chce asi 12 procent lidí. Nespěje to k vytvoření 

jednotného názoru.  

... Demokrat v demokracii ...  

MS: Nyní se dostáváme k otázce demokrata. Ten je aktivní, nese v sobě názor na svět, zná své limity, 

pro dobrou orientaci si stanovuje limity, poněvadž ví, že kdyby neměl žádné limity, mohl by dojít na 

scestí. Vlastně jsme nedokázali provést mentální reflexi, co je úkolem člověka v otevřeném systému. 

Lidé to během více jak 41 let pozapomněli, třebaže v počátku devadesátých let jsme viděli záblesk. 

Vím, jedná se o otázky, o něž člověk v běžném dni nezavadí. Masaryk jasně konstatoval: struktury 

demokracie máme, ale nemáme demokraty.  

JS: Souhlasím s tím, ale z trochu jiného hlediska, než jak to popisujete. Velmi brzy nám začali chybět 

politici, kteří berou demokracii jako službu. Velmi brzy vznikli politici, kteří hrají parciální roli, budou ji 

hrát, budou tomu říkat demokracie. Nedostatek globálního pohledu, vize, dlouhodobého cíle a 

přebytek parciálního u jednotlivých politiků je podle mého názoru hlavní chyba, a sám si s tím nevím 

rady.  

MS: Ukazujete na fakt, že lidé odcházejí. Neschází nám v naší demokratické politice intelektuální 

elity?  Ty opustily prostor rychle. Do rozhodovacích mechanismů, které určují kvalitu demokracie, se 

dostali lidé, kteří tam jdou dělat prospěchářskou práci.       
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JS: Nerad bych, aby se to zúžilo na pragmatičnost, prospěchářskou práci. Člověk, který je pragmatický 

a má sílu, demokracii může obejít. Je otázka, zdali bude mít dobré myšlenky. Též může být jiný druh 

veřejné správy. Máme zde stranu, která by ráda vrátila krále. Máme zde i jiné pohledy, jak nalézt 

soulad. Nyní žijeme v době, kdy zde tradiční strany prakticky nejsou, vládnou zde nestranicky 

zorganizovaní občané. Mysleli jsme si, že v roce 1992 musíme systém změnit, rozdělit lidi do stran, 

dát jim možnost volby, aby si lidé vybrali, ale mezitím strany pohořely, vzniká zde jiné rozdělení.  

MS: Probíhá deinstitucionalizace, ale na základě rozhodnutí člověka. Můžete namítnout, že se jedná o 

otázku výchovy, což je přirozeně běh na dlouhou dobu.  

JS: Rád s vámi budu diskutovat, jak se má v sobě „probouzet“ demokratické směřování, ale za chvíli 

dojdeme k tomu, že člověk je uzavřen do institucionálního rámce. Když si nemůže vybrat, vymyslí si 

„ne-stranu“, které máme teď dvě.  

MS: Souhlasíte s tím, že lidé z intelektuálních kruhů prostor opustili, prostor demokratické politiky? 

Nespokojenost je výsledkem absence.  

JS: Nevím, zdali je správné, že politiku opustili. Nechtějí vstoupit na politické kolbiště. Nemyslím si, že 

mají jiné názory.  

... Občanská společnost ...  

MS: Něco namítáte proti občanské společnosti? Jako demokrat mám právo se vyjádřit k tomu, co se 

děje. Mohu se sdružit, tu podpořím lidi na Šumavě, kteří bojují proti kůrovci, tu podpořím dostavbu 

jaderné elektrárny Temelín, tu vyjádřím nesouhlas, jak jedná náš prezident. Mám postoje vůči jistým 

tématům, sympatizuji s lidmi, ale nemusím se hned institucionalizovat.  

JS: Tím se dostáváme k tomu, že popíráte, co je to politika. Vnitřně tvrdíte: mohu být pro Šumavu, 

nebo proti, ale pouze jedno je pravda. Musím mít mechanismus, jak pravda vznikne. Může vzniknout 

většinově. Nemohu zároveň dostavět a nedostavět Temelín, pouze jedno se stane. Je pro to více 

důvodů než pro to, aby se tak nestalo, nebo není? Diskuse vede k tomu, aby všechny důvody byly na 

stole, aby je nikdo nepotlačoval, což nyní potlačuje, poněvadž nevíme, jaké hry hrají Američané, aby 

to vyhráli, stejně tak Rusové. Pak musíme nastavit mechanismus, čímž vznikne rozhodnutí, které má 

tuto podobu. Občanská společnost za určitými tématy je nebezpečný pojem, který má pravdivé 

zázemí, jež jste popsal, ale o některých věcech nesmí rozhodovat občanská společnost, jelikož nemá 

srozumitelnou odpovědnost.  

MS: Dáváte jasné limity. Jde o to, že občanská společnost může poskytovat zpětné zrcátko.  

JS: Ano, Klub českých turistů je součástí občanské společnosti. Nebudeme říkat, že máme rozhodnout 

o dostavbě Temelína. Víme, že kompetentní je někdo jiný.  

... Efektivita demokracie ...  

MS: V rámci demokracie a demokratické politiky jsou pro vás důležité instituce a procedury, jež se 

nesmí obcházet. Nepřímo říkáte, že demokracie není efektivní.  

JS: Spíše není vždy čitelná. Když se rozhodne podle mechanismů, neznamená to, že se jedná o 

většinový názor. Jen si vezměte otázku koalic.  
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MS: Pokud bychom měli doplnit, mnohým lidem by mohlo být nařízeno, aby se tak a tak chovali. To 

bychom se ale dostávali před rok 1989. Lidé mají svobodu, a ta je jak ekonomická, tak politická. To, že 

lidé rezignují, je jejich věc, a proto také můžeme říci: ano, demokracie v posttotalitním světě, tedy i u 

nás churaví. Problém je, když lidé sami nevědí, že churavost je způsobena jejich jednáním.  

JS: Ano, nemoc demokracie umíme přesně popsat. Je to proto, že churaví strany, a vítězí ulice. 

Užíváte spojení: občanská společnost – vím, co to je. Pracuji v ní pořád, ale vím, co již občanská 

společnost není. Není to tak, zdali Šumava nebude bez lesů, nebo s lesem, na tom bychom se měli 

domluvit. Když se nemůžeme domluvit, budeme spolu bojovat, přivazovat se ke stromům ...  

... Kapitalismus a jeho obnova ...  

MS: Ještě bych se zmínil o otázce obnovy kapitalismu. Jak jako ekonom vnímáte kolaps centrálního 

plánování a snahu po obnově toho, co bylo v západních zemích?  

JS: Kritikou centrálního plánování jsme postavili na odpor proti komunismu. Plánování existuje 

v každé společnosti – o to nyní nejde. Jde o to, že centrální plánování, aby obsáhlo role, které si 

kladlo za socialismu, by muselo přesně vědět, co kdo chce. Lidé to nevěděli, proto zde máme 

demokracii. Člověk si kladl otázku, co z toho vznikne. Když vytvoříme státní plánovací komisi, která 

něco namaluje s velkou přesností – například spotřebu elektrické energie z atomu, ale pak též něco 

naplánujete, vzniká „nesvoboda“, protože to bude prosazovat. V horším případě to jde proti lidem, 

v lepším případě je to proti pravdě – vlastně se to nenaplní. Ano, centrální plánování má pořád nějaký 

význam, pořád bude, ale potřebujeme zde jednání lidí, kteří budou říkat, co chtějí, budou rozhodovat. 

MS: Ano, můžeme říci, že o úspěchu pekaře lidé rozhodují každý den. Půjdu k tomu v horní ulici, či v 

dolní?  

JS: Tam je to jednoduché. Tam jsme to nahradili velmi rychle. Máme zde efektivní stav pekařství, cen 

rohlíků. Horší je určit, zdali se má elektrická energie vyrábět z atomu, či z uhlí. Tam musíme 

respektovat, že někde končí diskuse, kterou jsme zahájili. Z ní pak vyplyne: to již je pro odborníky, ať 

si to rozhodnou sami.  

MS: Dotýkáme se respektu k tomu, že mám limity poznání. Je lepší rozhodování delegovat na někoho 

jiného. Podle vás je kapitalismus rovnocenný s pojmem tržní hospodářství? O kapitalismu se 

v počátcích devadesátých let nehovořilo, spíše se jednalo o obnovu tržního hospodářství.  

JS: Pro mě se jedná o kapitalismus.  

MS: Vám tyto pojmy splývají?  

JS: Říkám o kapitálu, nejen o rohlících, že se to vyvíjí tržně, nicméně můžeme si položit otázku, jak 

jsme s tím nyní spokojeni. Myslím si, že na světě vzniká nový fenomén, který kupodivu tušil i Marx – 

fenomén finančního hospodářství. Člověk si otevře noviny a zjistí: na tomto světě „rozhodují“ pouze 

bankéři, a opomíjí se obyčejný člověk, a proto došlo ke zhroucení.  

MS: Není zde demokratický kapitalismus, ale kapitalistická demokracie. Jistí lidé – nevolení - o nás 

rozhodují.  

JS: Jedná se o byrokraty obecně, ale o bankéře zvlášť.  
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MS: Dotkli jsme se žhavé současnosti, ale doporučil bych se podívat na tuto skutečnost: je 

kapitalismus čímsi přirozeným? Lidé jsou určeni k trhu, každý člověk má dovednosti, které vytváří to, 

co ekonomové označují za komparativní výhody, a ty se snaží využít ve prospěch svůj i společnosti. 

Zásadní je, že kapitalismus vzniká spontánně a pro člověka je jako voda pro rybu.  

JS: Všude tam, co jste řekl. Jakmile řekneme, že každý je na něco nadaný, ale přesto zde musí být 

stát, který řekne: chci 100 fyziků, a ne 101, jste s ideologií vedle. To vyplývá z toho vyššího principu, 

to znamená z efektivity hospodářství. Z toho vyplyne, že potřebuji 101 fyziků. Jednalo se o 

kapitalismus, který napomohl k rozhodnutí. Pak je zde plánování, které řekne: ty se bohužel na 

fakultu nedostaneš, protože tě nepotřebujeme, i kdybys na to byl nadaný – a je po svobodě.  

MS: Lze se domnívat, že tento přístup u nás již není. Člověk má prostor se rozhodnout, jak půjde, 

využívat svůj potenciál, protože sám nejlépe ví, kde je potřeba.  

JS: Zde se opravdu lišíme. Nesledujete, že hlavní revolucionáři na světě budou vystudovaní studenti, 

kteří nemohou sehnat pracovní místo? 

MS: Dotýkáme se jižního pásu Evropské unie – Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka.  

JS: I zde toho bude přibývat. Jediná cesta je to trochu regulovat, aby nevznikla tak velká masa. Nyní 

se dotýkáme demokracie. Pokud to prodiskutujeme demokraticky, uznáme, že je to tak dobře, pak 

jde o to, abychom dokázali nalézt 100 nejlepších žáků na fyziku, i když víme, že by jich na ni chtělo 

200. V tom hledejme problém. Školství se oddělilo od ekonomiky, což se stalo v mnoha státech, a 

proto máme takový výsledek ...  

MS: ... i u nás. Kde člověk sežene kvalifikovaného opraváře, kde člověk sežene montéra, který je 

schopen provést kvalifikovanou práci?  

JS: Tento fenomén má celoevropské dopady. Kde člověk sežene někoho, kdo v Čechách něco umí 

vyrobit? Umíme něco vymyslet nebo prodat.  

MS: Sluší se připomenout, že právě Václav Klaus říkal: není důležité vyrobit, ale prodat. Je ale třeba 

oboje, Baťa to dokázal!  

JS: Včera, tedy 25. listopadu 2014, jsem si přečetl článek o 80 letech výročí továrny Favorit. Tam jsem 

se setkal s myšlenkou pána, jehož si trochu pamatuji. Napsal: co můžete chtít? Nemůžeme 

konkurovat asijské výrobě. Uvědomil jsem si, kam jsme to v Evropě dopracovali, což si uvědomuji 

velmi často. Zmínil jsem kolo Favorit proto, že jej mám ve výbavě.  

MS: Bylo snad ve výbavě každého mladého muže.  

... Feudalismus jako péče a jeho význam ...  

MS: Zde se dotýkáme ještě jedné skutečnosti. Mohl jsem hovořit s Tomášem Černínem, což je šlechtic 

z Polabí. Říkal mi: kapitalismus vytvořil proletariát. Za feudalismu pán musel zajistit poddané, člověk 

měl nějakou odpovědnost. V kapitalismu taková povinnost není a vše je delegováno na proletáře, 

jejichž existence byla předmětem dvacátého století.  

JS: Jsem naprosto přesvědčen, že lepší polovina našich kapitalistů nemá žádnou větší povinnost než 

se postarat o své zaměstnance, aby se udrželi v práci. Podnikatelé vědí, že to odnesou, ale hlavně 
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morálně. Tím pádem to odnesou i hospodářsky, protože morálka se do trhu prosazuje. Od lotra, který 

„mlátí“ pracovnici v pekařství, si rohlík nekoupím. Domnívám se, že jestli ona péče, dobrý vztah k 

zaměstnancům zmizel, je to špatně, ale doufám, že tomu tak není. Kapitalista se nestará pouze o 

hospodářskou stránku, ale velmi nerad propouští a vytváří sociální tlaky, protože ty půjdou i proti 

němu.  

MS: Možná by z dlouhodobého hlediska mohl pomoci stát. Stačí se podívat na fakt, že Škoda Mladá 

Boleslav si vychovává své pracovníky, protože ví, že učňovského školství se rozpadlo.  

JS: Zrušili jsme jej. 

... Síla kapitálu a jeho význam ...  

MS: Pokročme dále – jak vnímáte sílu kapitálu a jeho dopad na demokracii? Jsme svědky toho, že lidé, 

kteří byli během 25 let aktivní, kumulují ekonomickou moc, mediální, politickou. Neškodí náhodou 

tento přístup?  

JS: Nevadilo by to, kdyby se to týkalo všech. V Čechách se setkáváme s jistou politickou situací, v níž 

tomu tak není. Samozřejmě, že se na to dívám jako každý, nemůžeme se na to dívat jinak. Politiku by 

měli dělat bohatí lidé. Každý na tuto myšlenku kývne. Nejprve jsme je museli udělat, nyní je máme, 

pouze nejsou jediní, kteří chtějí do politiky. Působí tam i chudí. Vlastně se tam jak krade, i nekrade. 

Jde o to nalézt model, aby vše fungovalo, aby konkurence byla stejná. Rozumím tomu obráceně. 

Kdybych byl předsedou nějaké strany, budu si klást otázku: co mohu udělat, aby mě Andrej Babiš 

neporazil. Sám nemohu udělat nic.  

MS: Snad být čestným člověkem?  

JS: Zase si řekněme: politika se vyhrává těmi prostředky, jimiž se vyhrává. Počet billboardů odpovídá 

počtu zvolených lidí. Až se tomu nechce ani věřit, co se o Babišovi tvrdí. Na Šumavě to není tak vidět, 

že kampaň rozjel a vyhrál – a to bez falšování voleb. 

MS: Je vidět, že lidé nejsou politicky gramotní, že neusilují o to, aby zde byla demokracie, aby 

v politice vystupovali čestní lidé, kteří mají dobrý profil.  

JS: Z diskusí, které vedu po hospodách, zjišťuji: na Babiše je mnoho názorů, ale většina je pozitivních. 

Lidé vidí, že je jako Jánošík. Je tím, kdo si mnohé může dovolit. Kdo ví, jak vše dopadne?  

MS: Stačí se podívat na Karla Schwarzenberga a porovnat jej s panem Babišem. Schwarzenberg je 

reprezentant šlechty, pan Babiš se svým sociálním kapitálem dokázal mnohé. 

JS: Sám Schwarzenberg má také známosti, ale rozumím, že se jedná o nový fenomén.  

... Bohatství a kapitalismus ...  

MS: Dobrá, jak přistupujete k tomu, že s příchodem kapitalismu lidé zbohatnou? Vlastnictví je silným 

drivem některých lidí.  

JS: S příchodem kapitalismu přijde efektivnost, za efektivitou přijdou peníze. Jde o to, jak se peníze 

rozdělí. Jsme rozhodně bohatší než před dvaceti lety. Leckde ne, protože dálnice máme stále 

mizerné. Ale třeba vesnice máme úplně jiné, než jsme měli.  
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MS: Jedná se o „by-product“ aktivity v hospodářství?  

JS: Otázky sociální se dostavují při rozdělení bohatství.  

... Metody obnovy kapitalismu ...  

MS: Rád bych se podíval na způsoby obnovy kapitalismu. Lidé kolem Václava Klause se dlouhou dobu 

připravovali na možné změny. Mám-li to vzít institucionálně, jednalo se o Prognostický a Ekonomický 

ústav AV. Tito lidé uvažovali o proměnách, nutnosti reforem systému, ale i o tom, co přijde poté, když 

se režim zhroutí. Jak se díváte na způsob provedení jednotlivých kroků? Během revolučních změn byl 

definován Washingtonský konsensus, který je postaven na principech: skromný stát, privatizace, 

liberalizace cen, zavedení směnitelnosti domácích měn, dále rozumná měnová politika, střídmá 

fiskální politika ... Když se podíváte na tato východiska a pak na jejich realizaci, jak je zpětně 

hodnotíte? Jak jste je přijímal jako aktivní činitel této obnovy?  

JS: Jsem přesvědčen, že otázky, které mi kladete, jsou dnes historií. Sám jsem se poučil, že se jedná o 

žhavou politiku, protože jsem to odnesl za svůj rozhovor v Hospodářských novinách z března roku 

2013. Byl jsem přesvědčen, že mnohé názory mohou být řečeny, poněvadž už jsme úplně jinde, 

mluvíme o historii.  Nemůžeme „být jinde“, protože i vy se mě na to tážete. Za prvé, chyba byla v tom 

– a to ne naše - že ekonomové přemýšleli, a právníci ne. Právo je jiná disciplína, lidé s ním spojení 

neměli takovou potřebu se připravit, co budeme dělat, až se systém zhroutí. Měli jsme potřebu dělat 

projekce vývoje, protože teorie a realita byly v rozporu. Museli jsme tento fakt řešit. Nevýhoda byla, 

že jsme málo poslouchali právníky, pokud ovšem něco říkali. Kdybych však tenkrát chápal, že lidé, 

kteří nás tlačí, abychom přijali takový a takový zákon, to říkají proto, aby jej mohli ne dodržovat, ale 

porušovat. Pokud by tomu tak bylo, nebyli bychom spěchali. Ano, přijal bych názor, že se nemá tolik 

spěchat. Samozřejmě, základ, o kterém se pořád diskutuje, že všichni Češi na všech účtech – a to 

doma i v zahraničí - měli kolem 380 miliard korun, a potřeboval se zprivatizovat majetek přibližně za 3 

biliony korun. Nyní se hledala cesta jak. Pořád do nekonečna je zdůrazňováno, že se mohla nalézt jiná 

cesta ...  

MS: Hovořil jsem s Janem Vrbou, ...  

JS: ... který je zastáncem druhého názoru.  

