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Předmluva

Nikdy jsem neměl v úmyslu psát cestopisy a navíc dobře vím, že je to

v naší zemi – po Karlu Čapkovi – téměř nemožné. Když si jeho „zápisky
z cest“ člověk vezme do ruky i po dlouhých osmdesáti letech, čte je se zatajeným dechem a má pocit, že je v nich snad všechno podstatné a že se
v nich dozvídá mnohé i o naší současnosti. Je to ale úžasný žánr. Nedávno
se mi dostala do ruky Miky Waltariho „Cesta do Istanbulu“ a i od této
knihy jsem nemohl odtrhnout oči. Není to v žádném případě pasivní, deskriptivní, více než šedesát let starý cestopis, ale povídání o Evropě po
právě skončené II. světové válce.

Politik skoro nepřetržitě cestuje. I  tuto předmluvu píšu v letadle při
cestě na summit Evropské unie se zeměmi Latinské Ameriky, který se
v druhé polovině května 2010 koná v Madridu. Budu tam jeden a půl dne,
pak jeden den v Praze a hned potom následuje dvoudenní, tentokráte státní návštěva Lotyšska. Cesty jsou to krátké a jakékoli dojmy, které při nich
člověk získává, jsou opravdu jenom „z rychlíku“. Před několika dny jsem
byl v Moskvě na oslavách 65. výročí konce války a také se mi o tom chtělo
něco napsat, ale sám jsem si to zakázal, protože jsem tam byl příliš krátce.
Měl jsem v úmyslu říci aspoň jednu věc. Viděl jsem Moskvu v roce 1970,
v roce 1988 a několikrát velmi krátce (většinou jen s jedním přespáním)
v posledním dvacetiletí. Můj – jakkoli zkratkovitý – dojem z poslední návštěvy je, že Moskva roku 2010 je od Moskvy roku 1970 a 1988 nekonečně
vzdálenější – směrem k lepšímu – než Praha při porovnání ve stejných letech. Měli bychom být schopni přiznat si to.
Myšlenka písemného zachycení dojmů z cest vznikla z mé vlastní
frustrace, že o cestách prezidenta (dříve premiéra či předsedy sněmovny)
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skoro nikdo nic podstatného nenapíše, ač s námi skupina novinářů vždy
jede. A když napíše, tak mám často pocit, že jsme byli na poněkud jiných
cestách nebo že podstata byla v něčem úplně jiném. Psaní takto koncipovaných zápisků umožnil v mém případě do značné míry internet. I když
bezprostředně nebloguji, moje webová stránka www.klaus.cz má některé
části, které se blogování blíží – např. polemická rubrika „Co Klaus neřekl“. Při několika delších cestách do zahraničí jsem začal pro svou webovou
stránku psát každodenní zápisky, ze kterých začala citovat některá média,
pak je začaly přebírat některé internetové servery a nakonec je občas publikovaly i některé noviny.
Na přelomu listopadu a prosince roku 2009 jsme absolvovali deset dní
trvající státní návštěvu Peru a Brazílie. Událo se tam toho tolik, že jsme
z mých zápisků z této cesty více méně pro domácí potřebu vyrobili jako
předvánoční dárek malou knížku, která – pro mne zcela nečekaně –
vyvolala zájem několika českých nakladatelství. Výsledkem jejího zásadního
rozšíření je tato publikace, za kterou velmi děkuji nakladatelství Fragment.
Jedná se o texty velmi nesystematické. Mnoho let jsem žádné takto
koncipované zápisky nepsal. Leckdy na to nebyl čas a navíc se v předinternetové době – což jsou pro mne osobně ještě skoro celá devadesátá
léta – různé „nezásadní“ texty nezachovaly. Přesto jsem i s odstupem
10–15 let nalezl řadu článků, které jsem psal jako svůj pravidelný týdenní
sloupek, (který více než 10 let putoval po českých denících – nejdéle to
byly Lidové noviny a Pražský deník a současně s ním i všechny další regionální deníky). Bývalo to ale tehdy spíše shrnutí pocitu ex-post (nebo
při cestě zpět), nikoli popis cesty. I  tyto starší články se staly součástí
této publikace.
Když se na své texty tohoto typu dívám nyní, zdá se mi jich být strašně
málo, i když cest a zážitků (a poučení se z nich) bylo hodně. Počet mých
služebních, čili nesoukromých cest do ciziny ročně po celých dvacet let
kolísal mezi čísly 20 a 30.
Byly to cesty velmi různorodé. Byly mezi nimi cesty jednodenní, ráno
tam, večer zpátky. Byly to např. krátké cesty na pohřby – izraelský premiér
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Rabin, polský prezident Kaczyński, saúdskoarabský král Fahd ibn Abdalazíz Ál Saúd, rakouský prezident Klestil, americký prezident Reagan a řada
dalších. Byly to jednoúčelové cesty – např. prezentace mé Modré, nikoli
zelené planety při jejích vydáních v cizích jazycích – Paříž, Kodaň, Vídeň,
Berlín, Düsseldorf, Haag, Miláno, Madrid, Káhira, Varšava, Sofie, Tirana,
Ljublaň a další. Byly to přednášky a účasti na konferencích takzvaně „na
otočku“. Byly to cesty dvou- i vícedenní nejrůznějšího typu, nejčastěji oficiální návštěvy. Byly to však i cesty více než desetidenní – Latinská Amerika,
Austrálie a Nový Zéland, Afrika, nejméně 10x Asie, která je – díky tomu, že
je to kontinent probouzející se a rychle rostoucí – asi nejzajímavější. Byly to
velké summity – EU, NATO, OSN, OBSE, Rada Evropy, IMF a další. Nejčastěji jsem byl určitě v USA, za 20 let v politice nejméně 50x, jednou dokonce dvakrát za týden. Přesto platí, že sousedství je sousedství, a proto
v Evropě bezkonkurenčně vede Rakousko, Německo a Polsko.
V Evropě mi „chybí“ už jen Malta, Moldavsko a Bělorusko. Nevím,
jestli tam někdy pojedu. Zcela jsem zatím při svých cestách vynechal zakavkazské země – Arménii, Ázerbájdžán, Gruzii. S výjimkou Egypta, Tuniska, Nigérie a Jižní Afriky chybí celá Afrika. Ani ale nevím, zda něco
výslovně postrádám. Spíše v klidu čekám, že mne události v budoucnu
opět někam „zavanou“ a že na některé další země dříve či později dojde.
Uvedu pro představu plánované či avizované cesty, ke kterým by mělo
dojít v následujících měsících roku 2010: státní návštěva Makedonie, ekonomická konference v půvabné Strese u Lago Maggiore, setkání expertů
