Vzdělaný, neokoukaný, slušný… ale jinak nijaký Jan Švejnar
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Souboj o křeslo prezidenta republiky je v plném proudu a nový kandidát, profesor ekonomie Jan
Švejnar, se snaží přesvědčit kdekoho, že je lepší alternativou pro tuto zemi, než Václav Klaus. Patřím
k těm lidem, kteří si to nemyslí. Švejnar je bezesporu vysoce erudovaným ekonomem se značným
odborným renomé na mezinárodním poli, nedá se mu upřít ani vstřícné, slušné a přátelské chování.
Pro řadu lidí také představuje neokoukanou, sympatickou tvář, která není spojena s kontroverzními
výroky nebo prezentací jasně vyhraněných a mnohdy nepopulárních názorů. Stačí to však? Jan
Švejnar určitě není špatný člověk a není třeba ho nikterak odsuzovat. Ptám se ale: je profesor
Švejnar skutečnou osobností? Řada lidí současného prezidenta kritizuje pro jeho kontroverzní
chování. Miloš Zeman, a nejen on, svého času říkal, že skutečná osobnost je vždycky kontroverzní,
v opačném případě jde jen o maskota. Jedno francouzské přísloví také říká, že přítel všech je zároveň
přítelem nikoho. A Jan Švejnar jako přítel všech, který si to u nikoho nechce rozházet a s každým
chce být zadobře, skutečně působí. Nechci se nikoho dotknout, ale přizpůsobovat se okolnostem, být
s každým kamarád a očekávat za to hozenou rukavici je charakteristikou oportunismu. Takového
prezidenta chceme? Myslím, že ne. Václav Klaus stál u zrodu moderní a demokratické
Československé, později České republiky. Poctivě se propracoval náročnou cestou poslance, ministra,
předsedy sněmovny i premiéra a pro naši zemi odpracoval tisíce a tisíce hodin. Klaus stojí na širším
kapitánském můstku ČR od počátků její demokratické historie a každý soudný člověk, ať už je jeho
příznivcem či odpůrcem, musí říct, že pro tuto zemi udělal opravdu velmi mnoho. Všichni lidé vědí,
co si o čem Klaus myslí, každý má alespoň letmé ponětí o tom, co by na to či ono řekl prezident. Řada
jeho výroků zlidověla, Václav Klaus se stal skutečným fenoménem, který Českou republiku důstojně
reprezentuje. Je takovým pojmem také Jan Švejnar? Domnívám se, že ne. V mých očích Švejnar
žádnou přidanou hodnotu nenabízí.