MS: Konstatoval: důležité je, že jsme nedokázali plně aplikovat to, co nám bylo navrženo na českou 

realitu. Provedl se „xerox“ doporučení z Mezinárodního měnového fondu. Nedocházelo k patřičné 

modifikaci toho, co potřebuje konkrétní hospodářství. To je jedna skutečnost. Další skutečností je, že 

se zde nevytvořila instituce, která by realizovala konzistentní hospodářskou politiku. Vláda, která něco 

zahájila, byla zastavena v půli svého volebního období.  

JS: Ano, oni si zkrátili mandát, a pak nebyli zvoleni.  

MS: Další věc – člověk, který se stal dominantním během transformace hospodářství, se stal 

politikem. Nejdřív byl ekonomem a pak více politikem. Politik přece usiluje o znovuzvolení, má jiné 

preference než ten, kdo se na procesy dívá jako hospodář. Jinými slovy: realita je kombinací těchto 

čtyřech momentů. Také zde nebyla snaha pokračovat v započatém díle. Jsou lidé, kteří nechtěli 

v započatém pokračovat dál. Do jisté míry zvítězil nacionální pohled. 
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JS: Zmínil jste věci, které se nyní diskutují. Můžeme je brát postupně: nacionální pohled jsme museli 

velmi sledovat, poněvadž na každém mítinku nám to lidé zmiňovali: vše prodáte Němcům.  

MS: Hovoříte jako člen Občanské demokratické strany.  

JS: Ano, v tom byl problém. Dále Vrbův návrh instituce. Vidím jediné: oni – já jsem se k nim přidal a 

v té době jsem byl proti Václavu Klausovi - vymysleli dobrý model pro privatizaci Škody Auto. Lidé 

kolem něj říkali, že podobných projektů měli dalších čtyřicet. Tomu nevěřím, tady přece nebylo 40 

podniků podobných Škoda Auto. Holičství by tak nezprivatizovali, jako se jim podařilo toto. Možná 

deset podniků, jako byla Škoda, by bylo možných. Diskutovali jsme o tom na konferenci.  

MS: Cílem bylo propojit podniky, které přinášejí finální produkt.  

JS: Z mého pohledu bylo nutné mít podniky, které mají kapitál. Ten mohl vzniknout pouze dvěma 

cestami. Naši lidé ho neměli, vše se pak muselo prodat na Západ, kde peníze byly, ale ani Volkswagen 

si nekoupil Škodu Auto, jak byla. Sami jsme do toho museli dát mnoho peněz, aby se samotný podnik 

restrukturalizoval. Ty jsme museli někde vzít a museli jsme prodat něco jiného. Ani já, ani vy jsme 

peníze neměli.  

... Tvoříme „vlastní“ kapitalisty? ...  

MS: Zde bychom měli říci jednu skutečnost. Privatizace byla podpořena Milanem Zeleným, 

ekonomem, který odešel do Spojených států. Ten usiloval o spojení zahraničního kapitálu s českým 

tak, aby čeští manažeři mohli později privatizované podniky „odkupovat“ od zahraničních společností. 

Tím bychom si vytvořili vlastní kapitalisty.  

JS: Musím říci, že natolik Milana Zeleného neznám, ale představa, že mi někdo něco „půjčí“ a já to 

pak od něj koupím, je zvláštní. Volkswagen neprodal z toho, co jsme mu prodali, ani korunu, a co má?  

MS: Nezapomínejme na fakt, že se jedná o zlaté vejce, díky němuž zde vznikl silný automobilový 

průmysl.   

JS: Mám-li hovořit osobně, musím říci, že jsem velmi těžko spal. Klaus byl proti tomu. Byl jsem v české 

vládě, která byla pro. Byl jsem místopředseda pro ekonomiku, musel jsem to buď zamítnout, což bych 

byl dokázal, nebo to obhájit a přijmout. Tenkrát jsme vyráběli 358 tisíc motorových vozidel. 

Neudělám něco, co povede k tomu, že Volkswagen si automobilku koupí, zavře, a bude pokračovat ve 

výrobě ve svých stávajících výrobnách automobilů? Touto cestou šel textilní průmysl, obuvnický 

průmysl. Podívejte se na Baťu, ten vyrábí lodičky v malém závodě, který je na Moravě. Vývoj nebyl 

tak jednoduchý. Základní rovnice je srozumitelná - 380 miliard vůči majetku, který byl privatizován. 

Jsem přesvědčen, že ani pan profesor Zelený by nekoupil továrnu s ekologickou zátěží, která tam 

byla.  

MS: Nezapomínejme, že ekologická zátěž šla na vrub státu.  

JS: Stát neměl ani korunu, musel si vydělat na privatizaci. Všechny projekty spojené s ekologickou 

zátěží nejsou dodnes dokončeny. Podívejte se na Ostravu, kde některé části stále čekají na 

rekultivaci. Asanace se pohybovaly ve velikosti dvou státních rozpočtů. Nemělo to jiné řešení než jít 

cestou privatizace, než tam stát bude moci něco přidat. Hledala se rovnice: 380 miliard vám 
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vezmeme, prodáme X, a zbytek se musel rozdat, což byla kuponová privatizace. Ta je předmětem 

sporů – již jako princip.  

MS: Člověk by mohl říci: dobrá, snad takové provázání západních investorů a provozuschopných 

podniků záviselo na dobře psané smlouvě.  

JS: Nejsem si jist. Jsem jenom přesvědčen, že by tak dobře, jako dopadl Volkswagen -  a jsem rád, že 

dopadl dobře – nedopadla jiná společnost.  

... Druhy privatizace ...  

MS: Jen si vezměme strukturu privatizace. Byla malá a velká, součástí velké byla kuponová. Velká byla 

preferována konkrétními vlastníky. Jan Vrba například namítal, že i malá privatizace, která je 

chválena, byla pro něj chybou – a to z toho důvodu, že se rozbily řetězce. Jak se k tomu stavíte?  

JS: Tento postoj mě nikdy nenapadl. Tím, že jsme zprivatizovali jednotlivé prodejny, rozbili jsme 

Jednotu jako řetězec. Máte pravdu. Musely se tvořit nové řetězce. Zrovna Jednota se udržela, je 

z toho COOP, je maličká proti tomu, jaká byla. Ostatní řetězce jsou cizí. Dělala je paní Vlasta Štěpová. 

Ano, postoj Jana Vrby je pravdivý, ale cestu k jeho realizaci nevidím. 

MS: Na druhou stranu máme obnovené fasády, lidé si mohli koupit provozovnu.  

JS: Počkejte, kdyby se realizoval postup pana Jana Vrby, znamenalo by to, že by se nemohl vrátit dům 

restituentům. Restituce by nemohly být.  

MS: Nesmíme zapomenout, že součástí strategie by byla i restituce.  

JS: Krámy vždy byly něčí. Uvedu příklad ze Šumavy. Již v roce 1988 jsme tam, kde žiji, řešili problém, 

poněvadž Jednota se rozhodla, že vrátí hospody, které byly v domech, původním vlastníkům domů i 

hospod. Nevím, jak by procesy šly udělat jinak. Říci: ne, nevrátíme ti, chceme, abys byl v řetězci 

s COOPem, který je ve Švýcarsku.  

MS: Dotýkáme se Vrbova postoje.     

... Restituce ...  

MS: Posuňme se k restitucím, které byly zmíněny. Domníváte se, že byly dobrou cestou, jak napravit 

zabrání majetku?  

JS: Dobře víte, že proti restitucím jsme byli všichni. Nakonec zvítězila hranice únor 1948. Otevřená 

nám zůstala církev. Na druhou stranu se jednalo o přirozený postoj. Bylo to tvoje, vezmi si to zpět. 

Přesto jsme říkali ne: to je po padesáti letech, to již nevrátíme stejnému člověku, restituce nejsou 

nejlepší cesta. Dost jsme s nimi šetřili, přesto restituce byla jedna z forem. Nemohla nám dát peníze a 

to nám na ní vadilo. Nemohli jsme je prodat. Pro další politiku jsme potřebovali peníze, abychom 

mohli oddlužit Škodu, aby ji Volkswagen od nás koupil, jinak by ji nekoupil.  
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... Podniky v rukou státu ...  

MS: Měli bychom zmínit jednu skutečnost. Stát si drží podíly ve společnostech, jako je ČEZ. Jedná se o 

českou společnost, majoritu má stát, obchoduje se na burze. Má podle vás stát držet podíly ve 

společnostech, které nebyly privatizovány?  

JS: Tážete se na podstatu kapitalismu 21. století. Můžeme si říkat jednotlivé případy. Máme jeden 

státní pivovar – Budvar. Máme jej mít, nebo ne?  

MS: Máme jej mít díky tomu, že se tam vede známkoprávní spor?  

JS: Tam byste našel tento důvod. Jsem přesvědčen, že v ČEZ je to podobně. Stát má v ČEZ ... 

MS: ... přibližně 67 procent.  

JS: To znamená, jakmile kus prodá, bude nám muset zvýšit daně, poněvadž mu budou chybět daně 

ČEZu. Jedná se o velký podnik a je to dost významná položka, ale to by nám řekl Andrej Babiš. Jeho 

rozhodnutí o prodeji by znamenalo zvýšit třeba DPH.  

MS: Dovolil bych si zmínit jednu skutečnost – a to jsou fondy, které prosazoval Tomáš Ježek. Neměly 

peníze z privatizace být dávány na speciální fondy? Vytvořilo se jich několik: Restituční investiční fond, 

Nadační investiční fond.  

JS: Některé byly.  

MS: Nepovedlo se prosazení fondu, jenž měl být využit pro důchodovou reformu. Stát by si tím 

vytvářel rezervy, peníze by nešly do státního rozpočtu, ale do fondů.   

... K restitucím církve ...  

MS: Dovolil bych si udělat mírný řez k restitucím – a to církevním restitucím. Šlo o to, že Václav Klaus 

viděl v církvích potenciální konkurenci. Pokud někdo má majetek, také má sílu. Václav Klaus právě to 

nechtěl.  

JS: Nevím, Klaus se do církví nepletl. V  komisi pro restituci církevního majetku jsem byl za českou 

vládu i ODS v polovině 90. let já. Klaus nám říkal: církev žádný majetek nemohla mít, ten jí někdo 

musel dát. Buď jsme to byli my, věřící, nebo dárci. Já mohu protiargumentovat: ano, pokud si nechám 

klášter Teplá, musím jej opravit za 3 miliardy, ... 

MS: ... jelikož byl od vojáků zdevastovaný.  

JS: Pokud ho vrátím církvi, musím jim dát lesy, které k tomu kdysi patřily. Ano, takto se vymyslely 

restituce. Je to zvláštní, zde uznáváme výjimečnost občanské společnosti. Najednou je jedna 

duchovní sféra, která je jinak formulovaná, která dostane majetek, který nikdy neměla, protože zde 

nikdy nebyli žádní jehovisti. Těm jsme nikdy nic nevzali, přesto nyní něco dostanou, to vše s cílem 

oddělení státu od církví – všech, i těch, které tady v roce 1948 nebyly nebo neměly majetek.  

MS: Nezapomínejme na katolickou církev, jíž se sebraly kláštery. To, o čem vy hovoříte, je čistě 

zdvořilostní krok.  
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JS: Když se přijme myšlenka oddělení státu od církví, musí stát všechny církve vybavit shodným 

způsobem. Pak teprve může stát škrtnout ve svých výdajích financování církví. 

MS: Neměli bychom zapomínat na skutečnost, že znakem liberalismu je obhajoba vlastnictví.  

JS: Kdybychom k tomu tak přistoupili, nemohli bychom dát nic. Je to všech těch, kteří majetek užívají, 

těm to nyní vezmu a dám jej církvím. Musím obhajovat historii vlastnictví v tom smyslu, že jim to 

někdo sebral, a těmto lidem to sebrat. Dotýkáme se hlavního problému restitucí. Vracel jste vilu, 

kterou si někdo koupil před třiceti lety a žije v ní, nyní ji máte vrátit tomu, komu se před čtyřiceti lety 

„ukradla“. To byl hlavní problém restitucí. Proto jsme zvolili cestu finančního vyrovnání, abychom 

nemuseli vystěhovat lidi, kteří teď majetek právem užívají.  

... Banky a jejich role ...  

MS: Dovolil bych si zmínit jednu skutečnost – a to je pole vašeho působení. Byl jste bankéř. 

Kapitalismus se neobejde bez úvěru, jelikož peníze jsou „krví“ ekonomiky, a ty spravují banky. Jak 

vnímáte význam obnovy bankovní soustavy? Koncem osmdesátých let se zamýšlelo, že se přejde na 

dvoustupňovou soustavu - bude zde centrální banka a komerční banka. Procesu velmi pomohla změna 

režimu.   

JS: Spíše šlo o to oddělit emisní banku od komerční banky. Jako devětadvacetiletý hoch jsem o 

problému psal v roce 1968. V roce 1989 - už i kdyby nepřišel Listopad - by se tak stalo. Komunisté 

přišli na nutnost vytvoření emisní banky, tedy banky, která se stará o měnu – České národní banky, a 

vedle toho komerční banky. Vlastně vznikne emisní bankovnictví s řadou komerčních bank. To 

nastalo a vnímám to jako základní předpoklad návratu ke kapitalismu. Jedině komunisté to mohli 

dělat v jedné bance, protože měli moc. Pracoval jsem spíše v emisní bance, existoval tam odbor 10, 

který se staral o měnu. Psal jsem zprávy o stavu celostátní a později pražské banky panu tajemníkovi 

Kapkovi.  

MS: To jste hovořil o stavu před rokem 1989. Jak se díváte na enormní vzrůst počtu bank, které zde 

vznikaly? Licencí bylo udělováno mnoho, vždyť počet bank ke konci roku 1992 byl kolem šedesáti. Byly 

zde státní banky, jako Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, Investiční banka, a zbytek tvořily malé 

komerční banky.  

JS: Je snad jedno, kolik jich je. Důležité je to, čemu se však neustále vyhýbáme. Nesmíme se vracet 

k tomu, co je nebankovní. Když chybí peníze, natisknou se, tuto praxi dnes uplatňuje podstatná část 

světa. V současnosti se nejedná o praxi České národní banky. Naše bankovnictví je zdravé, ozdravný 

proces nás stál zhruba 350 miliard. Nyní je máme zdravé.  

MS: Měli bychom se též tázat, zda se banky nevytvářely pro to, že v nich lidé viděli možnost 

sebeobohacení?  

JS: Zde hovoříte v logice: babička si řekla: hle, zde vzniká nová banka, ta bude asi lepší. Já své peníze 

vezmu z Komerční banky a dám je do nově vzniklé. Co by ukradla v Komerční bance? Ta na to 

doplatila?  

MS: Možná jsem se chybně vyjádřil. Nemluvím o vkladatelích, ale o lidech, kteří vklady spravovali.  
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JS: Existuje zákon, který říká: nejedná se o jejich peníze, ale o mé, o peníze vkladatelů, a proto má 

centrální banka bankovní dozor.  

MS: Ano, ale štědře se udělovaly licence. Když máte v roce 1990 4 státní banky, pak přichází banky 

soukromé. Nejednalo se o velký hazard? 

JS: Tato úvaha mě nenapadala a nevidím to tak, jak to popisujete. Problém je jiný. Museli jsme 

nechat vzniknout soukromé banky, poněvadž jsme nechtěli privatizovat vlastní. V tom můžeme vidět 

diskutovanou politickou hru, že státem vlastněné banky ponesou zátěž privatizace tam, kde by 

soukromé banky odmítaly půjčit.  

MS: Banka vytváří peníze, protože půjčuje s vírou, ...  

JS: ... že se jí půjčené peníze s výnosem vrátí, na což má své rizikové fondy a pracovníky. Rizika zde 

byla, naplnila se a též nás to stálo stovky miliard.  

MS: Měli bychom připomenout, že privatizaci bank prováděla až Zemanova vláda. Pokud by státní 

bankéři byli uvědomělí, jako tomu bylo v ČSOB, zisky, které banka má, mohly plynout do státního 

rozpočtu. Stejně jako je to se společností ČEZ.  

JS: Možná si nerozumíme. Zde šlo o to, že potřebuji, abyste vybranému zájemci o privatizaci půjčil 

100 miliard s „přiměřeným“ posouzením rizika. Zeman už nemusel dělat naši podpůrnou politiku, 

mohl je zprivatizovat. Nyní to vydává za svou velkou zásluhu. My jsme mohli banky privatizovat, ale 

museli bychom jinde hledat 100 miliard. Neustále šlo o rovnici – jak majetek tohoto státu dostat do 

soukromých rukou. Mohl se víc rozdat, ale to bych neměl peníze na vyčištění lagun v Ostravě. Mohl 

jsem víc rozdat, ale musel jsem mít na oddlužení privatizovaného podniku, aby vůbec někdo o jeho 

privatizaci stál.   

MS: Do jisté míry jste tlačili na banky, aby půjčovaly.  

JS: Přímo jsme netlačili, ale vytvářeli jsme podmínky pro bankovní příležitost.   

MS: Pokud nabídnete levně podniky, napomáháte rozkradení. Zkrátka – prostor obnovy kapitalismu 

měl nepěkné šrámy vlivem bankovního socialismu.  

JS: Zacházíme do složitých podrobností, můžeme si naznačit několik modelů.  Vy jste byl takový lotr, 

že jste si vypůjčil od banky 100 milionů na nákup fabriky, pomohli jsme vám jako politici, aby vám je 

banka půjčila, druhý den jste získanou fabriku prodal, a 100 milionů nevrátil. Tím jste napomohl 

rozkradení. Taková je pravda a Tomáš Ježek správně upozorňuje na právní pojistky. Proti jedné 

pojistce nebyla obrana. Když jezdím po republice, uvědomuji si jednu skutečnost vztahující se 

například k opuštěným kravínům. Nikdo je nechtěl, ovšem bylo možno je levně koupit a zastavit 

bance. Často to dopadlo tak, že kravín pak zůstal bance.   

MS: Pokud dojde ke krádeži, zpochybnění majetkového statusu, logicky dochází ke znejistění.  

JS: Jednalo se o krátkou dobu a doufám, že vše skončilo. Lidé to zaplatili ...  

MS: Dušan Tříska zdůrazňuje: neposkvrněné početí neexistuje.  

JS: S tím plně souhlasím.  
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... Systém, ne lidi ...  

MS: Hovoříme-li o proměnách, neměli bychom zapomenout na Klausův výrok: „Měníme systém, ne 

lidi.“ Každá snaha „převychovávat“ člověka je sociální inženýrství. Důležité je nastavení mantinelů, 

člověk se pak přizpůsobí.  

JS: Otázka patrně spadá do toho, co říkáte: mělo se hned privatizovat, či ne? Vytvořil se systém a 

věřilo se, že se tomu lidé přizpůsobí a pochopí to. Kdybychom to chtěli jinak, museli bychom 10 let 

„vychovávat“ lidi a pak teprve začít privatizovat. Tento způsob by asi nebyl funkční. Jsem přesvědčen, 

že lidi měnit nemůžeme.  

... Hodnoty systému ...  

MS: Dotkněme se ještě hodnot, které jsou nutné pro demokracii a kapitalismus.  