na měnové problémy v Sieně, oslavy 600 let výročí památné bitvy u Grunwaldu v Polsku, každoroční mezinárodní fórum v italské Villa d’Este u jezera Como, Valné shromáždění OSN v New Yorku, státní návštěva Kuvajtu a Spojených arabských emirátů a řada dalších. Jistě budou i akce v této
chvíli zcela neočekávané.
Poučení z toho je obrovské. Leccos si samozřejmě prostuduji předem.
Ministerstvo zahraničí i můj úřad mi pečlivě připraví různé podklady. Systematicky si v novinách, časopisech, knihách vytrhávám či oxeroxovávám
různé články s vědomím, že si je mám uložit a vzít je do ruky až v letadle.
Potkáte se se spoustou zajímavých lidí a posloucháte je. Snažíte se mít oči
otevřené.
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Aby nebylo mýlky. Všechny tyto cesty byly cesty pracovní, ani jedna
z nich nebyla soukromá. Přesto je zřejmé, že o pracovní části těchto cest
v zápiscích není skoro nic. Nicméně právě to bylo jejich záměrem. Oficiální zápisy z jednání na těchto cestách vypadají jinak a toto je nijak
nenahrazuje.
V každé z navštívených zemí je spousta odlišností od toho, co známe
u nás, ale většinou pokorně přiznáte, že je tam i leccos velmi podobného,
že to nepodobné není horší než u nás (a že to platí i o těch zemích, na které
se máme ve zvyku dívat trochu skrz prsty) a že je to většinou lepší, než jste
očekávali. Často mluvím o rozdílu mezi expektacemi (očekáváním) a realitou a málokdy jsem byl v situaci, že mé expektace byly příliš vysoké, a proto nastalo zklamání. V drtivé většině případů je tomu naopak. To je důležitý poznatek.
Už jsem řekl, že cesty politika jsou velmi krátké a navíc při nich politik
často projíždí zcela vyklizenými ulicemi a setkává se jen s jednou, velmi
nestandardní skupinou lidí. To je nepochybně nevýhoda a já si toho jsem
vědom, ale troufl bych si říci, že je to výhoda i nevýhoda současně. V každém případě tím nastává jiná optika než u turisty či byznysmena. Mnohé
člověk nevidí, ale vidí i něco, co oni ne. I krátká cesta umožní vcítit se do
atmosféry místa a země a nemusí to být horší než při normální občanské
turistice. Ekonom ve mně si je navíc vědom obecné platnosti velmi antiintuitivního zákona klesajících mezních výnosů – druhý den získává člověk
méně než první, třetí den méně než druhý atd.
Člověka, a o tom psal už Karel Čapek, obvykle v cizině nejvíce uchvátí, že tam našel to, co očekával. Jsem tím vždy mile „překvapen“ – pyramidami v Gize, Monou Lisou v Louvru, pekingským Zakázaným městem,
mohutností Amazonky, pouštěmi a prázdnými pastvinami Mongolska,
úchvatnými horami, jako je Fudži, Ararat nebo Popocatepetl, mrazem na
Sibiři, vedrem v Saúdské Arábii. Úplných překvapení je málo – italská Ravenna, španělské Toledo, jordánská Petra, peruánské Cuzco, vnitřek Turecka, ale pro mne např. i Dubrovník, který jsem si mohl prohlédnout až
díky státní návštěvě Chorvatska, tedy daleko později než většina Čechů,
kteří tam byli na letní dovolené.
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Bez cestování si například neuvědomíte obvyklé zkreslení všech atlasů. Vždy jsou strukturovány tak, že je země, ve které je atlas vydán, centrem světa. Koupíte-li si atlas v jiné zemi, najednou objevíte, že je všechno
jinak. Něco úplně jiného je ve středu, něco jiného tvoří periferii. Je to velmi
poučné. Musím se přiznat, že jsem si nejvíce uvědomil, že nejsme „pupkem
světa“ a že je vlastně zázrak, že se o nás vůbec ví, na třech místech svých
cest. Prvním byl Jeruzalém, druhým Šanghaj, třetím Bombaj. Tento pocit
vůbec nemám např. v New Yorku či Washingtonu, v Paříži, ale ani
v Londýně.
Mimochodem, teoreticky je snadné – zejména pro ekonoma – rozdělovat svět na vyspělé a rozvojové země (měřeno velikostí HDP na hlavu).
V realitě je to daleko spornější, zejména opustíme-li úzce vymezené ekonomické charakteristiky a přestaneme-li se dívat na země jako na jednolitý
celek. Řada „vyspělých“ zemí má regiony, které jsou daleko méně vyspělé
než různé regiony „rozvojových“ zemí. A  to nemluvím o civilizačně-kulturní úrovni jednotlivých zemí, které leckdy závisí na něčem jiném, než je
velikost hrubého domácího produktu (HDP).
Ze všech svých cest však nemám sebemenší pocit, že máme mít jakýkoli komplex malosti či méněcennosti. Rozlohou i počtem obyvatel jsme sice
země malá (i když jsou i daleko menší), díky postupující násilné a umělé
europeizaci našeho kontinentu ztrácíme stále více své suverenity a nezávislosti, v rozporu s celým dosavadním vývojem lidstva hrozivě narůstá víra
v globální vládnutí, v centralizaci a nikoli v decentralizaci, v regulaci shora, nikoli v trh, ale šanci máme. Budeme-li sví, budeme-li trvat na svém.
Nebudeme-li propadat panice. Nebudeme-li spoléhat na pomoc zvenčí.
Nebudeme-li si vzájemně podrážet nohy. Zůstaneme-li svobodní – ve svém
myšlení a ve svém chování.
Ještě jedna závěrečná poznámka. Propadáme panice z toho, že jsme
zaplaveni výrobky „made in China“. Je to oprávněné? Jako ekonom musím
říci, že na počet obyvatel vyváží Česká republika daleko více než Čína!
Jsem v Madridu a všude vidím auta značky Škoda. Před týdnem jsem totéž
viděl v Rakousku a v Německu. A včera večer na slavnostní večeři v královském paláci v Madridu jsem seděl vedle kolumbijského prezidenta a ten se
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mne ptal, jaké jsou naše hlavní exportní produkty. Začal jsem mu to dlouze vysvětlovat a pak mne napadlo obrátit talíř a ukázat mu, že španělský
královský servis (pro tuto obrovskou hostinu) má značku THUN, CZECH
REPUBLIC.
P.S.: A  to jsem ještě nevěděl, že tak úžasně vyhrajeme mistrovství světa
v hokeji!
24. 5. 2010
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Cesta do Latinské Ameriky