JS: Z části jsme je zmínili. Kapitalisté během svého počínání musí usilovat o zisk, ale část z něho si 

přivlastňuje celá společnost -  zaměstnaností a daněmi. Musí usilovat o to, aby zaměstnanci měli 

práci, jelikož jejich podnikatelské „království“ by se rozpadlo. Hodnoty, které musí mít politik? Ty se 

snažím říkat: politik musí na svou práci nahlížet jako na službu. Jsem přesvědčen, že v první fázi změn 

jsme ji tak chápali, a proto průšvihů nebylo tolik. Obávám se, že dnes to tak plně neplatí. Nerad bych 

někomu sahal do svědomí.  

MS: Co například otázka svobody? Vždyť svobodný člověk může dojít k poznání sebe sama, 

nesvobodný je odkázán na chlebodárce.  

JS: Ano, uvědomělý člověk by si měl vážit svobody, měl by ji chránit, ale zároveň mu odpírám, že by 

mohl svobodně rozhodnout, zdali bude mít dokončenou jadernou elektrárnu, či ne.  

MS: Jak se díváte na spojení „pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“? Jedná se o větu, která byla 

vyřčena během převratu.  

JS: Chápu ji jako dobový symbol. V té době se většině líbil. Jsem přesvědčen, že symbol se brzy stal 

politickým faktorem pro dvojí pojetí správy státu. Na prezidentské vlajce máme část Havlova sloganu, 

ale moc často pravda nevítězí. Není tomu ani u nás, ani dnes, ani včera a nebude tomu ani zítra.  

MS: Můžeme říci: „Pravda Páně vítězí, i když na čas poražena bývá“.  

... Vládnutí a jeho proměny ...  

MS: Nyní bych se obrátil k otázce vládnutí. Jací lidé byli v politice před rokem 1989? Bylo zde početné 

stranictví spojené s komunistickou stranou. Lidé považovali za nutnost vlastnit stranický průkaz, ...  

JS: ... jako to považují dnes. Může opustit toto východisko a může říkat: nepotřebuji mít legitimaci, 

můžu mít miliardy a vytvořit si nestranickou politiku. V tom nyní žijeme. 

MS: Na druhou stranu - roky 1989 – 1990 byly obdobím, kdy docházelo k obnově politiky, strany 

nebyly řádně ukotveny, a viděli jsme produktivitu politiky. Přijaly se zásadní kroky, které ovlivnily 

podobu vývoje v 90. letech.  
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JS: Musím ale říci, že stačila jedna věta a Václav Havel zničil Slovensko. Mnohé věty se neříkají, 

s pravdou a láskou se musí opatrně. Musíme vědět, co se může stát, když budu souhlasit s tímto 

názorem. Ano, máme NATO a jsme rádi, že jej máme, ačkoliv Václav Havel věděl, že jej mít 

„nebudeme“. V tom je vidět „pravda a láska“.  

MS: Pane doktore, Václav Havel uvažoval o zrušení jak paktu NATO, tak Varšavské smlouvy.  

JS: Z dnešního pohledu je dobré, že se to nenastalo, protože bychom například nevěděli, jak se bránit 

Islámskému státu.  

MS: Nejen jemu, ale i Putinovi.  

JS: Abych se přiznal, v Islámském státě vidím daleko větší nebezpečí než v Putinovi.  

... Průřez českou politikou ...  

MS: Navrhoval bych, abychom udělali nějakou linku. Dá se říci, že před rokem 1989 byla snaha po 

stranické politice, roky 1989 – 1991 byly obdobím občanského aktivismu. Lidé projevili snahu se 

zajímat o věci veřejné. Zároveň zde vystupuje Havlova nepolitická politika. V roce 1992 je zde snaha o 

ustavení stranického systému, který se pak zdiskreditoval, a přichází období antipolitiky.  

JS: Z mého pohledu – komunistická politika nebyla stranická, jednalo se o sektářskou politiku. Nebyl 

to systém stran, který „dodával lidi“. Strany měly „jednoho“ člověka, který zde byl jednu dobu. Stačí 

si vzpomenout na lidovce – ministra zdravotnictví Josefa Plojhara. Jednalo se o převážně sektářskou 

politiku, protože se jednalo o vládu jedné strany. Kdo v ní byl, měl šanci, kdo v ní nebyl, šanci neměl. 

Pak vznikla „občanská politika“, a ta se podle mě správně rozvíjela. Máme mnoho sdružení ...  

MS: Je otázka, zdali jednotlivá sdružení jsou respektována. Profesor Jan Sokol vám řekne cosi v tomto 

duchu: dobrá, občanská sdružení zde jsou, ovšem jedná se o projekty jednotlivců, nemají patřičnou  

sílu. 

JS: Jste na špatné adrese, protože vím, co občanská sdružení dělají na Šumavě, co prosadí. Mají sílu. 

MS: Já jsem vycházel ze slov Jana Sokola.  

JS: Shodou okolností, jsme se s ním stýkali pořád, byli jsme společně v disentu.  

MS: Žijeme v období, kdy lidé nepreferují politiku, ani nepolitiku, ale rovnou antipolitiku.  

JS: Nevím, zdali antipolitika je přiléhavý název. Jsem přesvědčen, že Babiš zjistí, že bude muset mít 

stranu. Logika demokracie k tomu povede. Nevím, zdali to dopadne stejně s druhou nepolitickou, 

„japonskou“ stranou.  

MS: Máte na mysli Úsvit přímé demokracie?  

JS: Přesto mi připadá zajímavá, a proto o tom mluvíme. Nakonec jsou lidé ochotni hlasovat pro jednu 

osobnost, poněvadž nikoho jiného neznají, neznají ani program. Připadá jim, že například pan 

Okamura je ten poctivý.  
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MS: Zde se dostáváme k problému, že naše demokracie je založena na autoritách místo toho, aby 

byla založena na procedurách. Ptejme se, jak řešit konflikty? Demokracie ze své přirozenosti vytváří 

konflikt ... Souhlasíte s tím?  

JS: Konstatovali jsme, že demokracie byla založena na autoritách. Některé se zglajchšaltovaly, 

některé ne. Jsem velmi rád, že mi mnoho lidí nenadává, ale jistě by se tací našli. Abych přešel 

k popisu reality. Postupně přišly strany a pak vznikly průšvihy. Jsem v politice  dobrovolně, abych 

sloužil společnosti, jak nejlépe umím – a ne proto, abych se zmocnil nějakých akcí, tohoto či tamtoho 

podniku ...  

MS: Problém je ten, že se někdo řídí heslem: příležitost dělá zloděje.  

JS: Ano, a proto lidé v demokracii musí uvažovat o obranných mechanismech, aby to nemohlo platit. 

Vyžadovali jsme lepší zákony podle Tomáše Ježka. Souhlasím s tím. Dnes se žádá mnoho kontrolních 

mechanismů. Zrovna prožíváme období, kdy se hádáme, zdali Nejvyšší kontrolní úřad má kontrolovat 

i obce.   

... Vize v politice ...  

MS: Zmiňujete instituci, která je bezzubá. Sice něco zkontroluje, ale jaký je dopad a jak na její výsledky 

reagují jednotliví politici? Čím to, že politika je u nás chápána jako bažina, v níž se mnoho hovoří, a 

výstupy nejsou adekvátní? Není to též kvůli tomu, že naše země nemá vizi? Když jsem hovořil 

s Tomášem Ježkem, mluvil v této logice: když jsme se dostali k vládě, naším úkolem bylo privatizovat, 

obnovit tržní mechanismus, který je na Západě. Jaká je vize v současnosti u politiků, kteří jsou ve 

straně? Lidé sice napíší slohové cvičení v podobě volebního programu, ale mají snahu jej prosazovat? 

Je zde něco, co pojí politika, který stojí na levici, s tím pravicovým?  

JS: Nedostatek vize snadno potvrzuji. To znamená, že dnes nikdo s nikým nemluví o dění už za pět let. 

Lidé jsou v koalici, a již se hádají, poněvadž jim chybí vize - a to zdali ji má Evropa, nebo Česká 

republika jako stát. Má být vize národů, nebo evropanství? Existuje úsilí o hledání vize regionů. 

V oblasti, kde žiji, máme nový region, který bude zahrnovat i kus Rakouska, Německa a Itálie, celé 

jižní Čechy, západní Čechy. Spřádáme plány, jak se mnohé vytvoří, též jak se vyhnout Praze, 

Mnichovu. Jedná se o nové tvorby vizí, ale ty mnohé příliš nezajímají.  

MS: Snad k jejich škodě. Možná bychom měli usilovat o spojenou Evropu.  

JS: Jakmile se ustanoví, Československo končí. Bude nový územní celek, který bude zahrnovat 

polovinu Rakouska, polovinu Bavorska, jižní Čechy, severní Čechy, kousek Saska.  

MS: Vaše představy budou realizovány až po desetiletích. 

JS: Za tento přístup se dávají miliony. Vize chybí, protože celá Evropa umírá.  

MS: Zřejmě je to způsobeno tím, že lidé místo ducha preferují hmotné hodnoty.  

JS: Sám papež říká: Evropa je stará babička a nerodí - a má pravdu. Bojíme se sem pustit cizince – ne 

proto, že by jich sem přišlo dost, ale že by nás převálcovali. Mají děti.  

MS: K životu přistupují jinak. Jsou prorodinní a oddaní víře, což Evropané ne.  
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... Vládnutí v počátku ...   

MS: Zpět k vládnutí. Účastnil jste se vlády Petra Pitharta. V jaké atmosféře se vedly diskuse?  

JS: Jednalo se o bezvadnou, tvůrčí atmosféru. Byl tam tah na branku, i když jsme měli dost různé 

názory. Jmenoval jste zde Jana Vrbu. Věděl, že mám jiný názor, .... 

MS: ... polemizovali jste, ...  

JS: ... a dostali jsme se k nějakému výsledku. Pravda je, že česká vláda pořád pracovala pod záštitou 

federální vlády. Mnoho věcí nemohla rozhodnout. Kuponovou privatizaci prosadila federální vláda. 

Brala nám kusy podniků, což zneklidňovalo Jana Vrbu. Když připravil projekt, řekli z „federálu“: 20 

procent tohoto podniku se dá do kuponové privatizace. Tím se pochopitelně připravený projekt 

narušil.  

MS: Pak jste působil jako premiér federální vlády. Jak se vám jevila tato etapa, kdy docházelo 

k pohřbívání Československa? Na co jste kladl důraz? 

JS: Aby nebyla válka. Západní politici se domnívali, že bude. V novinách se objevila zpráva, že Slováci 

prodali dvě OT do Rumunska. Z Londýna jsem měl telefonát, že vývoj v naší zemi bude válečný.  

MS: Nechtěli, aby se opakovala Jugoslávie.  

JS: Ano, toho se všichni báli. Byl jsem přesvědčen, že jsme si – Češi a Slováci - tolik neudělali. Sice 

spolu nechceme být, ale nechceme se prát. Praktický problém nebyl tak legrační – rozdělit armádu 

tak, aby byly spokojeny obě strany, rozdělit majetek.  

MS: Jen se podívejte na zlatý poklad.  

JS: To se rozdělilo až po zániku Československa.  

MS: Domníváte se, že na rozdělení se podíleli lidé, které bychom mohli nazvat státníky? Vše bylo bez 

konfliktu, nebo to bylo též díky tomu, že představitelé věděli, co chtějí?  

JS: Tento pohled je zjednodušený. Představitelé nevěděli, co chtějí. I Mečiar, což je politik, který byl 

vidět, se toho bál. Nebyl si jist. Měl pouze jednu myšlenku: až půjdeme do Evropy, rádi bychom tam 

měli svou stoličku. Začal s tím Jan Čarnogurský, ale to se již opakovali. Nějak se domluvíme, ale musí 

to být připraveno, že jsme dva. Jelikož domlouvání bylo kolem rozpočtu a jiných věcí, raději jsme šli 

vlastní cestou.  

MS: Obnovovali jsme demokracii a znakem demokracie je hlas lidu. Můžeme říci: lidé jim dali hlasy ve 

volbách v roce 1992?  

JS: Uvažovalo se o referendu.  

MS: Byl to přístup lidí kolem Petra Pitharta?  

JS: Takové směřování mohlo vést k válce. Jedna část státu by mohla říci ano, druhá ne. Jsem 

přesvědčen, že vývoj nebyl zralý na referendum. Dotýkáme se historické otázky.  

MS: Takové konflikty na světě jsou. Dokázali jsme se rozdělit ... 
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JS: ... a dnes společně vycházíme nadstandardně, což je politická fráze, ale já si to myslím. Nikdy mi 

na Slovensku nebylo tak dobře. Nikdy jsem si na Slovensko nestěžoval, i když Češi říkali, že jim na 

Slovensku nechtějí prodat podpultové zboží. Takovou zkušenost nemám – a to ani tenkrát. Dnes vím, 

že je naše soužití naprosto ideální. Cítím se tam velmi dobře a jsem tam rád.  

MS: Můžeme říci: manželství bylo ukončeno - a nyní jsme na sobě nezávislí a respektující se partneři.  

JS: Neužil bych tento příměr. Máme společný tržní prostor, a zároveň prostor na to, aby nebyl menší, 

než jsme měli.  

MS: Není zde legislativní provázání, což by bylo, kdybychom měli jeden rozpočet. Podívejme se na 

vlády Václava Klause. Tážu se proto, že Václav Klaus otázku vize odmítal. Nač mít hospodářskou 

politiku? Spojení těchto slov neměl rád. Jak vzpomínáte na jeho vládní zasedání a můžete je porovnat 

se současností? Václav Klaus věděl, oč usiluje. Jistě s tím, co se nyní děje, není smířen.  

JS: Rád bych řekl, že Václav Klaus nechtěl rozdělení Československa. Trvalo mu hodně dlouho, než to 

přijal jako fakt, že se s tím nedá nic dělat.  

MS: Neměli bychom zapomínat, že jeho politická formace – Občanská demokratická strana 

kandidovala i na Slovensku.  

JS: Velký vliv na jeho myšlení mělo rodinné zázemí.  

MS: Ze Slovenska měl manželku? 

JS: Důležitá pro něj byla maminka. Dále se těžko domlouval s Josefem Luxem, spory většinou nebyly 

velké. Pokud politiku sleduji jako občan, předseda vlády nemá velkou naději se dohodnout se svým 

koaličním místopředsedou.  

MS: Hovoříte o Andreji Babišovi a Bohuslavu Sobotkovi? Já bych rád slyšel váš postoj vztahující se 

k tahu na branku, k řešení problémů.  

JS: V počátcích jsme udělali dost a rychle. Dnes jim vše trvá, než připraví třeba důchodovou reformu. 

Nám dlouho trvalo nalezení cesty k církvím.  

MS: Gordický uzel rozsekla až Nečasova vláda.  

... Směřování na Západ ...  

MS: Ještě bych se zeptal, jak vnímáte naši integraci do západních struktur, tím myslím do NATO a 

Evropské unie?  

JS: Pro mě je členství v NATO jednoznačné. Jedná se o naši ochrannou záležitost, zaplať Bůh za ni. 

Jsme k ní neupřímní. Vojáků máme málo, stejně tak málo vydáváme na obranu. S Evropou si nevím 

rady. Sleduji to, jak mohu. Jsem přesvědčen, že popularita, přijatelnost evropských idejí klesá 

v západní Evropě. Věděli jsme o negativním směřování Anglie, ale nyní je to i Francie, ačkoliv 

evropská integrace byla „dělána“ pro Francii a Německo. Tam nemám ani vizi, jak to vše může 

dopadnout.  
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MS: Pane doktore, vše závisí na tom, jak lidé budou jednat, jak evropský étos dokážou proměnit do 

svého života.  

JS: Určitě máme své oprávněné zájmy a musíme si je chránit. Základní problém je – a ten souvisí se 

zájmy - že hospodářství jednotlivých členských zemí jsou různě silná. To znamená, že když si dnes 

vymysleli, že v každé mateřské školce musí mít tři toalety, někdo si to může dovolit, a někdo ne. 

Z takových témat by neměla být evropská otázka.  

... Ohlédnutí a východiska ...  

MS: Náš dialog se chýlí ke konci, a proto bychom se měli zeptat: Kam došla tato země za 25 let? Jaké 

omyly byly udělány?  

JS: Nenapadá mě nic zásadního: první fáze ekonomické reformy se měla dělat s většími právními 

ohledy, aby se nevedly zbytečné diskuse, jako se vedou. Jsou neopravitelné, nedá se na nich nic 

změnit.  

MS: Je to otázka minulosti, jejího poznání.  

JS: Toto období by se mělo stát historií, a ne politickou arénou, což pořád je.  

MS: Jak vidíte budoucnost naší země v rámci Evropské unie a globalizovaného světa?  

JS: Globalizovaný svět jsme ještě neměli. Budoucnost bychom měli přenechat dětem. Zdá se, že je 

zde povědomí, že s eurem nebudeme spěchat. Tím pádem získáváme čas se přizpůsobit, abychom do 

něj vstoupili v pravý okamžik, pokud se do té doby nerozpadne. Sám však říkám: nemám vizi a nevím 

to.   

MS: Děkuji vám za kritické pohledy. 

P.S.: 

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

JS: Odpověď je v reakci na předchozí otázky. Samozřejmě, že děkuji za příležitost být u toho. V roce 

1998 jsem však opustil "velkou" politiku, poněvadž jsem neviděl prostor vyhnout se spoluvině na 

dalším vývoji. Zato jsem se musel aktivně zúčastnit prohraného boje proti zkáze Šumavy, což osobně 

pokládám za vysokou daň, kterou jsem musel zaplatit za polistopadovou svobodu. 

 

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

JS: Jako každý jiný, ale bez účasti fondů. Dodnes beru každoročně cca 800 Kč jako výnos z držených 

akcií. 

 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Vždyť rozdělení 
přispělo k eliminaci slovenského nacionalismu a vedlo k lepší spolupráci v rámci Visegrádského 
společenství a poté k opětovnému setkání našich zemí v Evropské unii. 
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JS: Odpověď je rovněž v odpovědích na předchozí otázky. Poněvadž se naplnila hypotéza z doby 

dělení, tj. sešli jsme se v Evropě, mohu jen znovu potvrdit, že vzájemně vycházíme lépe jako sousedé 

než jako součást jednoho státu. 

    

 

Dialog o transformaci s Martinem Myantem9,10: 

MS: Vážený pane Myante, rád bych se zeptal, jak jste se dostal ke zkoumání československých reálií? 

Proč vás oslovila země, která leží ve středu Evropy?  

MM: Jedná se o dlouhou historii. Úplně náhodou jsem měl příležitost zde pracovat. V roce 1967 – 

1968, tedy předtím - než jsem studoval na vysoké škole, jsem zde pracoval jako laborant v Akademii 

věd. Když přišla invaze, vrátil jsem se domů, přírodní vědy mě přestaly bavit. Změnil jsem cestu a 

začal jsem studovat ekonomii.  

MS: Dá se říci: z hard science jste přešel na soft science.  

MM: Ano, jistě v tom byla souvislost s Československem, s tím, co se stalo. Chtěl jsem tomu rozumět, 

prostudovat, jestli bych mohl něco ovlivňovat.  

MS: Usiloval jste být dobrým pozorovatelem?  

MM: Měl jsem zájem rozumět, jestli socialismus někam vede, je dobrou cestou. Dělal jsem doktorát a 

vybral jsem si nejnovější československé dějiny. Asi bych chtěl rok 1968, ale to nebylo možné, 

protože bych nemohl přijet a mít přístup k pramenům, a proto jsem si, jako téma vybral období let 

1945 – 1948.  

MS: Období, které můžeme označit za kvazidemokracii. Zůstaňme u vašeho pobytu, mohl jste se asi 

setkat s historikem Gordonem Skillingem.  

MM: Málo kdy. Převážně byl v Kanadě, a proto jsem s ním mluvil zřídka.   

MS: Pro nás Čechy udělal dobré díl, analyzoval šedesátá léta a rok 1968 v knize Czechoslovakia´s 

Interrupted revolution, ta je do současnosti nepřekonaná – co se týče objemu. Pak, když jste se vrátil, 

jste se orientoval na historii, speciálně na ekonomickou historii?  

MM: Ano, musel jsem si nalézt zaměstnání. Takové téma nebylo v akademických kruzích příliš 

oblíbeno. Následně jsem mohl učit ekonomii na vysoké škole. Soudím, že jsem nevěděl, co bych mohl 

dělat. Nevěděl jsem, jestli bych měl pokračovat ve studiích o Československu, ale náhodou jsem do 

Prahy přijel v roce 1983. Napadlo mě, že česky umím lépe než ostatní jazyky. Psal jsem knihu o 

událostech v Polsku 1980 – 1981. Bylo jasné, že v Československu mohu mluvit s lidmi „normálně“. I 

když země není tak zajímavá jako Polsko, mám k ní lepší přístup. Zjistil jsem, že je možné na základě 

mezivládních smluv navštívit výzkumné ústavy. Poznal jsem lidi ve sféře hospodářství.  

                                                           
9
 Martin Myant *1950, anglický ekonom s orientací na střední Evropu, pracuje pro European Trade Union 

Institute, napsal dílo: Vzestup a pád českého kapitalismu (2003 v angličtině), (2014 v češtině), Tranzitivní 
ekonomiky (2013) aj.    
10

 Dialog byl natočen v neděli 22. února 2015 odpoledne v prostorách hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6.     
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MS: Máte na mysli: Ekonomický ústav, Prognostický ústav? Co vám styk s těmito institucemi dal?  

MM: Dokončil jsem knihu o ekonomických dějinách od roku 1948 do roku 1988. Samozřejmě jsem 

předpokládal, že budou velkou změny v roce 1988. Mýlil jsem se pouze o rok, to nebyla velká chyba. 

Konečně v posledních letech jsem byl úplně přesvědčen, že nastanou velké změny.  

... Pro The Economist ...  

MM: Nejenže jsem dokončil knihu, ale také jsem začal psát pro Economist Intelligence Unit. Znáte? 

MS: Kdo by neznal The Economist!  

MM: Jedná se o zprávy – každé tři měsíce v rozsahu 10 tisíc slov, tedy o rozsáhlé reporty. Netýkají se 

jen ekonomie, ale též politického vývoje. Myslel jsem si, že se jedná o báječnou příležitost. Začal jsem 

v roce 1988. Vývoj se mohl sledovat dobře, měl jsem různé kontakty.  

MS: Dá se říci: byl jste dobrý pozorovatel, jehož využila prestižní média. The Economist má stále zvuk.  

MM: Nemohl jsem se pod texty podepisovat.  

MS: Ano, The Economist je charakteristický tím, že je tam anonymita.  

MM: Nejen to. Text mohli upravit, a tím i jeho smysl. Například pokud šlo o kuponovou privatizaci, 

nemohl jsem psát, že se jedná o chybnou ideu. Bylo mi dovoleno psát o nebezpečí, o kriticích. Byl 

jsem přesvědčen o smyslu psaní. Mohl jsem zveřejnit pochybnosti, které lidé měli. Psaní zpráv se 

netýkalo pouze kroků české vlády.  

MS: Skočili jsme do období po roce 1989, což je asi důležité pro objasnění vašich příspěvků do The 

Economist Intelligence Unit. Sám jste říkal, že jste se mýlil v pádu režimu o rok. To znamená, že rok 

1989 by tak jako tak přišel? Jaké jsou podle vás hlavní příčiny příchodu období, o němž Timothy 

Garton Ash mluví jako o roku zázraků?  

... Proč přišel rok 1989 ... 

MM: V podstatě se tážete, proč se to stalo? Bylo to jasné. Začaly změny v Sovětském svazu, byla zde 

napjatá situace v Polsku. Režim tam nemohl vydržet bez podpory obyvatelstva, v Polsku jsem viděl 

otevřenější společnost než zde, v Sovětském svazu též. Myslel jsem si, že něco i zde se musí změnit. 

Když jsem však viděl, jaké je myšlení ve vedení strany, tam již nebylo nic.  

MS: Byly tam figurky bez kognitivní mohutnosti? 

MM: Ideologie tam již nebyla.  

MS: Odehrával se tam čistý „boj“ o moc?  

MM: Lidé nemohli hovořit o reformě, o roce 1968, přešlapovalo se.  

MS: Proveďme srovnání lidí, kteří byli u nás, s tím, jací představitelé byli v Sovětském svazu, kam 

byste naši politickou elitu, jež v tu dobu reprezentovala Československo, zařadil? Usmíváte se ...  
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MM: Byli pasivní. Věděli, že se něco děje v Sovětském svazu, mají tam perestrojku. Otázka byla, co 

bude v Československu. Lidé pouze opisovali určité výrazy, ale obsah nebyl žádný, nebo nerozuměli 

výzvám. Měl jsem z nich velmi negativní dojem. V Polsku to bylo o něco lepší. Tamní hlavní 

představitelé mohli argumentovat, byť špatně, měli odpovědnost. Ze současné situace jsem měl 

negativní dojem. Lidé o stavu společnosti nesměli hovořit, vlastně nevěděli, kam vedou společnost. 

MS: Dobrá, položme si otázku, kam by se tito představitelé dostali v britské politice? Myslíte si, že by 

s nimi bylo rychle zameteno?  

MM: Ani by se tam nedostali. V jiném prostředí politik musí mít veřejnou tvář, musí mít schopnost se 

vyjádřit. Zde lidé nic nemuseli, protože komunisté byli u moci. 

MS: Neměli toliko potřebnou legitimitu.  

MM: Nepotřebovali ji.  

MS: O ni musí politik v Anglii neustále usilovat, tím myslím, že musí být ve spojení s obyvatelstvem.  

MM: Ano, musí vítězit ve volbách. Jak jsem říkal: netýká se to jen západní Evropy, ale též východní 

Evropy. Politici mají odpovědnost oslovit společnost. Jsem přesvědčen, že zde tomu tak v minulosti 

plně nebylo. Souvisí to s normalizací, ...  

MS: ... což bylo období pěkně nenormální.  

... Vnější a vnitřní tlaky změn ...  

MS: Pojďme trochu dál. Předpokládáte, že hlavní příčiny změny byly vnitřní, či vnější? Ano, Gorbačov 

od roku 1985 prosazoval perestrojku, glasnosť. Změny ze Západu pozorovali prezident Reagan, 

baronka Thatcherová a další.  

MM: Těžko to rozdělit. Příčiny byly v jistém smyslu vnější, to, co se stalo v Sovětském svazu. Je však 

otázka, proč normalizace trvala tak dlouho. Z mého hlediska zde byla další vnější příčina.  

MS: Máte na mysli studenou válku? 

MM: Spíše vám Sovětský svaz vnutil komunistický režim.  

MS: Sami jej měli od roku 1917, kdy začal sociální experiment v Rusku.  

MM: Musím říci: společnost v Československu byla velmi pasivní – a to pasivnější než v Polsku.  

MS: Tam měli Solidaritu, odborové hnutí, které mělo velký ohlas. Též měli papeže Karola Wojtylu, jenž 

byl jedním ze znaků pozdějších změn.  

MM: V Polsku byli jiní ...   

... Komunistická ideologie ...  

MS: Pokročme dále, jak se jako ekonom, sociální vědec díváte na komunistickou ideologii a režim, 

který jste mohl během svých cest pozorovat? Přicházíte ze země, která zrodila liberalismus, 

konzervatismus. Byli to pánové jako David Hume, Adam Smith, Edmund Burke, ...  
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MM: Sice jsem 40 let bydlel ve Skotsku a ve stáří se tam vrátím. Jak vnímám komunistickou ideologii?  

MS: Je vůbec pro člověka nutné mít nějakou ideologii? Jsou lidé, kteří si řeknou: I náboženství je do 

jisté míry ideologie. Někdo bude oponovat, že náboženství je spíš postoj k životu. U nás se slovem 

ideologie označuje světonázor.  

MM: Je problém přesně určit, co je to ideologie. Nevím, jestli používám slovo plně korektně. Jsou 

hluboké předpoklady, co člověk má na mysli a co politik zamýšlí, když sestavuje politický program. 

Ideologie je pružná, flexibilní. Komunistická ideologie doznala změn. Když se tážeme přesně, co ve 

společnosti znamenalo například centrální plánování - mohou tam být prvky trhu? Přesně nevíme, 

čeho se koncept bude týkat. Kolem roku 1968 byly pozice pružnější. Můžeme je reinterpretovat tak, 

že plánování znamená něco jiného než na počátku padesátých let.  

MS: Asi se dotýkáte indikativního plánování ...  

MM: ... jako ve Francii ...  

MS: ... či v Japonsku.  

MM: Jsem přesvědčen, že v osmdesátých letech lidé „věřili“ ve vedoucí úlohu strany a spojenectví se 

Sovětským svazem. To bylo vše. Když se rozhlédneme kolem, v Polsku měli soukromé vlastnictví, 

jednali s odbory. Bylo to něco jiného, a proto se domnívám, že ideologie je stále „pohyblivá“. Jen si 

vezměte, jak vše probíhalo a skončilo. Vedoucí úloha strany je nesmysl, když v ústavě máme, že jsou 

volby a že moc pochází z lidu. Jedná se o protiklad. Jinak teze, že všichni mají právo na sociální jistoty, 

nepokládám za komunistickou ideologii, vidím to jako přirozenost pro všechny.  

MS: Vnímáte v tom výraz humanismu?  

MM: Ano, má to tam být. Soudíte, že výchozí zdroje komunistické ideologie mají relevanci? Byly 

psány v devatenáctém století, třebaže Marx před sebou měl utopické socialisty. On vůbec nic nepsal 

o obsahu socialismu. Vše, co známe jako komunistickou ideologii, pochází z dvacátého století. Velmi 

silně to souvisí s vývojem v Sovětském svazu. 

... Otázka Karla Marxe ...  

MS: Někdo může říci: dobrá, Marx popisoval svět, a chtěl jej měnit.  

MM: On jej spíš popisoval, a pokud jej chtěl měnit, nebyl úspěšný. Kritizoval kapitalismus a chtěl 

prokázat, že kapitalismus je překonaný.  

MS: Revoluce změn měla začít u vás.  

MM: Souhlasil bych, že kapitalismus z této doby se musel transformoval, a to  tím způsobem, že 

opomineme násilí ...  

MS: Nejprve je zde sjednocení vlastnictví, zánik státu, pak zánik peněz a za chvíli nastane ráj na Zemi.  

MM: Jedná se o velmi hrubé názory nesrovnatelné s hlubokostí, jak Marx analyzoval kapitalismus. 

Vážněji bych bral kritiku kapitalismu, jak ji vidíme v sociálnědemokratické straně, kde začali od 

Marxe.  
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MS: Myslíte si, že Marx by nás měl stále inspirovat, že jeho teorie není mrtvá? Pořád se setkáváme 

s kapitalismem, který přináší krize.  

MM: Řekl bych, že měl zájem na nalezení příčin, proč se společnost mění ... 

MS: ... a jaké jsou determinanty vývoje.  

MM: Plně souhlasím s tím, že na to bychom se měli soustředit.  

MS: Souhlasíte i s Marxovým materialismem? Člověk by mohl říci, že ponížil ideu a „obhájil“ násilný 

přístup. Též mravnost pojal jako nadstavbu. Základem všeho jsou u něj hospodářské vztahy.  

MM: Nemám výrazný názor, co je nadstavba a co základna. Hledal bych determinanty vývoje všude.  

MS: Soudíte, že jeho přístup nemá relevanci?  

MM: Neustále se máme snažit hledat determinanty vývoje. Když sledujeme, co psal Marx, zjišťujeme, 

že psal o kapitalismu, psal o občanské válce ve Spojených státech. Nevidím tam dogmata, ... 

MS: ... která jeho dílo konzervují. Marxovy úvahy vidíte jako pobídku k přemýšlení, a ne jako systém 

úvah, které jsou pravým výkladem světa? Po roce 1989 byl u nás Marx vyhazován z knihoven, jelikož 

byl označen za nežádoucího. Máme se na něj dívat jako na impuls k proměnám? Dříve dělníci 

pracovali 12 hodin, dnes pouze 8, svět v západní Evropě se hodně humanizoval.  

MM: Pokud člověk vyhodil knihy z knihovny, jedná se o barbarský čin.  

MS: I to se stávalo. Lidé se na jeho spisy dívali jako na něco zašlého, nevyhovujícího, a proto se toho 

zbavovali.  

MM: Vyjádřil bych to velmi stručně: Marxovy spisy, což je 50 svazků, někdo chtěl shrnout na malé 

body popisující esenci. Z mého pohledu je tam mnohem víc ... 

MS: Marxe nemůžeme vinit za to, že existovaly gulagy. 

MM: Vůbec ne. Tento dogmatický přístup byl vidět v etapách, když Marx byl ještě živý. Pamatuji si, 

jak říkal: když toto je marxismus, tak já jím nejsem.  

MS: Marxistickou ideologii dělali jiní?  

MM: Stalin a další používali ideologii ne pro povzbuzení ducha, ale aby ospravedlnili svou politiku.  

MS: Jedná se o negativní přístup, poněvadž pak ideologie sama zaslepuje. Jsou lidé, kteří jednají 

v duchu: neuznáváte východiska, nebudu se s vámi bavit, protože ideologie vytváří nepřátelství mezi 

lidmi.  

MM: Právě, když o sobě někdo říká, že je marxista, nechce mluvit o kritice a nechce přijímat jiné 

názory. Jedná se o chybu, ...   

MS: ... a člověk v ní sám prohrává. Pokud nechci slyšet oponenturu, zavírám se ve slonovinové věži, 

že?  

MM: Doporučil bych číst všechny spisy od Marxe. 
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... Zpět k idejím ...  

MS: Abychom se vrátili k tezím, které byly komunismu vlastní. Člověk má vždy usilovat o spravedlivý 

svět, o harmonii, o lepšího člověka, ovšem rozhodně ne násilnou cestou. Násilí plodí pouze násilí. 

Pokud se člověk vydá na cestu násilí, spláče nad výdělkem.  

MM: Máte to jako ideál, ovšem nemohl bych říci: násilí nikdy. V tomto ohledu bych nebyl pacifista. 

Když jde útok z jedné strany, ...  

MS: ... nastav druhou tvář. Člověk má odplatit tak, aby jeho samotného to nepoškozovalo.  

... Reforma systému ...  

MS: Jak vnímáte možnost reformy? Procházel-li jsem si spis Liberalismus od Ludwiga von Misese, je 

tam uváděno, že nejlepší reformou komunistického zřízení je návrat ke kapitalismu. Komunismus je 

čímsi nepřirozeným. Vnímáte to též? Vraťme se k tomu, co funguje, a nesnažme se vytvářet cosi 

nepřirozeného. Totalitní režim nelze reformovat, lidskou tvář nelidskému režimu nenasadíte.  

MM: Mluvíme konkrétně o šedesátém osmém roce?  

MS: Nejlepší reforma je opuštění východisek režimu – a to například plánování, nebo třeba dominance 

komunistické strany.  

MM: Stálo za to se pokusit reformovat systém. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby nebyla vojenská 

invaze. Určitě bych začal s tím, co existuje. Začal bych trochu jinak: trh nemůže řešit vše. Je trh 

přirozený? Vlastně ano. Je velmi zásadní, že i malé dítě se učí „kšeftovat“, ovšem musí být vychováno 

k pravidlům. Trh potřebuje institucionální rámec. Jedná se o nejzákladnější druh trhu. Když je 

komplikovanější společnost, měla by se pravidla důkladněji utvářet. Hovořit v duchu, že trh je 

přirozený a nepotřebujeme žádná pravidla – to je chyba.  

MS: Nevím, jestli jste mi dobře rozuměl. Mně jde o to, zdali si myslíte, že vlastně v rámci totalitního 

režimu je možné společnost „vylepšit“, zdali takové usilování není planým pokusem. Možná jste se 

setkal s Otou Šikem ... 

MM: Ano, i když málokdy.  

MS: Ten věřil v systémovou konvergenci, když odešel v šedesátém osmém, či spíše byl odejit do St. 

Gallen. Spojením plánování a trhu slavil úspěch. Sám usiloval dát režimu lidskou tvář. Lidé přístupům 

šedesátých let věřili. Pak přišlo zklamání. V době „rozkvětu“ jste zde pobýval.   

MM: Systém může mít lidskou tvář, ale otázka je, kam by vše vedlo, co by se stalo poté. Vedení v té 

době nedovolilo další konkurenční strany, nedovolilo svobodné volby. Nevíme, jestli to bylo kvůli 

mezinárodní situaci, že zdejší představitelé nemohli kvůli komunistické straně, či vůbec nechtěli. Jsem 

přesvědčen, že časem by někdo postavil novou stranu a chtěl by se účastnit voleb. Systém s vedoucí 

úlohou komunistické strany se nedá sloučit s demokracií v dlouhodobé perspektivě. Sověti měli 

pravdu, že pokud by vývoji nechali volný průběh, došlo by ke změně režimu.  

MS: Člověk prahne po svobodě, po volném směňování.  
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MM: Mohu říci, že lidé podporovali Dubčeka, ale pak mohlo dojít k obměnám. Pokud byl tlak ze 

Sovětského svazu, lidé rozuměli, že nyní nemohou, ale za několik let by se možná politický systém 

změnil.   

... Pozitiva systému ...  

MS: Vnímáte pozitiva systému? Vím, že člověk během své existence, byť v nesvobodném systému, 

může nacházet něco kladného. Mohl-li jsem hovořit s profesorem Milanem Zeleným, poukázal na 

slušné zemědělství. Usmíváte se? 

MM: Mohli bychom nalézt něco takového, jsem ale přesvědčen, že to není tak podstatné. Pozitivum 

obecně může být: ideály socialismu jsou dobré ...  

MS: Opravdu si to myslíte po minulé zkušenosti?  

MM: Znamená-li to rovnost … 

MS: Pro někoho to znamená příležitost, pokud je člověk vytažen ze špatných sociálních podmínek a je 

mu dána šance.  

MM: Lze konstatovat: jsou pozitivní stránky, ovšem ty nejsou nejpodstatnější. Jsem přesvědčen, že 

od počátku, když lidé tvořili systém vládnutí jedné strany, se jednalo o chybu.  

MS: Užíváte diplomatický slovník. Jsou lidé, kteří namítnou, že režim ničil potenciál člověka. Dobré 

věci se děly vládě navzdory. Takto k tomu přistupuje textař Michal Horáček. Jedná se o dobrého 

kapitalistu, který po roce 1989 založil sázkařskou společnost Fortuna. Souhlasíte s tím, že se dobré 

dělo navzdory? Potenciál byl promarňován, co zde bylo dobré, muselo být vytvářeno s velkým úsilím.  