Před premiérovou cestou po jižní Americe s architektem americké zahraniční politiky Henry Kissingerem
v New Yorku.
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Cesta do Latinské Ameriky

Dostat se prvně v životě do Latinské Ameriky je bez nadsázky fascinu-

jící, a v mnohém poučné. Navštívit čtyři zcela odlišná místa – Guatemalu (obklopenou kouřícími sopkami, plnou protikladů bohatství a chudoby, s šedesátiprocentní negramotností, ale současně s nejmodernější
univerzitou, jakou jsem v životě viděl), největší město světa Mexiko City
(reprezentující nesmírně dynamickou zemi, která se velmi rychle vymaňuje ze začarovaného kruhu explozivního nárůstu obyvatel – 2 milióny
ročně – a pomalejšího růstu výroby, diskutovat lokální problémy šestnáctimiliónového města s jeho starostou, vidět mrakodrapy i plechové
chatrče, skvosty mayské i aztécké civilizace úspěšně odolávající MacDonaldům a uspěchané kultuře takzvaného vyspělého světa, slyšet mexické
mariachis s kytarami různých velikostí a s pro nás trochu nečekanými
trubkami, zcela zastiňující Madonnu nebo Michaela Jacksona), milou,
příjemnou, menší – což v Mexiku znamená 3,5 miliónu obyvatel mající –
Guadalajaru a konečně přímořské, supermoderní letovisko Cancún, vybudované během dvaceti let z ničeho v největší centrum turistiky Střední Ameriky (vedro, neskutečně zelenomodré moře a bílý písek a citlivé
zasazení turistických vymožeností do překrásné přírody) – je nesmírně
užitečné a umožňuje vidět nás samotné v jiném světle a s patřičným odstupem.
Co jsou hlavní poznatky, které si člověk z návštěvy odnese?
Jde o země s velmi bohatou vlastní kulturou a historií, s oprávněným
sebevědomím a se stále ještě nepoztráceným svébytným životním stylem.
Jeden z členů naší delegace to charakterizoval trefnou poznámkou, že
„v Mexiku by nám nikdy nenalili campari do plastikového kelímku,“ jak se
to stalo den předtím ve vznešeném prostředí jedné washingtonské instituce.
Václav Havel tam před dvěma lety, v dobře míněné poznámce, řekl, že přeje
Mexiku, aby si uchovalo svou specifičnost před všudypřítomným severoamerickým vlivem. Ukázalo se, že si to Mexičané dobře pamatují, že se jich
to ale hluboce dotklo – jak by mohla země s tři tisíce let starou civilizací
podlehnout civilizaci staré pouhých pár století.
Naprosto šokující je znalost naší země, Masaryk, Dvořák, Janáček,
Kafka (prý by mohl být Mexičanem), ale i Čáslavská a Změlík, nebo Zetor,
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Meopta, naše trolejbusy i lovecké zbraně jsou něčím, co vzdělaný městský
Mexičan dobře zná. Česká republika je pro ně modelovým příkladem
úspěšné transformace postkomunistické země a je pro ně inspirací v jejich
vlastní cestě k moderní, vyspělé společnosti.
Vřelost přijetí, kterého se nám dostalo, byla něčím skutečně neuvěřitelným, něčím, co my neumíme, co nebylo pouze formálně organizováno, ale
co vyjadřovalo skutečný zájem těchto zemí o malou zemi ve střední Evropě. Noviny, televize a další sdělovací prostředky věnovaly naší návštěvě
mimořádnou pozornost, údajně větší než při jiných podobných návštěvách. Je to připomenutím, že se musíme více rozhlížet kolem sebe, že leccos stojí za naše pozorné studium.
Latinskoamerické země jsou charakterizovány tím, že jsou vnitřně
daleko méně stejnorodé, méně homogenní, než na co jsme zvyklí my. To
vytváří problémy politické, sociální a ekonomické a míra přibližování se
ideálu moderní demokratické a prosperující společnosti nejde v této oblasti
vždy zcela synchronizovaným způsobem. Zdá se mi, že nejrychleji probíhá
vývoj v oblasti ekonomické (rodí se nové ekonomické velmoci, pokračuje
liberalizace, deregulace a privatizace, země se otevírají světu a to všechno
znamená otevřenou cestu k prosperitě). Pomaleji se vyvíjí oblast politická
a sociální. Sociální rozdíly zůstávají obrovské (klíčem k jejich postupnému, nenásilnému eliminování je především vzdělání), politická demokracie je stále ještě v zárodcích, paralelně s politickými stranami existují společenské „pakty“ (naše tripartity), principy tzv. „solidaridad“ na jakémsi
víceméně všeobčanském základě, politické zrání bude ještě chvíli trvat.
Jeho nepříjemným doprovodným krokem je politické násilí, se kterým se
návštěvník – nikoli bezprostředně, ale z vyprávění o tragické události včerejšího dne, která se udála příbuzným univerzitního profesora, se kterým
obědváte – setká až příliš snadno.
Ani ve vnější, zahraničněpolitické oblasti není nic nového pod sluncem. Vztah Mexika a USA je stejný problém většího a menšího, jaký se
znovu a znovu vrací České republice v průběhu celých našich dějin. A podobnosti, které vidíme, jsou inspirativní. Stejně tak obdobné jsou vztahy
Mexika a NAFTA (zóny volného obchodu mezi Kanadou, USA a Mexikem), jaké máme dnes my a Evropská společenství.
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Cesta do Latinské Ameriky

Jeden z našich komentátorů napsal (v přátelském tónu) něco o premiérově „spanilé jízdě“ po Latinské Americe. Sehrála svou roli v navázání mimořádně přátelských bilaterálních vztahů, v poučení se cizí zkušeností
a ve vidění sebe sama s patřičným odstupem.
25. 10. 1993, Český deník
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Mám před sebou krásnou středověkou mapu světa, kterou mi věnoval
starosta Jeruzaléma. Ta ukazuje svět jako trojlístek, skládající se z Evropy,
Asie a Afriky a mající ve svém středu právě Jeruzalém. Dával mi ji se slovy,
že se snad neurazím, že je v ní Jeruzalém považován za střed světa, když
my jsme jistě přesvědčení, že si středem světa zaslouží být Praha.

Ve středu světa s přáním u Zdi nářků.
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Řekl jsem mu, že proti této středověké interpretaci světa opravdu nic
nemám. Procházíte-li se starobylými, uzoučkými ulicemi Jeruzaléma, navštívíte-li starověký Betlém i památná místa kolem Galilejského moře,
dáte chtě nechtě této staré mapě za pravdu (a Prahu ponecháte „skromně“ v roli pouhého středu Evropy). V Izraeli na vás skutečně dýchne historie, jako nikdy a nikde si uvědomíte, kde vznikly zárodky našeho křesťanského vidění světa, na každém kroku narazíte na složitou minulost
těchto krásných míst, na jejich neméně složitou přítomnost a – jak se zdá –
i budoucnost.
Je mnoho zemí, kde máte sklon při oficiální návštěvě hovořit primárně
o nás, zemi, kde je život stabilizován (po stránce politické, sociální, hospodářské, bezpečnostní i z hlediska samotných hranic země) a kde my – s naší
komunistickou minulostí a s rázností, s jakou se z ní snažíme vymanit –
přicházíme s jistým, snad zajímavým poselstvím. Musím se přiznat, že
jsem tento pocit v Izraeli neměl a více jsem tam proto poslouchal, než sám
mluvil. Naše zkušenost tam není až tak relevantní, a to byl – alespoň pro
mne – velmi důležitý poznatek.
My jsme půl století žili v nenormální situaci, v mnohém ohledu nenormálním životem (i když s jistou, ostatně nezbytnou mírou stability a předvídatelnosti, na což bychom s dnešní lehkostí v používání některých slov
neměli zapomínat) a všemi silami směřujeme k „normálnosti.“ Proto hledáme „normální“ hodnoty, proto nechceme žít jakoby v mezikroku, v něčem neukončeném. Zdá se mi, že právě tato neukončenost je ještě dnes,
přes všechno úsilí, které tato země vykonala a dnes a denně vykonává,
případ Izraele. Nemohu po krátké třídenní návštěvě posuzovat každodennosti života izraelských rodin, ale zkušenost z jednání s politiky mi to
jasně ukázala.
Izrael žije více než kterákoli jiná země, kterou jsem dosud navštívil,
svou minulostí, svým heroickým bojem o vytvoření vlastního státu. Každý
se tohoto boje tak či onak zúčastnil, každý v něm něco nebo někoho ztratil,
je to tématem každého rozhovoru, kterého se zúčastníte. Není to pouhá
uzavřená minulost, je to vlastně přítomnost a je vám to přímo vnucováno
s autentičností, která je u nás doma zcela neznámá. Pomoc Československa
v klíčových chvílích těchto bojů roku 1948 je součástí i dnešního všeobec-
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ného povědomí, dnešní vyslovování díků za tento čin není formalitou, nýbrž zcela upřímným postojem občanů této země.
Aby nebylo mýlky, Izrael žije, a to velmi intenzivně, svou přítomností,
ale přesto máte pocit, že i tato přítomnost je opět velmi specifická. Izrael
stále ještě žije zápasem o zajištění nejzákladnějších podmínek své vlastní
existence, žije úsilím o své hranice, žije každodenními zprávami o počtu
zabitých a zraněných, žije mírovými jednáními, žije rozpolceností, zda je
vůbec vést, či setrvávat na pozici síly – bez ohledu na počet obětí, které
dnešní stav přináší. Ani návštěvník z ciziny se tomu nemůže vyhnout. Jdete podepsat závěrečné komuniké státní návštěvy s premiérem Rabinem,
a ten vám pošeptá, že právě dostal tragickou zprávu o čtyřech zabitých
v jižním Libanonu, jdete několik minut poté na tiskovou konferenci, a sympatický novinář středního věku po této zprávě zesiná, omluví se a jde telefonovat, zda to není jeho syn, který právě na tomto místě vykonává vojenskou službu. Jedete se podívat do Betléma, do chrámu Narození Ježíše,