MM: Co bylo dobré? Hovoříme-li o zemědělství, mohlo být organizováno jiným způsobem, 

nepotřebovalo to diktaturu. Mohl bych říci: Ano, bylo zde něco pozitivního. Lidé měli sociální 

pojištění, penze, zdravotnictví. Komunistické návrhy byly vzdáleny od sociálních demokratů. Nemohl 

bych říci, že by bylo nemožné jinak postupovat. I když chceme nalézt něco pozitivního, mnohem 

podstatnější byly negativní stránky, že se společnost musela oddělit od světa a vnějších vlivů.  

MS: Systém tak ztrácel dynamiku.  

... Exil ...  

MS: Byl jste zde v době, kdy mnoho lidí odcházelo. Jak jste se stavěl k této skutečnosti? Odcházeli lidé 

- část potenciálu země – a to za svobodou, za lepším uplatněním svých schopností. 

MM: Byl jsem smutný. Nevěděl jsem, jak dlouho bude trvat normalizace. Neočekával jsem, že bude 

trvat 20 let, soudil jsem, že bude trvat 5, maximálně 10 let. V tom jsem se mýlil. Samozřejmě, když 

někdo chce žít jinde, má na to právo. Mezi emigranty jsem měl hodně přátel. Potenciál společnost 

ztratila spíše tím, že ti, kteří zůstali, se nemohli úspěšně rozvinout.  

MS: Přesto neodešli všichni: zůstal zde Oto Wichterle a jiní. Na druhou stranu - kdyby všichni opustili 

zemi, kdo by zde zůstal?  

MM: Ekonomové zde zůstali ... 
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MS: Jan Švejnar ne.  

MM: Ten odešel. Ekonomové nemohli dělat dobré dílo.  

MS: Byli „odstaveni“. Jsou lidé jako profesor Lubomír Mlčoch, jenž působil v Tesle, či profesor Karel 

Kouba v ČKD.  

MM: Ano, měli na výběr. Nemohli pokračovat ve vědeckém životě, psát pojednání, ovšem když mohli 

postupovat v kariéře, museli se cenzurovat.  

... Porovnání doby ...  

MS: Zmínil jste normalizaci - byla větším zásahem než padesátá léta?  

MM: Nevím ... 

MS: Otázku kladu proto, že když se člověk podívá na přírůstek hospodářského výstupu, první polovina 

komunistického režimu vychází lépe než období normalizace, v něm již šlo o extenzivní rozvoj. 

Nedocházelo k optimální transformaci vstupů jako v padesátých letech.  

MM: Kladete dvě otázky - jde-li o ekonomický vývoj, anebo jestli se jedná intelektuální vývoj.  

MS: Snažme se odpovědět na obě otázky.  

MM: Z hlediska intelektuálního vývoje bylo vidět, že v roce 1968 zde byli lidé schopní myslet a 

diskutovat, a proto pravděpodobně věřili v komunistický projekt. Pokud mu věřili, mohli být 

svobodni. Během normalizace tomu nikdo nevěřil. Kdo zůstal, ztratil schopnost sebereflexe. Mám 

dojem, že v tom je rozdíl, i když jsem slyšel názor: jednalo se o zlom ve vývoji. Režim byl stejně 

represivní. Rozdíl byl jenom v tom, že jste to necítil, když jste byl ve straně. Mám dojem, že zde byl 

zlom v intelektuálním vývoji. Sice tempa růstu byla v padesátých letech vysoká, protože byly dělány 

velké investice do těžkého průmyslu a také se racionalizoval lehký průmysl. Z toho byl získáván růst 

produktivity. V tomto ohledu byl vývoj správný, avšak co se stalo v lehkém průmyslu, nebylo 

opakovatelné. Stav platil pouze v padesátých letech, protože lidé mohli výrobu racionalizovat. 

V druhé části režimu úspěchy záležely na levné ropě ze Sovětského svazu.  

MS: Neprošli jsme šokem jako země Západu. Na nás ropná krize tak nedopadla, nezažili jsme vysokou 

inflaci, jež podnítila inovace.  

MM: Také zde byl jiný moment. V padesátých letech ve společnostech pracovali lidi, kteří znali svět, 

měli zkušenosti z kapitalistického zřízení, sledovali vývoj jinde. V normalizaci však působila 

dlouhodobá izolace, a proto kontakty, znalosti ochably.  

MS: Československo mělo ve východním světě velký zvuk. Patřili jsme do dvacítky nejvyspělejších zemí.  

MM: Říká se to.  

MS: Jedná se o mýtus, a lidé jím žijí?  

MM: Nevím, do jaké míry je to mýtus, ale jistě to neplatilo v osmdesátých letech.  
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MS: Vzpomínám si na článek Vladimíra Dlouhého z revue Politická ekonomie, kde tvrdil, že když přišli 

Rusové, naše hospodářství nebylo tak odlišné od rakouského hospodářství.  

MM: Koncem osmdesátých let napsal Dlouhý článek, že rozdíl v hospodářství není tak velký. Vztáhl to 

ještě na osmdesátá léta. Myslel jsem, že přehání. Dal mi jej, abych jej přečetl a komentoval: 

„Očekával jsem, že byste ho připomínkoval. Jedná se o můj názor. Nerad bych dělal disidenta.“  

... Demokratická opozice – disent ...   

MS: Důležitým elementem byla parita kupní síly, ale k tomu bychom se měli dostat při hovorech o 

obnově kapitalismu. Ještě bych položil otázku týkající se disentu, což byl Prognostický ústav a 

Ekonomický ústav.  

MM: Bohužel jsem nebyl v kontaktu s těmito ústavy.  

MS: Jen si vzpomeňme na Ritu Klímovou, matku bývalého politika Vladimíra Mlynáře.  

MM: Tu jsem neznal. Náhodou jsem měl kontakty s Obrodou, ...  

MS: ... což byla levicově orientovaná skupina, kde působil Milan Znoj, ... 

MM: ... Jiří Hájek. Nebylo to přes Prognostický ústav. O těchto otázkách bylo velmi obtížné hovořit 

v oficiálních ústavech. I slovo reforma se nemohlo používat, ...  

MS: ... avšak dnes se nadužívá. Jen se divíme, co všechno se pod tím slovem může skrývat.  

MM: Pamatuji se, že jsem v roce 1986 navštívil různé ústavy sociálních věd a ministerstva. Položil 

jsem otázku: Co si myslíte o reformách v Maďarsku? Málokdo sledoval tamní vývoj, a proto o tom 

lidé příliš nevěděli. Proč bychom o tom mluvili? Buď o tom nemůžeme mluvit, anebo to zde 

nemůžeme provádět. 

... Konec ideologie? ...  

MS: Ještě se zeptám: Jak vnímáte skutečnost, že režim padl, a ideologie pokračuje? Mezi námi jsou 

lidé, kteří podporují silnou státní intervenci – a to ve všech oblastech života. Stát je zde od toho, aby 

se staral o jejich život. My zde budeme sklízet plody aktivity druhých.  

MM: Takový je kapitalismus: někdo pracuje a někdo z toho má zisk. Nevím, zdali ideologie přežívá.  

MS: V České republice je Komunistická strana Čech a Moravy. 

MM: Pro mě je to velké překvapení. Spíše jsem myslel, že strana postupně vymře. Nevím, proč 

k tomu nedošlo. Neznám mnoho komunistických voličů, proto nemohu řádně odpovědět.  

MS: Setkáváte se pouze se sociálními demokraty?  

MM: Ano, též s lidmi z pravice – z ODS.  
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... Stav společnosti a hospodářství v době změn ...  

MS: Nyní bych si dovolil otevřít otázku obnovy demokratického řádu. Pro obnovu však člověk musí 

nejprve vědět, kde je. V jakém stavu, podle vás, byla společnost a hospodářství? Kam jsme došli a 

z jakých pozic jsme začali s obnovou standardní demokracie?  

MM: Formální demokracie byla obnovena velmi rychle: konaly se volby. 

MS: Možná jsme si neporozuměli. Občanské fórum definovalo mnohočetnou krizi – a to 

hospodářskou, sociální, ekologickou, duchovní, politickou ... Co byste doplnil?  

MM: Úroveň konkurenceschopnosti byla nízká ve srovnání se západní Evropou. V dialogu to můžeme 

rozvést. Ekologie na tom byla bídně, ovšem stejně jako jinde v Evropě. I ve vyspělých státech je 

předmětem zájmu. Sociální krize? Hlavní slabina byla v tom, že společnost byla pasivní, že lidé neměli 

přístup k informacím, nemohli diskutovat, vnímat, co se děje jinde ve světě. To se dalo formálně 

napravit velmi rychle, když lidé mohli cestovat a číst, co chtěli. V tom vidím velký pokrok.  

MS: Někdo může říci: z jedné krize jsme přešli do jiné krize, i když má jiné kvalitativní podoby. 

Dotkněme se krize hodnot. Kamkoliv se člověk podíval, všude byl konfrontován s potížemi. Můžeme 

konstatovat: obtíže jsou v každé době? Je otázka, jak k nim člověk tvořivě přistoupí.  

MM: Slovo krize můžeme používat pro všechno.  

MS: Slovo krize se vyprázdnilo. 

MM: Bylo nutné vykonat mnoho reforem. Můžeme diskutovat otázku ekonomické reformy.  

... Obnova demokracie ...  

MM: Dále zde byla politická reforma – nastolení demokracie nejen ve smyslu voleb. Tam vidím větší 

problémy. Musíme se tázat, co můžeme tvořit, aby fungovala tato demokracie. V tom nacházím velké 

slabiny. Jsem překvapen, že v současné době nemáte ustálenou strukturu politických stran. Jinde by 

podobná uskupení – tedy hnutí - nemohla existovat.  

MS: Podívejte se do Itálie – na Froza Italia a pana Berlusconiho.  

MM: Můžeme kritizovat, co je v Čechách, ale také se kriticky podívejte i do jiných zemí, kde měli 

diktaturu – a to do Řecka, do Španělska. 

MS: Jedná se o posttotalitní stav. Je to také díky tomu, že jsme demokracii redukovali na formální 

mechanismy. Václav Žák konstatuje, a tím se shoduje s Petrem Pithartem, že demokracie je systém 

institucí a také hledání vah a protivah.  

MM: Jedná se i o další věc. Podnikatelé, i když nebyli úspěšní v ekonomickém smyslu, mají ohromný 

vliv na politiku. Vypadá to, že protiváha není, a proto se může úspěšný podnikatel stát politikem.    

MS: Ještě bych se vrátil do devadesátých let. Přáním „lidí“ byla obnova demokracie. Proč nemít totéž, 

když na Západě to „funguje“? Shodou okolností náš národ 20 let demokracie zažil. Měli bychom si též 

uvědomit, že demokracie souvisí s institucionální pamětí, kterou ovlivňuje lidské srdce.  

MM: Demokracie je systém, kdy můžete „odstranit“ vládu ...    
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MS: Řekl bych to jinak: elegantně se zbavit toho, kdo vládne – a to bez krveprolití. Jedná se o přístup 

Karla Poppera, Rakušana, který svůj život strávil na London School of Economics. Zřejmě jste 

uvažoval, že obnova demokracie u nás půjde snáz, nebo jste uvažoval takto: u nás se anglický trávník 

stříhá 300 let, a proto to stejné budeme muset absolvovat i u nás. 

MM: Řeknu pár myšlenek. Za prvé, zátěž minulosti není zátěž ve smyslu, že lidé mají špatné nápady, 

špatné chování. Hlavně jde o to, že lidé se neangažovali, a proto demokratické přístupy za 40 let 

zmizely.  

MS: Neexistovala občanská společnost.  

MM: Nejsem si jist, co znamená občanská společnost. Lidé často hledají organizace, ale jde o více než 

o ně, jde o to, aby lidé byli ochotni se všeobecně angažovat. Tento přístup zmizel.  

MS: Povinnost – já jsem člen společnosti, musím konat, ... 

MM: ... mám odpovědnost vůči ní – a nejen vůči sobě. Společnost minulého režimu byla hodně 

individualistická. Lidé se starali pouze o sebe. Již máme 25 let po změně, což je dlouhá doba, proč o 

tom ještě mluvíme? Druhá skutečnost: na počátku se nová elita řídila svými životními zkušenostmi. 

Viděli problémy, že byl monopol moci komunistické strany, a proto lidé byli proti komunistům, a 

proto přesvědčení, že nebezpečí plyne od komunistů. Lidé neviděli, že jsou další nebezpečí, jako je 

moc soukromého kapitálu. Každý podnikatel nebude dobrý, a proto je nutná kontrola nad politiky a 

zákon o státní službě. V dané době nepřicházel v úvahu. Na počátku byly dělány chyby, které se 

promítly do již uplynulého čtvrtstoletí. Třetí skutečností je, že vše potřebuje čas. Všiml jsem si, že 

před volbami v Čechách bezpečnostní složky něco našly proti sociálním demokratům. Mělo to vliv? 

Nevím, zdali v Čechách, ale ve Velké Británii byl takový případ v devadesátých letech – ale dnes už by 

to nemělo zásadní vliv. S Českou republikou je to nesrovnatelné. Hovoříme pouze o postkomunistické 

době, což je krátké období.  

MS: Sluší se připomenout skutečnost, že vymyslet zákon, schválit ho v době „nadšení“ jde 

„jednoduše“, ale pak, než norma přejde do myslí lidí, to trvá velice dlouho.  

MM: Někdo by mohl říci: co je potřeba pro demokracii? Vidíme, že se jedná o volby, ale když 

sledujeme, jaké postupy jsou v jiných zemích, jsou nutné další kroky.  

MS: Říkáte: vše potřebuje svůj čas, „festina lente“. Lidé nejen této postkomunistické země, ovšem i 

jiných zatížených totalitou byli nedočkaví. Jen si vzpomeňme. Když člověk vyjel do zahraničí, mohl si 

říci: kdy dojdeme na stejnou úroveň jako naši jižní a západní sousedé? Jedná se o legitimní otázky, 

které si člověk kladl. Po přeštípání drátů kolem naší země, lidé zakusili, kam jsme došli. Přešlapovali 

jsme, a západní svět, jenž byl charakteristický dynamikou trhů, kráčel dál, což pak způsobilo 

rozčarování. Má-li někdo nedostatek, zakouší strádání.  

... Demokracie a dialog ...  

MS: Dotkněme se ještě jedné skutečnosti. Jak vnímáte význam dialogu? Shodou okolností jej lidé 

užívají, aby si tříbili názory. Když ale někdo nechce slyšet názory druhého, ani jej neosloví, a proč? 

Protože by jej mohl znejistit. V demokracii je veden dialog nejen proto, abychom poznali, co si druhý 

myslí, ale že máme k němu úctu. Toto jsme si za 25 let řádně neosvojili.  
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MM: Ano, dialog je fundamentální. Je těžké jej sloučit s realitou politiky, když jsou strany 

v konkurenci.  

MS: Jsem toho názoru, že právě konkurenční postoj mě může posunout dál. Když slyším druhého, 

mohu slyšet „pomocníka“. 

MM: Nezapomínejte, představitelé stran chtějí uspět ve volbách. Těžko si přiznají, že někdo jiný má 

pravdu. Taková je realita. Hledal bych něco jiného. Nejde o dialog mezi stranami, je nutné, aby 

společnost byla připravena kritizovat a angažovat se. Asi budeme hovořit o Klausovi. On se staví proti 

konceptu globálního oteplování. Podle mého názoru se jedná o hloupost. Nejsem vědec, ale kdyby 

předseda vlády ve Velké Británii říkal: tato teorie je nesmyslná, mám velké pochybnosti, hned 

bychom našli v novinách texty podepsané laureáty Nobelových cen, proč to neměl říkat, když o těch 

procesech nic pořádně neví. Stejně můžeme dokázat, že to, co říká, je nesmyslné. Zde jsem neviděl 

takovou reakci proti Václavu Klausovi. Též to předvedl Miloš Zeman, když hovořil proti muslimům. 

Jsem přesvědčen, že to, co říkal, byla hloupost. Proč nebyl nějaký protest?    

MS: Rozumím vám. Zde se však dotýkáme jedné skutečnosti: elity, konkrétně intelektuální, si toho ne 

snad nevšimly, ovšem neměly dostatečnou touhu bránit to, co jde proti selskému rozumu, proti 

slušnosti. Lidé se nechtějí do ničeho „míchat“ a „namáčet“ se. 

MM: Dostáváme se k tomu, o čem jsme mluvili: chceme dialog, usilujeme o to, aby lidé ...  

MS: ... demokraticky smýšleli.  

MM: Je třeba, aby ten, kdo je odborník, ... 

MS: ... zaujal stanovisko. U nás si lidé nechtějí „pálit“ prsty.  

MM: Je mi to jasné. Jedná se o slabinu demokracie.  

MS: V Anglii, kde je demokracie zakořeněná, by to tak nedopadlo.  

MM: V tomto případě bychom byli svědky protestu těch, kteří se v tom vyznají – a to velmi rychle.  

MS: Můžeme poukázat na jednu skutečnost, která pohnula vědeckou komunitou. Intelektuál a 

univerzitní profesor Martin Putna měl být jmenován profesorem na základě doporučení university. 

Prezident Zeman jmenování odmítl, ale díky intervenci akademických kruhů mu byl titul uznán. Dialog 

byl veden, protože část společnosti se za pana Putnu postavila. Zkrátka – diskusi se člověk musí učit. 

Když se 40 let diskusi neučíme, způsob vedení dialogu a vnímavost vůči světu jsou ochromeny. 

MM: Jak jste říkal, problémy nejsou pouze v minulosti, pokračují. Když se vědec nemůže vyjádřit, 

když má strach, že se nestane profesorem, protože prezident či předseda vlády má specifickou 

pravomoc, jedná se o špatný systém. Vědecký život by měl být úplně nezávislý na politice.  

MS: Musím vám říci, že takovýto přístup v devadesátých letech nebyl. Václav Havel neměl se 

jmenováním profesorů obtíže. V současnosti je inflace univerzitních pracovníků. Mám možnost se 

setkávat s lidmi z mladé generace, kteří jasně reagují na výroky lidí, jako je pan Miloš Zeman. Když 

jsou hulvátské, odvážně konstatují: pan Zeman není náš prezident, a klidně sundají prezidentův 

portrét, který visí v každé učebně. Démos se rodí. Je malý, reakce lidí není masová, ale probouzí se. 
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Zde bych uvedl skutečnost, že se lidé musí naučit komunikovat, odpovídajícím způsobem spojovat, aby 

nastavovali zrcadlo představitelům, kteří jsou voleni na čtyři roky.  

MM: Nemám námitek.  

MS: Je to otázka síly společnosti. Dobrá, rád bych se ještě zaměřil na jednu skutečnost, jež je spojena 

s politikou – a to je efektivita dialogu. Lidé mohou konstatovat: hovoří-li se mnoho, nemůžeme 

zaznamenat vývoj ve společnosti. Lidé mají rádi výstupy. Sám jste poukázal na fakt, že stranictví bylo 

v politice po roce 1989 zdiskreditováno. Přichází noví politici, kteří se jeví jako spasitelé a tvrdí: ano, 

budeme dělat takové kroky, které jasně promění podobu naší země. Zkrátka – budeme se mít lépe. 