Setkání s prezidentem Ezerem Weizmanem v Jeruzalémě.
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a musíte projít neuvěřitelnými bezpečnostními opatřeními, protože tento
nejstarší kostel světa je již na tzv. Západním břehu. Díváte se na říčku Jordán, na barevné, exotické ptáky kolem ní, na želvu, která se tam vyhřívá
na prvním jarním sluníčku, a teprve náhodou se všimnete pytli s pískem
obloženého kulometného hnízda, mířícího na Golanské výšiny. Takto bych
mohl pokračovat, protože i za relativně krátkou, třídenní návštěvu posbíráte těchto příkladů více než dost.
Přes všechny tyto nelehké problémy se Izrael velmi zřetelně transformuje v zemi s obvyklým vztahem stát – jednotlivec, kolektivismus –
individualismus, státní paternalismus – čistý tržní vztah, veřejné – soukromé. V těchto věcech dnes ještě Izrael není v poloze standardní evropské země a v řadě z nich je dokonce méně daleko než rychle se transformující Česká republika. I  v tomto případě však existuje srozumitelné
vysvětlení. Každý občan židovského státu začal budovat svůj domov
v nemilosrdném obklíčení a v bezprostředním ohrožení, a proto se musel sdružovat, proto musel hledat seskupení větší, než je standardní rodina. A našel je v kibucu. Návštěva kibucu Ginosar na břehu Galilejského moře pro nás byla velmi poučná. Původně byl v kibucu kolektivismus
výrobní (známý z našich družstev) dotažen do kolektivismu nejzákladnějších lidských vztahů a mně se i po letmé návštěvě zdá, že všechny
naše zkušenosti o tom prvním platí i pro důsledky kolektivismu v dalších oblastech lidského života a lidské aktivity. Ale je zřejmé, že i kibuc
v současnosti ztrácí v izraelské společnosti své postavení, že se už týká
jen velmi malého podílu obyvatel, že už zeslabuje své nároky na život
každého člena a že se i v tomto smyslu Izrael posunuje k něčemu, co
bych já považoval za určitý standard (aniž bych nárokoval výlučnost
tohoto standardu).
Z Izraele se vracíte obohaceni o nový zorný úhel, o nové pohledy,
o nové zkušenosti, oceňujete nesmírné úsilí Izraelců o vybudování silného
izraelského, tedy národního státu (a trochu se usmíváte nad nemilosrdnou
kritikou i té sebemenší obhajoby národního státu v dnešní Evropě), pomáhá vám to uvědomit si, kde jsme my sami a, hlavně: o všem prožitém dlouho přemýšlíte.
22. 2. 1994, Deníky Bohemia
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Jarní Anglie

Začátkem března je už v Londýně jaro v plném proudu. Tráva je skutečně

zelená, kvetou nejen narcisky, ale i macešky, rozkvetlé jsou i první ovocné
stromy. Praha se zdá být v tomto ohledu o několik týdnů pozadu.

Anglie je – ostatně jako vždycky – tou pravou Anglií. Taxíky jsou stejné jako po první světové válce, policisté také, před vaším hotelem na okraji
Hyde Parku se projíždějí brzy ráno úctyhodní gentlemani na koních. Prožijete naprosto identickou proceduru s Johnem Majorem před Downing
Street č. 10 jako už několikrát, na večeři v klubu s předsedou Konzervativní strany Normanem Fowlerem hoří nefalšovaný krb (stejně jako v sídle
bankovního domu Rothschildů), prostě všechno je takové, jaké má být.
Jedině Attaliho banka předčí vaše očekávání, protože je ještě daleko honosnější (i když s velmi vytříbeným vkusem), než jste si vůbec dovedli
představit. Znovu si uvědomíte, že Británie je i není Evropou. Je jedinou
významnou evropskou zemí, která je ostrovem. Pyšní se tím, že v období
1066–1945 nikdy nepodlehla vnějšímu útoku a že na svém území nikdy
neprohrála válku. Vychází z toho, že v 18. a 19. století po celém světě rozšiřovala myšlenky Lockeho, Humea a Adama Smithe o individualismu, soukromém vlastnictví, právním státě a tržní ekonomice, že tyto myšlenky
byly a jsou i dnes formulovány v angličtině a že svou silou, hloubkou a svým
étosem zásadně poznamenaly celý současný svět. Nechce se těchto myšlenek a své nesporné svébytnosti vzdát a pod tímto zorným úhlem hledí na
dnešní Evropu a na její sjednocování v rámci Evropského společenství (či
Unie).
Říci, že v Británii převládá destruktivní euroskepticismus, by bylo
nadsázkou. Britové jsou spíše konstruktivními eurorealisty a v tom mám
pocit, že jsme s nimi na stejné lodi. Věří v evropskou integraci, nevěří tolik
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v evropské instituce. Nepřejí si federalistický superstát, ale tento postoj je
založen na něčem jiném, daleko hlubším než úzkém a krátkozrakém nacionalismu. Jsou v postatě unitárním státem a pozorně si právě z tohoto zorného úhlu všímají vývoje v dalších evropských státech ve vazbě na dnešní
integrační mechanismy. Obávají se, že maastrichtský model bude mít – paradoxně pro své stoupence – velmi silné dezintegrační účinky. Vedle nebezpečí bruselského byrokratického centralismu, kterého se skutečně bojí,
vidí nemenší nebezpečí postupného rozkladu některých existujících evropských států (vidí a slyší Katalánsko, Lombardii i své vlastní Skotsko, sledují Vlámy a Valony v Belgii, ale i Bavorsko) s jedním možným výsledkem –
narušení dnešního statu quo a otevření nejasné evropské budoucnosti.
Místo evropské dvanáctky může vzniknout několik desítek malých států,
vycházejících spíše z konceptu šestnáctého než dvacátého století.
Pro nás je toto všechno důležité jak z hlediska našeho začleňování do
Evropy, tak z hlediska našeho vnitřního územního uspořádání. Když jsme
o tom mluvili s paní M. Thatcherovou (a to bylo pár hodin poté, co maďar-