Zde se ukazuje, že demokracie se může stát cestou, jak populisté přijdou k moci. Užívají líbivá hesla, 

nabízejí snadná řešení.  

MM: Jste přesvědčen, že takto to bylo na počátku?  

MS: Populisté výrazně přicházejí až nyní, v 21. století s hesly: politici nekonají, my budeme pracovat.   

MM: Tento přístup je přístupem pana Babiše. Uvažujete o něm jako o populistovi?  

MS: Že člověk říká: budeme šetřit, přičemž šetříme na místech, jako je věda, vzdělání, v tom je cosi 

chybného.  

MM: Zpět k dialogu. Máme-li jej, to znamená – diskutujeme … 

MS: Neustále hovoříme, lidé se stávají netrpělivými, protože se nic neděje v prostoru, kde se dialog 

odehrává, je to mlácení prázdné slámy. Jako vědec to jistě můžete uvést i v rámci Evropy.  

... Ukázky témat dialogů ...  

MM: Mohl bych říci: na počátku v roce 1990 lidé tvrdili: ničeho jsme nedosáhli, musíme dělat rychlé 

reformy. Pamatuji si, že jsem se podíval na stůl a viděl jsem, že tam mám pořád ty samé papíry jako 

před několika měsíci. Jednoduše se reforma tak rychle nedá dělat, vše vyžaduje svůj čas. Uveďme 

privatizaci. Když postupujeme touto cestou, za 20 let ještě budeme mluvit o transformaci. Ano, ještě 

po 25 letech. Tak rychle to nejde. Raději bychom to měli dělat lépe. Vezměte si penzijní reformu. Na 

počátku si představitelé vlády uvědomovali, že se bude jednat o systém navždy. Musíme mít dohodu 

všech, nemá smysl vytvořit systém, který příští vláda zruší.  

MS: Zde jasně říkáte: demokratická politika potřebuje mít konsensus, v němž se promítá úcta 

k ostatním stranám.  

MM: Ten je možný, když víme, že strany se střídají.  

MS: U nás v Čechách se v politice uplatňuje princip „hot a čehý“, pak se entita jménem české 

hospodářství, ba česká společnost nikam nepohne. Může nám z toho být smutno, když se člověk 

rozhlíží kolem, jak ostatní země bohatnou.    

MM: Nemusíte hned reformovat například penzijní systém, ale za několik let bude třeba zvýšení věku 

odchodu do důchodu. Tento postup bych ostatně předpokládal. Jinak nemusíme mít soukromé pilíře. 

Může se o nich vést diskuse, ale není to úplně nutné. Víme, že musíme reformovat. 
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MS: Je otázka, kdo zaplatí sociální výdaje.   

MM: Lidé budou pracovat delší dobu.  

MS: Horník do 75 let asi ne.  

MM: Tak dlouho ani žít nebude. Podívejte se, lidé žijí déle, budou pobírat penzi delší dobu. Situaci 

můžeme řešit buď více penězi, a to má zřejmě limity, nebo tím, že lidé budou pracovat delší dobu. 

Osobně je mi 65 let a ještě bych rád pracoval - nevidím v tom problém. Horník zřejmě nebude moci 

pracovat tak dlouho, jelikož zdraví mu to nedovolí.    

MS: Horník se těžko stane akademickým pracovníkem, což je váš případ.  

MM: Nemá příležitost.  

MS: Na řešení podob tohoto problému musí být celospolečenská shoda. Lidé v Čechách jsou 

nespokojeni s tím, že jedna strana něco začne, a druhá to zruší, byť vše vznikalo za nepříjemných 

porodních bolestí. Není zde to, oč dlouhodobě usiluje Martin Potůček v rámci svého Centra pro 

sociální a ekonomické strategie – CESES.  

MM: Ve Velké Británii máme ještě větší problém s penzijním systémem. Je ještě horší. Zkrátka – není 

to nic zvláštního.  

MS: Ano, nic nového pod sluncem.  

MM: Vašemu dotazu jsem rozuměl trochu jinak. Je zde stálý tlak na reformování, musíte prý dělat 

velké reformy. Proč? Nemusíte, musíte dělat pouze postupné změny, třeba ve věku odchodu do 

důchodu. 

MS: Evolučně, a ne revolučně.  

MM: Zvýšení věku – a to bude stačit. Není nutné vymýšlet soukromé fondy.  

MS: Téma, na němž ukazujeme funkčnost – nefunkčnost dialogu v demokracii – penzijní systém velmi 

zatěžuje státní rozpočet a ukrajuje například z investic.  

MM: Jeho výše bude ukrajovat ještě víc. V současnosti se nejedná o velký problém. Jako lidé máme 

odpovědnost vůči společnosti a také politikové by ji měli mít.  

MS: Ano, takto by to mělo být, ale je otázka, zdali tato maxima jsou naplňována. Navrhoval bych, 

abychom se posunuli. Nabídnu tezi: lidé, pokud nevidí dennodenní změnu, mají sklon rezignovat na 

své občanství.  

MM: I u nás máme ty, kteří pouze hovoří, a nic nekonají.  

... Transformace nejen hospodářství ...  

MS: Pokusil bych se nastínit proměnu hospodářství. Je vhodné říci, že Češi byli úspěšní v rámci 

Rakouska – Uherska a I. republiky. Úspěšný rozvoj hospodářství nám přerušila hospodářská krize ve 

třicátých letech a pak zde byly snahy budovat lepší světy - a to díky centrálnímu plánování. Vše mělo 

být na věčné časy. Zaplať Bůh, že se tak nestalo. Byli jsme nejbohatší zemí východního bloku. Jak 



 
 

90 
 

podle vás nás poškodilo naše začlenění mezi nevyspělé státy? Dá se říci, že bohatství, které se 

akumulovalo během desetiletí, se „vypařilo“? Místo ve vzestupné fázi jsme se ocitli v sestupné. 

Dokládají to statistická data, jež se stala vaším dennodenním chlebem, ale i například Jana Švejnara.    

MM: Máte asi na mysli období od II. světové války do roku 1989. Hlavní problémy nebyly pouze 

ekologické. Lidé nemohli cestovat, nemohli vnímat, co se děje jinde. Technologie nutně zaostávala. 

Trochu jsem sledoval otázku inovací, proč československý průmysl nebyl tak inovativní. Našel jsem 

různé studie, kde sledovali jednu inovaci – například lokomotiv, které měly stále problémy. Než se 

něco dovezlo, trvalo to například 6 měsíců, ale byla zde také otázka povolení. Potřebujeme cestovat, 

abychom viděli, jak se k problémům přistupuje jinde. Nepostupovalo se touto cestou, a proto 

lokomotivy, když se vyráběly, byly zastaralé. Byly problémy v politickém systému nebo z izolovanosti 

Československa. Lidé nemohli dovážet, nemohli si koupit licenci, či co potřebovali. Izolace zde je 

hlavní problém.  

MS: Mezi námi byli někteří, jež izolováni být nechtěli, a zaplať Bůh za to. Díky tomu jsme mohli 

získávat výhody z jejich snah. Někteří však natrvalo emigrovali ...  

MM: Je další otázka, jestli úroveň průmyslu byla dost vysoká, jestli náš průmysl měl ještě šanci 

konkurovat na západních trzích. Produkce Československa šla na východní teritoria.  

... Přístup ke změně ...  

MS: V čem – podle vás – je obnova kapitalismu? Zpočátku se slovo kapitalismus neužívalo. Jednalo se 

o záměr politiků či tvůrců reforem? Obnova tržního hospodářství, obnova kapitalismu - jsou lidé, kteří 

to považují za totožné, avšak mezi námi jsou lidé, kteří v tom vidí velké rozdíly.  

MM: Jsem velmi flexibilní. Nemám zájem o terminologické spory.  

MS: Měli bychom si jasně říci: ...  

MM: ... každé slovo něco znamená. Co je správné slovo? Trhu rozumím jako mechanismu. Je zásadní.  

MS: Jsme odsouzeni k trhu, komunikujeme. Musíme se učit férovosti. Ve společnosti je to normální. 

Systém je komplikovanější, když jsou například akciové společnosti, a proto musíme mít zákony, 

pravidla. Z tohoto hlediska bych používal spíše termín kapitalismus než tržní hospodářství. Musím říci: 

v každém případě není v současnosti trh bez přívlastků, a proto Musí mít různé přívlastky.     

MM: Jste přesvědčen, že kapitalismus bez trhu je nemožný, ale trh bez kapitalismu je možný?   

MS: Skutečně si to myslíte?  

MM: Můžeme si vyjmenovat příklady.  

MS: Vyměňujeme si obsahy našich myslí. Již v současnosti je mezi námi trh a nemusíme chodit na 

tržiště. Trh je ontologickou bází naší existence, k něčemu se vztahujeme a usiluje o jeho získání skrze 

výměnu za statky a služby. Jednoduše: vy mi něco říkáte, já na to nějak reaguji.  

MM: Otázka byla: jestli je možný trh bez kapitalismu. Říkám: ano. I za socialismu existoval trh. 

MS: Byl potlačován.  
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MM: Ano, všude jsem viděl malé vzkazy, že bych měl zájem něco prodat, vyměnit něco ...  

MS: Člověk sice neměl živnost, ale užíval aktů směny. To je důležité si uvědomit. Malí hoši, když mají 

kuličky a hrají, stanovují jejich kurz, jenž je časově a prostorově určen. Vlastně jsme „odsouzeni“ ke 

směně. Člověk bez směny zanikne.  

MM: Život bez směny, trhu je nepředstavitelný.  

MS: Užil jste spojení trh bez přívlastků. Měli bychom říci, že takový přístup měl Václav Klaus ...  

MM: ... jako politické heslo.  

MS: Také proto, že se bál sociálně tržního hospodářství, jelikož nechtěl, aby si lidé pod sociálně tržním 

hospodářství nepředstavovali socialismus.  

MM: Nevím, zdali to nebyl jeho záměr, ale jako politik byl velmi schopný. Věděl, co chce, a proto 

souhlasil s kuponovou privatizací.  

MS: To byla jedna z částí transformačního projektu. Ještě bych zůstal u trhu. Zastáváte postoj: kdo 

dnes hlásá trh bez přívlastků, neví, o čem hovoří? 

MM: Pravděpodobně. Trh bez přívlastků je prostá směna, ovšem nejedná se o komplikovaný 

hospodářský systém.  

MS: Měli bychom říci: trh bez přívlastků se nevyskytuje v Německu. Tam se hovoří o sociálně tržním 

hospodářství. Je to též proto, že kdybychom užívali po II. světové válce spojení bez přívlastku, nebo 

kapitalismus, vznikly by nežádoucí, protichůdné reakce. Lidé věděli, co znamená hyperinflace, jakým 

způsobem se moci chopil Hitler. Kapitalismus může být dobrý sluha, špatný pán.  

MM: Ano, sociálně tržní ekonomika je jedna věc, ale jsou další varianty. Z vědeckého hlediska nemá 

cenu říci: bez přívlastků. Spojení „trh bez přívlastků“ vnímám jako politické heslo, pokud politik chtěl 

hovořit pouze o změnách, o privatizaci.  

... Důležitost institucí, význam Washingtonského konsensu ...  

MS: Vyjděme z této pozice. Bylo zřejmé, že s hospodářstvím je třeba něco udělat. Lidé, kteří byli 

ekonomy a uvažovali o možných cestách, byli sdruženi v Prognostickém a Ekonomickém ústavu AV. 

Jak významné byly „výstupy“ těchto institucí? Jste přesvědčen, že myšlenkový trust anticipoval, co 

bylo pak označeno jako Washingtonský konsensus?  

MM: Uvedu několik myšlenek, co si mysleli lidé v ústavech.  

MS: Měli připravit reformu systému.  

MM: Z mého pohledu nebylo jasné, co měli dělat. Existovala komise, v jejímž čele stál pan Matějka a 

která připravila reformu. Co dělali v ústavech, nebylo přímo spojené s politikou.  

MS: Prognostický ústav sloužil straně? 

MM: Mohli dokázat, že socialistický systém není příliš efektivní, avšak pouze všeobecně, a proto byli 

přesvědčeni, že něco není v „pořádku“. Mluvit o reformě nemohli. Náhodou jsem si přečetl citát, 
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který jsem měl od Václava Klause, byl ze září 1989. Tvrdil: nevíme, kde jsme, nevíme, kam chceme jít, 

ani nevíme, jak se tam dostaneme. To mohl říci před revolucí. Samozřejmě po revoluci tak mluvit 

nemohl. Lidé nevěděli, co bude. 

MS: Lidé, kteří ekonomii měli jako svůj profesní obor, se pohybovali jako bez kompasu.  

MM: Ano, nevěděli, co mají dělat, ovšem ne všichni. Byl paradox, že kdo byl aktivní v roce 1968 a 

trpěl diskriminací v následujících letech, mohl myslet svobodněji. Pamatuji si, že Otakar Turek mi 

připravil program, co se mělo dělat, zdali to souvisí s rokem 1968. Nikdo jiný o tom nechtěl mluvit, 

nebudeme se zabývat takovými otázkami. Turek konstatoval: musíme jít mnohem dál. Když jsem pak 

mluvil s dalšími, třeba s Karlem Koubou, konstatoval: víte, že to, co se dělalo v roce 1968, nemá 

mnohé souvislosti s tím, co jsme mysleli. Uvažovali jsme mnohem dál. Uvědomovali jsme si, že 

musíme nastavit trh kapitálu, musí zde být svobodné ceny. Hodně „protržních“ principů se v úvahách 

o reformě trhu objevilo v osmdesátých letech. Utvářeli je osmašedesátníci. Hovořili: potřebujeme trh, 

ale cestu, jak k němu přijdeme, neznali.  

MS: Byl – podle vás - důležitým impulsem impuls ze zahraničí? Mám na mysli kroky mezinárodních 

institucí, jako byl Mezinárodní měnový fond, Světová banka ... 10 bodů, které bylo představeno, má 

svou relevanci.  

MM: Na počátku měly rady těchto institucí být vítány. Jsem přesvědčen, že vliv byl velmi pozitivní, 

pokud šlo o reformy zdravotnictví aj, a proto pohled zvenčí byl důležitý. Co se týká stabilizačního 

programu, naléhali na liberalizaci cen, s čímž člověk může souhlasit, též s liberalizací zahraničního 

obchodu. Tuto část nemuseli dělat tak rychle, ale též s tím je možné souhlasit. Také tam byla 

restriktivní politika.  

MS: Nezapomínejme na devalvaci.  

MM: Ano, záleželo na uvolnění dovozu. Ten se nemusel tolik uvolnit, a proto devalvace nemusela být 

taková. Měl bych říci, že nesouhlasím s restriktivní politikou. Lidé vycházeli z teorií, že je přebytek 

poptávky, z mého pohledu přebytek nebyl. Václav Klaus se tímto problémem zabýval, ale stanovisko 

nepotvrdil. Hovořil jsem s ním, že je možné pozorovat zpoždění. Diskutovali jsme o tom, ale končili 

jsme v pozici: jedná se o dobrou otázku, je škoda, že se tím problémem nemůžeme veřejně zabývat. 

Zdůrazňuji: viděli přebytek poptávky, a proto ... 

MS: ... bylo nutné podstoupit redukci poptávky a nabídky. Počkejme, koncept pana Williamsona 

hodnotíte jako podnětný, důležitý, funkční?  

MM: Jednalo se o politiku, která byla pro země Latinské Ameriky, ...  

MS: ... jež měly makroekonomické nerovnováhy, ... 

MM: ... což neplatilo pro Československo. Můžeme to dokumentovat, že když tento program byl 

uplatněn v zemi, byl řešen problém nerovnováhy, ale jinak nic. Když země vstupovala do 

transformace, měla dobré tempo růstu předtím, dobré tempo následně. Stejné podobnosti 

nalezneme u zemí, které vykazovaly nízké tempo růstu. Strukturální reforma nemá velký dopad.  

MS: Dobrá, podle vás jsme uplatnili přístupy, které českou ekonomiku dusily?   



 
 

93 
 

MM: S tím však Václav Klaus a jeho kolegové souhlasili. Program nám nebyl vnucen.  

MS: Byl velmi ochotně přijat.  

MM: Představitelé mohli říci: je to zbytečné, ...  

MS: … jsme vyrovnaná země, protože naši představitelé se chovali obezřetně.  

MM: Klaus měl zájem o dobrou reputaci.  

MS: Proč byl tak „servilní“?  

MM: Nebyl servilní. Politika MM fondu se shodovala s jeho názorem. Teoretické kořeny jsou 

podobné. Souhlasil s ním nejen on, nejaktivnější byl ale Václav Klaus. Měl to nejlépe propracované. 

Panoval názor, že podnik za socialismu je neaktivní a má měkké podmínky, proto je vhodné podmínky 

přitvrzovat.     

MS: Zkrátka – československá ekonomika byla orientovaná na měkké trhy, ... 

MM: ... což je pravda. Jiná věc je, že podmínky pro podniky byly měkké. Říkalo se: podmínky pro 

podniky byly měkké v tom smyslu, že podnik mohl spoléhat na subvence státu. Pravda byla, že 

úroveň technologie byla velmi nízká a podniky potřebovaly investice, ...  

MS: ... což mohla zajistit pomoc ze zahraničí.    

MM: U nás byla teorie, že musíme mít tvrdé podmínky – a podmínky musí změnit chování. Budeme 

mít lepší podniky, prosperitu. Co se však stalo? Tvrdé podmínky vedly podniky víceméně k bankrotu, 

a proto za několik měsíců Václav Klaus musel uznat, že je nutné nalézt cestu k jejich přežití. Špatné 

dluhy se musely převést do Konsolidační banky.   

MS: Tato instituce vzniká hned v devadesátých letech.   

MM: Tuším, že v roce 1992.  

MS: Je zde jako Konsolidační banka, pak jako Konsolidační agentura. Svou činnost končí v roce 2007. 

Ještě bych položil otázku. Nové trhy přijaly východiska Washingtonského konsensu, to znamená, že si 

„utáhly opasky“? Došlo u nich k poklesu výstupu hospodářství. Nejvíce změnu odneslo Rusko a jiné 

země Sovětského svazu.  

... Odlišný přístup k hospodářství v čase ...  

MS: Je zvláštní, že stejná instituce v současnosti doporučuje zemím v krizi volnou měnovou politiku, 

tak o současném výhledu uvažuje ekonomka Ilona Švihlíková. Podle ní instituce nepřistupují 

adekvátně k hospodářství, volí dle ní odlišné přístupy.  

MM: V této době je šablonovitě uplatňován jeden přístup, i když jsme říkali, že takový přístup nebyl 

nutný.  

MS: V současné době je restrikce nahrazena rozpočtovou a měnovou expanzí.  
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MM: Z mého pohledu se to mezinárodní instituce naučily a snaží se rozlišovat mezi zeměmi. Po krizi 

v roce 2008 je zastáván odlišný přístup, který  se liší od konceptu po roce 1989.   

... Zpět do devadesátých let ...  

MS: Vystupuje zde otázka správnosti. Podle vás koncept nepoškodil samotná hospodářství?  

MM: Hovoříme-li o československém, říkám: ano. Postup restriktivní politiky je zřejmý.  

MS: Měli bychom se zeptat: jak optimálně nastavit podmínky? Ptejme se na sílu deregulace, 

liberalizace cen? 

MM: Neliberalizovali jsme všechno. Neustále je zde otázka, jak rychle postupovat ... 

MS: Jsou lidé, kteří řeknou: je vhodné skákat do vody najednou, naučíme se tak plavat. Sám jste 

poukázal na fakt: podniky, které byly zaostalé, byly odsouzeny k bankrotu, ten oddálil směnný kurz, 

jenž podnikům poskytl polštář, ale některé podniky si na něm „ustlaly“.  

MM: Rychlá transformace nebyla nutná. Nejednalo se o hlavní chybu. Hlavní chybu nalezneme ve 

strategii privatizace.  

MS: Mohl jsem hovořit s profesorem Milanem Zeleným a ten říká: Nejprve jsme měli privatizovat, měli 

jsme usilovat o to, aby se zde „vytvořili“ čeští kapitalisté, aby podnikům byla nabídnuta pomoc a 

podnikatelé, již podnik vedli, by ho postupně přejímali.  

MM: S tím nesouhlasím. Hlavní problém podniků bylo, že neměly kontakty se zahraničím. Můžeme 

vnitřně privatizovat.  

MS: Profesor Zelený uvažoval, že by došlo k propojení důležitých podniků našeho hospodářství se 

zahraničními. Ano, závisí na ochotě podnikatelů.  

MM: Zdejší hospodářství je založeno na dovozu a vývozu. Cenová reforma byla první, jednoduchá.  

MS: Ano, píše se rok 1991. Profesor Zelený tvrdí: cenová reforma měla být pozdější. Důležité jsou 

vlastnické vztahy.  

MM: Ne, s tím nesouhlasím. Začínáte-li s  reformou cen, také máte místo pro nové podniky.  

MS: Dáte prostor nejen subjektům, které byly v minulosti.  

MM: Nerozumím tomu, proč by profesor Zelený usiloval o oddálení. Z toho nevidím výhody.  

MS: Neustále by se prodlužovaly nerovnosti mezi subjekty.  

MM: Přesně tak.  

MS: Jedním z vysvětlení byla existence záporných daní. Zrušení dotování základních potravin 

způsobilo pak jejich dramatickou změnu.   

MM: Tento přístup musel být, a proč ne na počátku.   

MS: Češi to také tak udělali. 
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MM: Nemuseli uvolňovat ceny plošně. Z mého pohledu zde musela být schopnost dovážet a skončit 

se systémem, v němž museli hledat povolení k dovozu, a nemohli řádně vyrábět. Deregulaci cen a 

zahraničního obchodu bych viděl jako zásadní změny. Nastupuje privatizace. Ta tak důležitá nebyla a 

nešla rychle. S privatizací bych tolik nespěchal.  

MS: Měli bychom říci: privatizace měla několik úrovní. Byla zde malá privatizace, velká privatizace, ...  

MM: ... i když jsem neviděl velké výsledky. 

MS: Vždyť malá privatizace oživila tvář měst.  

MM: Vzniklo málo podniků.  

MS: Vznikaly služby. Proč neprivatizovat holičství a jiné drobné služby? Na druhou stranu - ministr Jan 

Vrba v Pithartově vládě říká: malou privatizací se rozbily maloobchodní sítě.  

MM: Byla alternativa. Privatizoval byste do rukou pracovníků nebo zahraničním řetězcům. Nedokážu 

předjímat cesty vývoje. Neviděl jsem hned velké výsledky.  

MS: Profesor Zelený ve vztahu k deregulaci namítal: dříve zde byly monopoly, pokud monopol provede 

deregulaci, ceny tlačí nahoru.  

MM: Stejně máte monopol, i když jsou volné ceny. Bylo možné dovážet, a proto monopoly nebyly 

úplné.  

MS: Někdo namítne: otázky liberalizace jsou již pasé. V devadesátých letech byla udělána – a to 

v počátku -  z hlediska centrálních bankéřů usilujících o měnovou stabilitu byla provedena dobře, což 

potvrzují i slova pana Pavla Kysilky, Oldřicha Dědka. Inflace v naší republice nebyla na stejné úrovni 

jako v Polsku či v Rusku. 

MM: Ceny se zvýšily o 50 procent - a to bylo vše. 

MS: Další nárůst je spojen s daní z přidané hodnoty. 

... Privatizace hospodářství ...  

MS: Navrhuji, abychom řekli pár slov k privatizaci. Důležitou otázkou bylo, jak privatizovat 

hospodářství, jež je plně postátněné? Jak do naší země přivést kapitál, když domácí kapitál není? 

MM: Na počátku byly podniky převedeny například na akciové společnosti, ale majitelem byl stále 

stát. Časem došlo k prodeji akcií, když můžeme nalézt zahraniční partnery. Plně souhlasím s panem 

Janem Vrbou, že cílem není nalezení jakýchkoliv vlastníků, ale cílem je zvýšení úrovně podniků, nalézt 

zdroje pro investování, nalézt kontakty v zahraničí. Zahraniční majitelé by asi byli nejlepší, protože 

mají všechny výhody, jako je prodejní síť, řízení aj. Nevím, jaké by to mělo dopady na všechny 

podniky, jak to vyjádřil Jan Vrba: byli mnozí partneři pro mnoho českých podniků.  

MS: Ministr uvažoval o čtyřiceti páteřních podnicích.  

MM: Škoda Auto byla výjimečným případem. Když vidíme další, nedostaly odpovídající podmínky, 

mám na mysli Tatra, Liaz, Avia aj. Bylo by ideální, kdyby se podniky mohly sloučit, tak bychom měli 

jeden silnější podnik, abychom mohli nalézt trhy. Ale problém byl v tom, že zde byly úplně jiné 
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koncepce výroby nákladních aut, a proto nemohlo dojít ke sloučení. Každý si musel nalézt pro sebe 

partnera, což nebylo ideální. Je otázka, jestli by proces dopadl jinak, kdyby se zvolila jiná varianta.  

MS: Zde jde také skutečnost, že lidé, kteří připravovali privatizaci, měli omezené pole působnosti. 

Pouze našlápli, ale nedošlápli. Vláda, která privatizovala, měla fungovat 4 roky a možná i víc. Jedná se 

o vyjádření smutku.  

MM: Oni mnohé nejen nedotáhli, ale též zde byla politická opozice proti způsobu privatizace.  

MS: Nemyslíte si, že se zde objevoval nacionalismus?  

MM: Částečně. K tomu jsem měl sympatii a rozumím tomu.  

MS: České Čechům. Když zaostávám, strádám, pouze dokonalý mě může směřovat. Když se budu 

obracet do vlastní domoviny, budu podporovat „skanzen“, který zde byl.   

MM: Pro mnohé nebylo jasné, jaký byl skutečný stav českého průmyslu. Částečně šlo o 

nacionalismus, ale také se jednalo o to, že zastánci kuponové privatizace chtěli jiný způsob 

odstátnění.  

... Kuponová privatizace ...  

MS: Několikrát zde „padlo“ slovo kuponová privatizace. Ta byla součástí velké privatizace, v níž se 

privatizovaly klíčové podniky – a to buď konkrétnímu vlastníku, nebo souboru vlastníků, kteří se o 

podnik přihlásili v rámci kuponové cesty. Lze říci: kuponová privatizace byl experiment, záměrem bylo 

„rozdat“ majetek. Již zmíněná ekonomka Ilona Švihlíková uvádí, že s první možností „rozdání“ přišel 

Lubomír Mlčoch. Byl tím, kdo se zasazoval o tento druh distribuce bohatství: Rozdejme to - a nechť 

podnikatelé ukážou, co umí. Usmíváte se? 

MM: Neměli bychom experimentovat, když ...  

MS: ... jde o velké hodnoty.  

MM: Nejednalo se o základní problémy československých podniků. Základní problémy byly, že 

podniky neměly kontakty ve světě, nebyly konkurenceschopné.  

MS: Joint venture – k výraznému propojení se zahraničním kapitálem nedošlo.  

MM: Také je zde nedorozumění, co znamená akciová společnost. Vlastníci nikdy nemají tak velký vliv. 

Podstata akciové společnosti je, že vložíme peníze a podnik může mít zdroje na investice. Vlastnictví 

je vedlejší otázka. Představitelé transformace nerozuměli podstatě akciových společností. 

Nerozuměli, jak se společnosti vyvíjely v jiných zemích a též v Československu.  

MS: Soudíte, že lidé nevěděli, co znamená pečovat o podnik?  

MM: Znali státní podnik, znali poskytování podnětů. V soukromém podniku budou vlastníci trvat na 

tom, že podnik sám musí být efektivní – měli by z něj mít zisk. Problém byl, že vlastníci v podstatě 

nevěděli nic o podnikání, záleželo to stejně na managementu. Dále – fungování trhu potřebuje právní 

rámec, poněvadž většina vlastníků nebo manažerů může podnik rozkrást.  
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MS: Také by zde mělo zaznít, že velké podniky v České republice vlastnili lidé, kteří zároveň dělali 

ředitele.  

MM: Máte na mysli Lubomíra Soudka ze Škody Plzeň či pana Jiřího Marouška z ČDK Holding ... 

MS: ... nebo pana Vladimíra Stehlíka z Poldi Kladno.  

MM: Byla představa, že potřebujeme dobrého podnikatele, který může podnik vést. Zčásti se vláda 

chtěla zbavit odpovědnosti za podniky, a proto necháme působit pana Stehlíka a uvidíme, co z toho 

bude. Lidé vážně věřili, že pan Soudek je schopný podnikatel. Jak by to mohl Václav Klaus poznat, 

nemám ponětí.  

MS: Pane Myante, měli bychom říci, že se privatizovalo ke dvěma tisícům podniků, ... 

MM: ... a to během několik měsíců.  

MS: Děláte-li rychlá rozhodnutí, logicky přicházejí chyby. 

MM: Pamatuji si, že na konci roku 1990 jsem dělal rozhovor s novinářem Hospodářských novin. Tázal 

se mě na kuponovou privatizaci. Řekl jsem, že jsem proti, mám důvody, proč si myslím, že je nutné 

postupovat jinak a pomalu. Dále – jaký máte názor na přístup Jana Švejnara, jenž si myslel, že bychom 

„rozdávali“. Jsem přesvědčen, že problémy, které podniky mají, právní forma akciové společnosti 

nevyřeší. Bylo jasné, že z toho nemůžeme nic publikovat, poněvadž jsem neměl bizardní nápad, jak se 

mají transformovat hospodářské jednotky, ba celé hospodářství během roku, dvou. Atmosféra doby 

byla taková, že musíme nalézt něco originálního, a kuponová privatizace je originální nápad. Psal o ní 

polský ekonom Janusz Lewandowski, jenž se stal eurokomisařem. Zastával názor, že se jedná o 

možné řešení. Pak se stal v Polsku ministrem privatizace a rozhodl se k odmítnutí této metody. 

Kuponová privatizace není dobrý nápad, a proto kritizoval český přístup. Je zajímavé, že v Polsku měli 

ekonomy, kteří znali západní ekonomii. Debatovali, a proto to odmítali.  

MS: Víme, jak se šokovou cestou dopadl Leszek Balczerowicz. Možná by touto cestou šel Václav Klaus, 

kdyby si nezaložil Občanskou demokratickou stranu a nestal se politickým lídrem.  

... Banky a privatizace ...  

MS: Ještě bych si dovolil zůstat u tématu privatizace. U nás byly důležité banky. Jejich pozice velmi 

ovlivnila přechod na ryze český kapitalismus, jejich problémy způsobily pád „českého kapitalismu“, což 

se stalo ústředním tématem vaší knihy, jež byla v roce 2014 přeložena do češtiny. Jak hodnotíte jejich 

pozici? Můžeme tvrdit, že bez úvěrů bank by se hospodářství nemohlo rozjet? Banky vlastně poskytly 

„iluzi“, hned v počátku měly dostatek vkladů a logicky vyvstala nerudovská otázka: kam s nimi? 

Máme-li vklady, a proti nim bychom měli mít úvěry.  

MM: Smyslem bank je poskytovat úvěry.  

MS: Zkrátka – dominantní funkcí banky je úvěrování. Již nejsme jako za komunismu, banka se musí 

chovat tržně. Její mise je přinášet akcionáři profit. Shodou okolností, banky byly ve vlastnictví státu. 

Byly sice akciovými společnostmi ...  

MM: Na počátku se předpokládalo, že banky se budou chovat jako na Západě, budou obezřetné, 

nebudou „rozdávat“ peníze komukoliv. Je to jasné. Byl tlak od Václava Klause, Ivana Kočárníka – 
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zkrátka od vlády, aby poskytovaly víc úvěrů – a to i malým podnikům, i když nemohly vědět, zdali 

konkrétní podnik má šanci, nebo ne. Jsem přesvědčen, že musely poskytovat úvěry alespoň do určité 

míry. To je jedna skutečnost. Také poskytovaly úvěry, jež podporovaly privatizaci. Lubomír Soudek 

neměl peníze, aby si mohl koupit Škodu Plzeň, a proto našel financování skrz banky i si vzal peníze ze 

samotného privatizovaného podniku. Problém byl, že banky financovaly privatizaci. Tak rychlá 

privatizace by však nebyla možná bez úvěrů od bank.  

MS: Člověk se může zeptat: dobrá, když je slušný privatizační záměr, nechť banka půjčí, ale ať peníze, 

které půjčí, nejdou státu prostřednictvím státního rozpočtu, ale ať jdou na rozvoj firmy. Můžeme 

konstatovat: privatizací na úvěr se odčerpával kapitál.  

MM: Banky poskytovaly úvěry podnikům, aby mohly přežít a investovat, i když investovaly málo. Co 

mohly dělat? Mohly poskytovat úvěry pouze na rozvoj. To by však znamenalo, že by se privatizace 

zastavila. 

MS: Stát by z toho nezískával peníze. Důležité je nastavení smluv. Uvedu hypotetický příklad. Pokud 

by stát řekl: dobrá, podnikateli, jsou za tebou výstupy, máš slevu ...  

MM: Co když nedodrží smlouvu? Co by se stalo? Jednalo se o smlouvu na úvěr a dlužník musí mít 

např. nemovitost, kterou může ručit, když něco nesplatí. Banky si mohly „vzít“ továrnu.  

MS: Tažme se, co udělala banka? Jednalo se o státní banku či banku v majoritním vlastnictví. Stát 

posiloval bilanci svého účtu. Musíme si uvědomit, že úvěry byly úročeny mnohem více než 

v současnosti. Dnes jsou úroky s nulovou sazbou, ale dříve 10, 15 procent, úroková míra se odvíjela od 

rizika. Jednoduše žijeme v jiné době.  

MM: K tomu bych dodal, že ve strategii transformace byla rychlá privatizace a nedostatek právního 

rámce.  

MS: Rozumím. Zde se můžeme tázat: měly se banky hned privatizovat?  

MM: Musím se přiznat, že ponechání podílu státu v bankách na delší dobu je správné řešení. Banky 

jsou tak zásadní a důležité. Je vhodné říci: pouze ve východní Evropě jsou banky v rukou zahraničních 

investorů, jinde nejsou.  

MS: My jsme je prodali.  

MM: Ano, jiné řešení jsem v té době neviděl. Je nebezpečí, když jsou banky pouze v zahraničních 

rukou a bude jeden systém regulace Evropské unie. Vlastně nevíme, co se s nimi stane.  

MS: Snad stále budou poskytovat úvěry smysluplným subjektům.  

MM: Problém je, že zahraniční majitel může vzít všechny peníze, ...  

MS: ... vysávat je. To se dělo poté, co byly privatizovány 4 státem vlastněné banky. Nádherným 

příkladem je stav po roce 2008, kdy se ve vyspělých hospodářstvích stát nad nimi převzal kontrolu.  

MM: Nebylo to tak zásadní. Když regulace v České republice může banky hlídat, pokud vůbec nemají 

kapitál, nemohou působit jako banky, a proto je nutnost základního kapitálu zásadní. Je nebezpečí, až 

bude jeden regulační systém Evropské unie, jaké budou možnosti. To je však další otázka.  
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MS: Ještě se zastavme u počtu bank, které vznikly. Česká národní banka, která dozorovala, „šla“ na 

ruku podnikatelům, kteří předložili byť i chatrný projekt. Je vhodné zmínit: jediná banka, která 

přestála krizi, byla Československá obchodní banka. Ta odolala tlaku politiků.  

MM: Jsem přesvědčen, že tato banka byla částečně ve slovenském vlastnictví.  

MS: Ano, i název to napovídá.  

MM: Situace zde byla trochu jiná.  

MS: Její představitelé odolávali tlaku politiků. Pavel Kavánek v čele banky vydržel více jak 20 let.   

MM: Souhlasím, že strategie všech čtyř bank se lišily.        

MS: Nejvíce to odnesla IPB. Tam stát zaspal při navyšování základního jmění.  

MM: Nevíme, kdo to rozhodl.  

MS: Pamětníci si vybaví, jak guvernér Josef Tošovský, předseda vlády Miloš Zeman a ministr financí 

Pavel Mertlík vyhlásili převzetí IPB státem a součástí převzetí byl její prodej odpovědné ČSOB.  

MM: To se stalo v roce 1994, když proběhla tichá privatizace. Nevíme, který politik o tom rozhodl.  

MS: Stačí se podívat, kdo zastával pozici ministra financí – a to byl Ivan Kočárník.  

MM: Důležitou pozici měl Fond národního majetku. Spravovali jej Tomáš Ježek a pak Roman Češka. 

Silnou pozici měl i předseda vlády.  

MS: Zde je ještě jedna skutečnost: malé banky, které dostaly licenci a podílely se na obnově 

kapitalismu, pak končí v záchranném programu ČNB. Banky, které byly státní, musely být 

privatizovány, protože jinak by došlo k jejich zavření. V současnosti zprivatizované banky přinášejí 

ohromný kapitál svým zahraničním matkám. To znamená Société Générale, Erste Bank, KBC. Člověk si 

říká: muselo dojít k takové privatizaci? Kdyby se stejně jako k bankám přistupovalo k ČEZu, nic 

bychom neměli. Vždyť ČEZ je zlaté vejce, jehož dividendy se rozpouštějí ve státním rozpočtu.  

MM: Státní podnik může být úspěšnější než soukromá společnost.  

MS: Krádež při obnově českého kapitalismu je něčím, co odvádí kapitál.  

MM: Moudří lidé to předvídali, byť sám jsem to nepředvídal. V roce 1990 – 1991 mi jeden kolega 

říkal: privatizace skončí skandály. Konec kuponové privatizace bude opětovné znárodnění.  

MS: Pavel Mertlík na toto téma napsal esej do Politické ekonomie.  

MM: Soudím, že vystoupil s jinou myšlenkou. Jiní ekonomové se pokusili argumentovat, že podniky 

budou krachovat, budou velké skandály, bude konec cesty a stát bude muset převzít podniky. Byl to 

docela rozšířený názor mezi ekonomy v letech 1990 – 1991.   

MS: Zde dochází k zásadnímu: ztráty jsou socializovány, a zisky privatizovány. To znamená, že ...  