Setkání dvou eurorealistů.
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ský ministr zahraničí v Terstu navrhl kantonální model jako vhodný způsob budoucího středoevropského uspořádání), řekla: „You cannot cantonize the world“ – nelze kantonalizovat svět – a dodala, že rozhodující je
ujasnit si, co je „přirozenou jednotkou sebeurčení, sebedeterminace“. Pro
ni (a stejně tak i pro mne) je takovou jednotkou národní stát, tedy nikoli
jednotka menší, ale ani jednotka větší. V tomto smyslu je argumentace
v diskusi o vnitřní a vnější integraci vlastně shodná. Zastánci regionů jsou
zastánci unionistické (chcete-li federalistické) Evropy.
Anglický konzervatismus je nám v mnohém blízký a domnívám se, že
je tento pocit oboustranný. Úspěchy České republiky za poslední čtyři
roky jsou tam skutečně velmi příznivě oceňovány a míra vzájemného pochopení je neobvykle vysoká.
Pronáším-li projevy k tamnímu publiku (tentokráte to bylo v Royal Institute of Affairs), musím naše úspěchy „prodávat“, musím se pokoušet
o dobrou publicitu naší země. Doma jsem za to sice často našimi nepřejícníky z nepochopitelných důvodů kritizován, ale jsem přesvědčen, že to dělám v podstatě správně.
Abych neprováděl žádné hodnocení sám, zakončím tuto vzpomínku
na Anglii citátem z vlivného deníku The Guardian (z 26. 2. 1994): „Představme si, že český premiér přebírá předsednictvo Evropské unie a že současně
vede střet s francouzskými zemědělci, které obviňuje z toho, že jsou hýčkáni státem.
Koruna plně konvertibilní, přitahuje na světových burzách mimořádnou pozornost a britské noviny, poukazující na další ztráty britských pozic, si stěžují, že ’nás
Češi dohánějí‘. Je to futuristická fantazie? Nebo Evropa koncem tohoto století?
Nestane-li se ve světě něco mimořádně nepříznivého, mají Češi plné právo očekávat, že je tento scénář velmi blízko ke skutečnosti.“
I my bychom tuto vizi britského novináře jistě s chutí akceptovali a věřím, že každý z nás dělá a bude dělat maximum pro to, aby byla co nejdříve
uskutečněna.
21. 3. 1994, Lidové noviny
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O nás na základě
finské zkušenosti

O

d listopadu 1989 se snažíme co nejrychleji a co nejbezbolestněji proplout úskalími velmi komplikovaného transformačního procesu a přáli bychom si, aby neklesala, ale rostla životní úroveň, všeobecný blahobyt, hrubý domácí produkt, průmyslová a zemědělská výroba, a ono se to stále
ještě ne zcela daří. Nepřetržitě si klademe otázky, co jsme mohli udělat
lépe, co je naopak nezbytným průvodním jevem přechodného období a co
je – případně – něčím zcela nezaviněným, co je vnějším (tzv. exogenním)
vlivem, který jsme nijak ovlivnit nemohli.
Strašně těžko se toto klubko rozplétá, a i když se nám zdá, že jsme
k nějakým závěrům došli, není jim – opozicí, hyperkritickými novináři,
nespokojenci od přírody, ale i těmi, na které probíhající jevy nepříznivě
doléhají, a my jim to nejsme schopni vysvětlit – uvěřeno. Ve společenských
událostech chybí laboratorní experiment, tisíckrát opakovaný, při kterém
se ověří, že mezi jevem A a jevem B je či není kauzální vztah. Tento luxus
prostě nemáme a modelovým úvahám není příliš nasloucháno.
Při návštěvě Finska jsem si znovu uvědomil, že nám finská realita takový laboratorní experiment téměř nabízí, což má v dnešní době mimořádný
význam. Finsko je zemí s mírou nezaměstnanosti přes 20 % a s výrazným poklesem hrubého domácího produktu i průmyslové výroby v letech 1991–93,
v každém případě s největším poklesem ze všech evropských nepostkomunistických zemí, s poklesem velmi srovnatelným s námi. A nyní se dostáváme
k našemu laboratornímu experimentu. Máme zemi A a B s velmi podobným
poklesem výroby a celkové ekonomické aktivity ve stejném časovém období.
V zemi A dochází v téže chvíli k obrovské vnitřní změně, kterou můžeme
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popsat celou plejádou cizích slov: liberalizace, deregulace, privatizace, restrikce, restituce, rehabilitace, lustrace atd., v zemi B je naopak zcela stabilní
společenský systém a žádné takové jevy se tam nedějí. Není možné udělat
jiný závěr než ten, že pokles výroby a ekonomické aktivity je způsoben nějakým jiným faktorem než touto vnitřní změnou.
Přirozeně se nabízí vzít v úvahu myšlenku, že jak země A, tak země B
(a to ještě jako jediná ze všech netransformujících se zemí díky své geografické poloze) ve stejném období prožily naprostou ztrátu trhů ve velké zemi C.
Tím u obou zemí došlo ke ztrátě vývozu a tím i výroby a zaměstnanosti.
Nemáme sice stokrát opakovaný či opakovatelný laboratorní experiment, ale než bude navržena nějaká alternativní hypotéza, nezbývá než
spokojit se s tímto vysvětlením, s tímto kauzálním nexem.
Zemí A je Česká republika, zemí B je Finsko. Nepochybně musíme abstrahovat od tisíce odlišností, ale v těchto základních charakteristikách
a v tomto modelovém zjednodušení se opravdu jedná o tyto dvě země. Odlišnosti mezi nimi nejsou až tak velké v propadu ekonomické aktivity, odlišnosti jsou naopak daleko větší ve velikosti vnějšího šoku způsobeného rozpadem RVHP, SSSR a celého ruského trhu. Finsko mělo před rokem 1990
jen 13 % svého vývozu do SSSR (dnes 2,5 %) my téměř 50 % (dnes 5 %) –
ztráta absolutní i relativní proto byla výrazně větší pro nás.
Logické se tedy zdá pokoušet se hledat vysvětlení ne toho faktu, že
u nás až do konce roku pokračoval ekonomický pokles, ale spíše toho faktu, proč byl tento pokles při relativně daleko větším vnějším šoku srovnatelný s Finskem, ač paralelně docházelo k velmi rozsáhlým a standardní
ekonomický růst určitě nepodporujícím vnitřním proměnám.
Paradoxně musím říct, že byl ekonomický pokles v zemi A  nižší právě
proto. Země B, vybudována na výrazně intervencionistickém, ochranářském
a sociálně paternalistickém systému, nebyla ve své podstatě vnějšími okolnostmi přinucena k žádným systémovým změnám, nepřipustila jednorázový pokles reálných mezd a reálného měnového kursu (mé dva „polštáře“ transformačního procesu) a tím se neubránila ekonomickému propadu a obrovskému
nárůstu nezaměstnanosti. Země A  naopak intervencionistický, ochranářský
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Při sobích závodech za polárním kruhem, v pozadí finský premiér Esko Aho.