MM: ... Viktor Kožený a další udělali své.  
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... Kapitálový trh ...  

MS: Selský rozum se proti tomu bouří. Zde bychom měli připomenout ještě jednu skutečnost, která 

souvisí s kuponovou privatizací – a to je tvorba kapitálového trhu. Tržní ekonomika by měla mít svůj 

kapitálový trh. Je to něco jako plíce pro tělo, pokud užiji anatomickou analogii. Češi díky svému 

experimentu dali podnět k utvoření dvou burz: Burza cenných papírů Praha a RM – systém. První 

instituce nebyla jedním z otců transformace, Dušanem Třískou, žádaná. Jak přemýšlíte burze, která 

zde vznikla, protože burza má především dodávat kapitál, a česká burza je charakteristická tím, že se 

na ní pouze obchoduje s akciemi, než aby přinášela společnostem vzácný zdroj kapitálu?  

MM: Problém je, že akciový trh není tak velký. Hodně se obchodovalo v takzvané třetí vlně, a pak 

málo. Jedná se o nedorozumění, co znamenají akcie a akciové společnosti.  

MS: Jsme v německém prostoru. Tam důležitou roli hraje financování přes banky. Bylo logické, že u 

nás též budou banky hrát důležitou roli. Měli bychom se tázat: co může udělat obyčejný člověk 

s akciemi, když absolutně o tomto instrumentu nic nevěděl? Bude chodit po městě a říkat si: jsem 

kapitalista, jsem kapitalista? 

MM: Lidé hovořili o tom, jaká budou shromáždění akcionářů, jestli budou na stadionech.  

MS: Když byla pořádána první valná hromada Škody Plzeň, musela být na fotbalovém stadionu.  

MM: Týkalo se to pouze první valné hromady.  

MS: Bývalý ministr průmyslu a obchodu se usmál stejně jako vy. Měli bychom se tázat: jak obnovovat 

kapitalistické zřízení?  

MM: Pomalu. Měli bychom začít, že akciové společnosti jsou ve vlastnictví státu a mohou mu prodat 

akcie, aby dostaly trochu víc peněz. Můžeme přece prodat akcie zahraničním podnikům. Bylo by to 

schůdné, to tvrdili Tomáš Ježek a řada dalších. To bude trvat mnoho let. Ano, ale alespoň podniky 

budou fungovat.  

MS: V jistém ohledu to je více než úsměvné, protože burzovní emise byly kvůli špatné likviditě 

stahovány.  

MM: Likvidní z českých společností je ČEZ, ... 

MS: ... Komerční banka, Erste Bank – Česká spořitelna. A to je tak vše.  

MM: Vzpomínám si, že pražská burza měla přibližně 7 velkých podniků, které byly likvidní.  

MS: Ostatní byly vyřazovány. Důležitou roli hrály investiční fondy.  

MM: Spíše se jednalo o roli někoho obohacovat.  

MS: Že se investiční fondy nechovaly jako správci?  

MM: Do určité míry ano. Hlídaly, aby nikdo jiný nevytuneloval daný podnik. To však bylo vše. Neměly 

strategii.  
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MS: Pokud se člověk zabývá privatizací, klade si otázky, zdali se tolik lidí „muselo“ účastnit 

privatizačních procesů. Sám Václav Klaus byl z toho překvapen.  

MM: Myslím, že ano.  

MS: Jedná se o ukázku, jak důležitou roli hraje propagace. Privatizace byla také charakteristická pozicí 

malých, byť bezvýznamných akcionářů. 

MM: Když mi někdo nabídne peníze za nic, asi bych je vzal. Na počátku bych pochyboval o tom, že se 

to stane ve skutečnosti. Když se však objevil Viktor Kožený a říkal, že bude ochoten si koupit podíly a 

akcionáři budou mít jistotu desetinásobku, proč by se lidé takového podniku nezúčastnili?  

MS: Vlastně nám tím vzniká povinnost.  

MM: Ani ne, člověk z toho bude něco mít, i když se nebudete „podílet“ na řízení podniku.   

MS: Vím, vložíte tisíc korun ... 

MM: … a kdo umí počítat, zjistí, že... 

MS: ... devět tisíc bude čistý zisk. Člověk může za peníze strávit příjemnou dovolenou v českém 

či evropském resortu.  

... Transformace, právo a kontexty ...  

MS: Pokročme dále - ještě jste zmínil otázku „právního rámce“. Nejedná se pouze o mlácení prázdné 

slámy? Jen si vzpomeňme na slova pana Jana Švejnara: právní rámec byl nedokonalý. Doba přece byla 

tak hektická, normy byly napsány - a možná lépe než dnes. Nejedná se vlastně o floskuli?  

MM: Ne, není to floskule. Lidé v počátcích obnovy otevřené společnosti nevěděli, jaký je 

kapitalistický systém, co potřebuje. Byla zde zátěž z minulosti, lidé nevěděli, co bude třeba. Druhá 

skutečnost je, že Klaus a další byli proti tomu, aby zde byl silný právní rámec, jenž by se mohl stát 

bariérou proti nezákonným postupům. Představitelé měli dojem, že kapitalismus – a tento termín 

nebyl používán – potřebuje silné podnikatele. To znamená, že postupně musí dojít ke koncentraci 

majetku, a proto nemůžeme mít roztříštěné vlastníky. Je otázka, jak toho dosáhnout. Problém byl, že 

lidé neměli peníze, a proto stát nemohl podniky prodávat. Přesto lidé musí mít peníze, aby pak mohli 

jednotlivé podniky koupit. Když je silný – normální - právní rámec jako na Západě, omezila by se 

zpronevěra peněz – a to ze dvou důvodů: Lubomír Soudek musel mít volnost, aby vzal peníze 

z podniku, aby si koupil akcie plzeňské Škody. Pokud si vzpomínám, stál před soudem a byl osvobozen 

z činů, které konal.  

MS: Co říkáte je pochopitelné, ale pozor: procesy ve společnosti, jako je naše, jsou složité. Jen si 

vzpomeňme, co se stalo. Psala se Ústava, byla zde otázka obchodního a občanského zákoníku, to vše 

přeformulovat? Byl to vskutku nadlidský úkol, pokud si uvědomíme, že do rozhodujících orgánů, 

Federálního shromáždění, národních rad přišli lidé, kteří byli amatéry.  

MM: Měli jsme doporučení z mezinárodních organizací. Ano, jedná se o komplikovaný proces.  

MS: Nutno připomenout slova Jana Vrby: v některých bodech jsme udělali „xerox“ toho, co nám 

doporučovali. Mohli jsme vznést výhrady. Je zde však ještě jedna otázka, že v budovatelském nadšení, 
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kdy dochází k systémové obnově, mají lidé velkou energii. Když se dostanou do běžného 

demokratického provozu, vzniká nuda a lidé nejsou tak výkonní.  

MM: Nevím, jestli jsem porozuměl. Pokud má někdo úkol, že musíme prostudovat zákony v jiných 

zemích, musíme shromáždit informace, co budeme dělat, zdali tak člověk může postupovat.  

MS: Poukázal jsem na fakt, že lidé byli dobou „elektrizováni“ k větším výkonům.  

MM: Pochybuji o tom a situaci vidím trochu jinak. Velkého výkonu člověk může dosáhnout kdykoliv. 

Problém nebyl v tom, že později by lidé nepracovali, problém byl v tom, že rozhodnutí byla špatná. 

Jak jste zdůraznil: pro lidi to bude hodně práce. Ano, ale musíme uznat, že se jedná o komplikovaný 

proces. Nestačí říci, že když něco bude komplikované a trvat delší dobu, reformu vynecháme.  

MS: Stačí se podívat, jak se u nás schvaluje zákon o státní službě.  

MM: Mohli jej schvalovat dávno předtím.  

MS: Během dvou let se musela rozjet celá transformace. V současnosti se zákon schválí, ale jak 

dlouhá je čekací doba?  

MM: Proč jste první vládě nechali pouze dvě léta?  

MS: Jednalo se o rozhodnutí politiků.  

MM: Všichni víme, že se nejednalo o úkol na dva roky. Vše se nedá dělat ...  

MS: ... takovou rychlostí. Pokud bychom vládě nechali více let, lidé kolem Jana Vrby by dostali na práci 

delší dobu.  

MM: Proces má další pokračování. Nemůžeme říci: nejsme schopni udělat vše, a proto uděláme 

polovinu, když to bude trvat déle než dva roky.  

MS: Demokracie šla proti kapitalismu.  

MM: Nemůžete privatizovat během dvou let.  

MS: I v roce 2015 se privatizuje.  

MM: Čas proto není relevantní. Co se udělá, to se udělá.  

MS: Zde bychom měli říci: lidé, kteří měli vizi, kteří se nedívali jen do příštích voleb, nedostali prostor. 

Udělali pouze část toho, co mohli. Mám na mysli Jana Vrbu a jeho spolupracovníky.    

MM: Problém nebyl čas, ale to, že ostatní byli proti.  

MS: Skutečnost se též vyjevila ve volbách roku 1992. Lidé kolem Občanského hnutí neuspěli. Navrhuji, 

abychom to vztáhli k právnímu rámci, který je pro země v transformaci zásadní.  

MM: Absolutně. Rámec se měl utvářet postupně.    

MS: Utvářel se, ... 
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MM: ... ovšem pozdě.  

MS: Jen si vezměte otázku soudů.  

MM: Zmiňujete další problém.  

MS: Představitelé soudů, kteří sloužili minulému režimu, stěží mohou dobře sloužit novému.     

MM: I kdybychom měli „perfektní zákony“, vstupuje tam otázka respektu k zákonům. V Maďarsku 

měli zákon o bankrotu a kvůli němu tam zbankrotovalo 20 tisíc podniků. Systém nemůže vůbec 

fungovat, když soudy musí řešit tolik problémů. Udělala se chyba, a měl se nalézt způsob oddlužení 

podniků.  

MS: U nás fungoval Zákon o konkurzu a vyrovnání 328 / 1991 Sb.  

MM: První zákon byl odložen kvůli událostem v Maďarsku …   

MS: ... a pak byl nahrazen insolvenčním zákonem 182 / 2006 Sb. Díky němu bankrot nebyl smrtí 

hospodářské jednotky, ale oživením. Taková je úprava na Západ od nás.  

... Trh práce v transformaci ...  

MS: Ještě se dotkněme postavení člověka v transformačním procesu. Tím narážím na otázku 

zaměstnanosti. Česká republika byla zemí, která v devadesátých letech vykazovala švýcarskou 

nezaměstnanost. Po korunové krizi v roce 1997 dochází k tomu, že nezaměstnanost se začíná 

zvyšovat, a to se stává negativem v očích jak veřejnosti, tak politiků. Je logické, že krachy podniků se 

logicky promítaly do této veličiny. Nezaměstnanost se stala tématem za sociálnědemokratických vlád. 

Jednalo se o „odloženou“ transformaci. Měli bychom zmínit skutečnost: odbory hrály vstřícnou roli.   

MM: Jsem přesvědčen, že v devadesátých letech bylo překvapením, že míra nezaměstnanosti je tak 

nízká. Nešlo o to, že transformace ve větších podnicích byla pomalá, z těchto podniků lidé odcházeli 

jako v Polsku či Maďarsku. Velký rozdíl byl v tom, že vznikla nová pracovní místa v nových podnicích, 

ve službách. Skutečnost předvídal ministr práce Pithartovy vlády Milan Horálek.  

MS: Díky němu byla založena síť úřadů práce.  

MM: Měl pravdu.  

MS: Nebylo velké překvapení, že se Češi vrhli do podnikání, že se nehlásili na úřadech práce? 

MM: Ano, jednalo se o překvapení.  

MS: Jak si vysvětlujete fakt, že ekonomika začala na přelomu století trpět vyšší nezaměstnaností, jež 

dosahovala trojnásobku výchozích hodnot - bylo to 9 procent? Bylo to spojeno s otázkou 

restrukturalizace velkých podniků? 

MM: Jednalo se o překvapení. I předtím, když odcházeli lidé z podniků, její míra nebyla tak vysoká. 

Pracovní místa se mohla objevit v nových oborech právě proto, že byly zaostalé. Taková možnost 

v současnosti neexistuje. To je mé vysvětlení. Z mého pohledu – hlavní role byla způsobena růstem 

podniků. Vývoj jsem sledoval převážně v devadesátých letech.  
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MS: Vím, že Václav Klaus se holedbal skutečností, že máme nízké hodnoty nezaměstnanosti, ale pak 

došlo na lámání chleba. Co podle vás může stát udělat, aby moderoval nezaměstnanost? Liberálové 

tvrdí, že může být ranhojičem, a nechť je jeho míra výslednicí tržních sil.  

MM: Mluvíme-li o devadesátých letech, mluvíme o postupné privatizaci velkých podniků. Je možné, 

že kdyby Česká republika uplatňovala strategie Jana Vrby, dosáhli bychom větší nezaměstnanosti. 

Zahraniční majitelé ... 

MS: ... by více tlačili na efektivitu práce. Česká cesta chránila zaměstnanecká místa.  

MM: Nerad bych přeháněl, ale z tohoto důvodu z podniků odcházelo mnoho lidí.   

... Integrační procesy směřující na Západ ...  

MS: Jsme součástí globalizujícího se světa. Jak uvažujete o propojenosti Východu a Západu? Jakou 

máme pozici v rámci Západu?  

MM: Česká republika není silná. Česká ekonomika je připojena nejen na Německo, jsou zde podniky 

z Jižní Koreje. Zásadně je integrována do Evropské unie. V minulosti jste měli kontakty v Indii, Iráku, 

v Latinské Americe. Některé kontakty se ztratily, ale nyní jste závislí na mezinárodních korporacích. 

Česká ekonomika si nemůže vybrat.  

MS: Profesor Milan Zelený tvrdí: je dobré mít české kapitalisty.  

MM: Do jisté míry čeští kapitalisté selhali. Zdali by to mohli dělat lépe? To nevím. Jsem přesvědčen, 

že by mohli, ale nevím, zdali by to nedopadlo stejně, i kdyby byla jiná strategie. Je možné, kdyby 

stejné podniky selhaly, že bychom měli pouze ty zahraniční. 

MS: Nezapomínejme, čeští podnikatelé expandují. Podívejme se na Petra Kellnera, podívejme se na 

pana Zdeňka Bakalu.  

MM: Jedná se o jiný druh podnikání. Ne, že by si konkurovali.  

... Výhled pro budoucnost ... 

MS: Když se podíváte na současný stav, co této zemi chybí? Dotkli jsme se toho u důchodové reformy. 

Přijde vláda, která byla v době přijímání reformy v opozici a zruší to, co bylo děláno předchozí vládou.    

MM: Jedná se o normální stav.  

MS: Skutečně?  

MM: Myslím si, že nedostatek vizí je evropským problémem.  

MS: To znamená, že představitelé, kteří zastupují jednotlivé státy, nemají jasnou pozici vůči světu, 

nevědí, co dělat, nebo nevědí, jak ji „prodat“?  

MM: Kladete širší otázku.  
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MS: Člověk se setkává s faktem, že jednotlivé „vize“ nabízejí politické strany, které si vzájemně 

konkurují. Mají je na 4 roky. Je otázka, kde chceme být za 50 let? Václav Klaus by řekl, že se jedná o 

domýšlivé „plánování“, ale každý člověk by měl vědět, kam chce jít.  

MM: Má vize je taková: měli bychom usilovat o otevřenější společnost, více multikulturní společnost.  

MS: Německá kancléřka Angela Merkelová vám řekne: multikulturalismus selhal.  

MM: Nevím, jak to může říci. 

MS: Opírá se o zkušenosti s tureckou komunitou, opírá se poznání ghett, které se tam vytvořily.  

MM: Vize je jasná: usilovat o jejich integraci.  

MS: Stejný přístup bychom měli zaujímat k cizincům, kteří jsou u nás?  

MM: Ano.  

... Hodnotové schéma pro transformaci ...  

MS: Mám ještě jednu otázku: Jaké hodnoty, podle vás, jsou důležité pro otevřenou společnost a také 

pro kapitalistický řád? Je důležitý akcent svobody, důstojnosti člověka? Co byste zmínil a jak byste 

konkrétní hodnoty odůvodnil?  

MM: Kapitalismus je založen ...  

MS: ... na ekonomické svobodě.  

MM: Jistě musí být omezení. Lidé jen tak nemohou narušit práva dalších.  

MS: Co spravedlnost?  

MM: Jak jsem zmínil: každý má stejná práva, stejné příležitosti. Byl bych proti diskriminaci. To 

znamená, že je zde rovnost politická, rasová, náboženská ... Také jsme otevřeni světu.  

MS: Jsou mezi námi ti, kteří místo otevřenosti hlásají uzavřenost. Místo toho, aby byli konfrontováni s 

jinakostí, jak se svět rozvíjí.  

MM: Lidé by měli uznávat otevřenost, odpovědnost za společnost, odpovědnost za svět, v němž žijí. 

Neměli bychom myslet jen na sebe.  

MS: Co říkáte slovům, které Václav Havel vtiskl do revolučního času: „Pravda a láska zvítězí nad lží a 

nenávistí“?  

MM: Opravdu dobrá myšlenka.  

MS: Těžko se uplatňuje.  

MM: Nestačí to. Pokud usiluji, aby lidi uznávali odpovědnost, je to něco jiného.  

MS: Opravdu je teze o pravdě a lásce odlišná?  
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MM: Mám obavu, že to, co říkal Václav Havel, je vágní. Opravdu velmi hezké heslo, ale nevím, jak 

bych jej v realitě uplatnil.  

MS: Člověk má vědět, že úběžníkem v lidském životě je pravda.  

MM: Co bych dělal, kdybych se řídil tímto heslem? Co to v konkrétní situaci znamená?   

MS: Jednoduché, ale i obtížné: být solidární, v člověku vidět Krista. Stále je Havlova teze vágní, i když 

jsem ji upřesnil?  

MM: Již jste něco dodal k tomu, co řekl Václav Havel.  

MS: Jsem přesvědčen, že jeho východisko má být realizováno během životní cesty. Ano, můžete říci, že 

se jedná o filozofování.  

MM: Ano, můžeme si vybrat své cesty, ovšem musíme mít něco společného.  

MS: Máte tam úctu k pravdě.  

MM: Mnich může mít úctu k pravdě, ovšem to nestačí. Co bude dělat?  

MS: Kázat o Kristu a žít podle Krista.  

MM: Co bude konat konkrétně?  

MS: Mnich je znalý teologických disputací, Písma. 

MM: Nevím, jestli se nejedná o dobrý příklad, ale někdo může říci: našel jsem pravdu. Spíše usiluji o 

to, aby mnich něco konal.  

MS: Jsem přesvědčen, že zjevená pravda předchází činům. Když disidenti poukazovali na špatnost 

režimu, elektrizovali ostatní, aby si uvědomili, že režim, v němž žijí, je chybný. Nic víc, nic méně. 

S pomocí pojmenování situace se dostali k podstatě. 

MM: Takoví lidé, aby prospěli společnosti, museli dělat něco navíc.  

MS: Děkuji vám za anglickým zamyšlením nad společenskými, hospodářskými, etickými dilematy.    

             

         

 

 

            

 