a paternalistický systém (několikanásobně horší než v zemi B) rozhodně odvrhla, včas připustila pokles mezd a reálného měnového kursu, tím relativně
snižovala ekonomický propad a zabránila vzniku masové nezaměstnanosti.
Pro definitivní potvrzení všech těchto hypotéz hledejme další argumenty, ale návštěva Finska, země přátelské, krásné a v mnohém k napodobení vybízející, důležité argumenty přinesla.
11. 4. 1994, Lidové noviny
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Jihoamerická cesta

Nejvýraznějším pocitem z návštěvy Argentiny, Chile a Brazílie je nesmír-

ná různorodost všech těchto míst. Různorodost zeměpisná, klimatická,
sociální, politická i ekonomická. V rovníkovém, miliónovém Recife, kde
jsme zažili tropický liják, při kterém se ulice měnily před našima očima
v řeky, stojí vedle sebe mrakodrapové hotely s plechovými přístřešky, kde
byl nedávno prokázán otřesný případ kanibalismu; umělé hlavní město
Brasilia, postavené za neuvěřitelné náklady v pustině podle ambiciózního
(dnes již zcela nenosného) urbanistického a architektonického konceptu
víceméně kolektivistického typu (dovedeného do své dokonalosti v našich
panelákových sídlištích) vedle zcela evropského či severoamerického São
Paula či Buenos Aires, odrážejících zcela jinou životní filozofii a politickou
ideologii; čarokrásné Rio de Janeiro i smogem trestané, a proto daleko šedší Santiago de Chile; nejvodnatější vodopády světa Foz do Iguaçu, vůči
nimž je Niagara pouze oblíbenou trampskou písničkou, a vedle nich největší hydroelektrárna světa (s výkonem 6–7 Temelínů), daleko větší než
všechny slavné stavby stalinských pětiletek. Soukromé rezidence boháčů,
s plameňáky a voliérami plných papoušků, ale i pověstné favely ( jsou to
chudinská obydlí, která dostala název podle stejnojmenné rostliny která rostla na
kopcích, kde favely nejčastěji vznikaly), šplhající se na kopce kolem Ria způsobem, kterému se člověk zdráhá uvěřit. A k tomu všemu lambáda, fotbaloví
fanoušci, fotky z posledního karnevalu, kde je prezident republiky zachycen s půvabnou dámou „dole bez“. K jídlu ryby všeho druhu, pět centimetrů tlusté hovězí bifteky – příliš krvavé na náš středoevropský vkus, a hlavně lahodné tropické a subtropické ovoce.
Získáte i spoustu poznatků o společenských problémech – nám vzdálených, ale i nám velmi blízkých a velmi dobře známých. V Argentině je
charismatický prezident Menem, schopný získat národní konsensus pro
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náročný ekonomický program svého radikálního ministra hospodářství
a financí Cavalla, v Chile nevýrazné OF (či OH), které sice porazilo vojenský režim, ale které stále ještě hledá svou tvář, v Brazílii korupcí oslabená
vláda, ale i určitý samopohyb vitálního ekonomického systému (zejména
kolem luxusního 16miliónového São Paula), který kupodivu přežívá politickou nestabilitu a inflaci 45 % měsíčně.
Vždycky říkám, že každá země potřebuje:
 pozitivní vizi své vlastní budoucnosti
 politiky, kteří o této vizi přesvědčí občany své země
 racionální transformační strategii v hospodářské i sociální oblasti.

Před jednáním s brazilským prezidentem Itamarem Francem.

Mám pocit, že všechny tyto věci Argentina má. Chile v Pinochetově
době předvedlo něco, co je nám málo pochopitelné – zvládlo pouze onen
třetí bod a teprve teď usiluje o novou verzi národního usmíření, což jsou
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přesně ony první dvě zmíněné věci. Byli tam osloveni mou, u nás doma
často opakovanou historkou o nezbytnosti „zpětného zrcátka“ a o jeho
správně zvolené velikosti. Přesto je pro nás překvapivé, že při státní návštěvě sedí u jednoho stolu demokraticky zvolený prezident a u druhého šéf
bývalého vojenského režimu. Brazílie v tomto okamžiku bohužel nemá
splněn z těchto předpokladů žádný. Očekávají se volby, hledá se změna
ústavy, připravuje se další z nesčetných plánů měnové stabilizace a vytvoření nové měny, přeskupují se politické strany. Předseda parlamentu mi
řekl, že v průběhu posledního volebního období 376 poslanců (z celkového počtu 503) změnilo stranickou příslušnost, někteří z nich až 7x. Přesto
zde nemáte pocit přešlapování na místě, společenskou dynamiku je zřetelně vidět, sociální problém a absolutní chudoba pětiny, šestiny obyvatel
však zůstává bez řešení.
Inspirativní jsou názory na postavení druhé komory – senátu (ve všech
případech výlučně na regionálním základě, tedy bez rovného hlasovacího
práva, ve všech případech jde o kombinaci volených a jmenovaných senátorů, je tam malý počet senátorů – např. v Chile jen 36, prezident je vždy
šéfem vlády atd.) i na funkci ústavy. Prezident chilského Nejvyššího soudu
nám ukazoval ústavu, nejstarší na kontinentě, ve své dnešní podstatě
vzniklou již v roce 1811. S pýchou v hlase říkal, že tato ústava přežila všechny politické režimy (které jemně nazývá „politické nehody“) a já jsem se
mu neodvážil říci, že z toho nutně plyne, že dostatečnou pojistkou demokracie není.
Cesta to byla nesmírně poučná. Předseda chilského senátu, velký znalec naší země, se domnívá, že je Evropa moc složitá, že je Jižní Amerika
daleko snazší, daleko jednodušší. Snad má pravdu.
27. 4. 1994, Deníky Bohemia
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odařilo se mi s celou rodinou strávit deset idylických dní v jednom z nejkrásnějších, ale i nejzapadlejších koutů rakouských Alp. Není zde ani fax,
ani televize a teď, v nedělní odpoledne, se zde chýlí ke konci veselý vesnický „Fest“, tedy něco, co u nás pravděpodobně se socialismem již definitivně
zaniklo. Deset dní putování po horských velikánech poskytne kromě zlepšení fyzické kondice také tolik potřebný odstup, který člověk doma, v každodenním shonu, jen těžko získává. Posloucháte-li zde občas rakouské rádio a čtete-li ne příliš zahraničněpoliticky orientovaný Kurier, máte téměř
pocit, že Česká republika neexistuje.
Jedinými zmínkami o nás byla zpráva o demonstraci zelených v Temelínu (s vyjádřením naděje, že začneme o Temelínu také my u nás doma vážně
diskutovat), kuriozita o tom, že si ve Zlíně sedl policejní kůň na auto, poznámka, že naši pravicoví extrémisté znemožnili odhalení německého památníku v Terezíně a konečně zpráva, že náš Nováček ve čtvrtfinále tenisového turnaje v Hilversumu vyřadil rakouskou naději Schalera. A pak ještě
fotografie mé ženy, jak dostává od starosty Schladmingu krásnou kytici alpských slaměnek. Je to málo, nebo moc? Je to dobře, nebo špatně?
Zdá se mi, že je to asi tak akorát. Chybí o nás dramatické zprávy, převládá
pocit klidu, politické stability a ekonomického postupu vpřed. Odpovídá to
tomu, co napsal ve stejný den v rozsáhlém článku německý Der Spiegel: „Česká
republika je na špici reformních zemí. Levice se zdá být bez šancí.“ Citován je
tam dokonce i náš nový šéf odborů Richard Falbr: „Neudělají-li vládní strany
nějakou velkou chybu, návrat levice jako v Polsku a Maďarsku je vyloučen.“
K přemýšlení o nás mne nicméně přinutil podnětný esej Günthera
Nenninga v rakouském týdeníku Profil, věnovaný dvoustému výročí smrti
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Maximiliena Robespierra (28. července 1794). Sám jsem před časem přemýšlel o tom věnovat Robespierrovi samostatný sloupek a marně jsem hledal nějaký bezprostředně aktualizační tón, který by byl adresnější než
standardní úvaha o zákonité logice vnitřní dynamiky všech revolucí a který by vedl k eseji Ortegovu o Zániku revolucí a ke striktně konzervativnímu
postoji vůči francouzské revoluci.
Nenning připomněl něco jiného. Připomněl, že se Robespierre opíral
o decentralizované, samovolně vznikající jednotky, které se nazývaly „societés populaires“. Není náhoda, že Marx v roce 1871 v Paříži podobné
organizace – komuny – považoval za „konečně objevenou formu skutečné
demokracie“. Dnes by bylo možné označit je – spolu se socioložkou Hannah Arendtovou – za občanské iniciativy. A já bych řekl, že by bylo možné
nazývat je společně s Danielem Kroupou (a snad i Janem Patočkou, který
byl ostatně jako Arendtová Heideggerovým žákem) základem samosprávné demokracie a občanské společnosti.
Robespierre dobře pochopil souvislost občanských iniciativ („sloupů
svobody“, jak říkal) a revoluce, pochopil jejich úlohu v permanentnosti revoluce (která ho však tak vytrestala!) a v nepřetržitém „drobení existujícího
řádu“. Jak už jsem mnohokrát argumentoval, v pozadí myšlenky občanských
iniciativ, samosprávné demokracie a občanské společnosti není decentralizace, ale nedůvěra ve stát a hledání jiné, skutečné demokracie. Je proto zcela
falešné předhazovat nám, kteří nejsme obhájci Robespierrů, ale ani Heideggerů a frankfurtské školy, nedostatek demokratičnosti, nechuť k decentralizaci a nadměrnou oblibu centralizovaného státu. My se „pouze“ obáváme,
že Robespierrovy „societés populaires“ nebyly, nejsou a nikdy nebudou stavebními kameny skutečné svobodné společnosti a že myšlenka tzv. samosprávy (aktivní, bezprostřední, nezprostředkované účasti každého občana
na vládnutí) vedla v dějinách (1794, 1871, 1917, konec konců i v roce 1968)
k něčemu úplně jinému než k idylce občanské společnosti.
Končící Bauernfest v rakouském St. Nikolai ostatně také není výhonkem samosprávné občanské iniciativy, neusiluje o „drobení řádu“, jeho iniciátoři neusilují ani o to stát se „sloupem svobody“.
8. 8. 1994, Lidové noviny
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V letadle, nad sluncem ozářeným a zasněženým biblickým Araratem, za-

čínáte mít pocit, že se zase vracíte do Evropy a že je na čase uspořádat
dojmy a vzpomínky z devítidenní cesty po třech zemích jihovýchodní Asie
(s mezipřistáním v dalších pěti) do aspoň trochu spořádaného rámce a vyvodit z toho pro sebe určité ponaučení.
První věc, která stojí za zaznamenání, je sice snad samozřejmá, ale bez
zážitku takovéto cesty ji člověk není schopen docenit. Jestli v nás přes

V tradiční indonéské košili v ulicích Jakarty.
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