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preklad: Čeněk Matocha

• ix
Vysloužil jsem si přezdívku „Velký komunikátor“. Ale vždy jsem se domníval, že na tom nemá zásluhu
můj styl nebo výběr slov, ale obsah. Nebyl jsem velký komunikátor, jen jsem komunikoval velké zprávy,
které nevyrašily a nevykvetly z mé hlavy, ale ze srdce jednoho velkého národa – z naší zkušenosti, naší
moudrosti a naší víry v principy, které nás provázejí již po dvě století.

• 7
Musíme mít na paměti, že jsme národ podléhající Bohu, a jestli na to někdy zapomeneme, budeme už jen
národ podléhající.

• 11
Mnoho vlád utlačuje svůj lid a porušuje lidská práva… Ale jen jedna takzvaná revoluce se povýšila nad
Boha, trvá na totálním ovládání lid¬ských životů a je hnána touhou uchvátit další a další země…Mám pro
tyto vládce jednu otázku: Jestliže je komunismus předvojem budoucnosti, jak to, že stále potřebujete zdi,
abyste udrželi lidi uvnitř, a armády tajných policistů, abyste je udrželi v poslušnosti?

• 11
Západ nebude komunismus zadržovat, ale převyšovat. Nebudeme se obtěžovat s odsuzováním komu-
nismu, odbudeme ho jako smutnou, bizarní kapitolu lidských dějin, jejíž poslední stránky se píší právě
teď.

• 16
Když hovoříme o obchodě, často používáme válečný slovník. Aby ve válcemohla jedna strana vyhrát, musí
druhá prohrát. Ale obchod není válka. Obchod je ekonomická aliance, ze které mají prospěch obě země.
Neexistují poražení, jen vítězové. A obchod posiluje svobodný svět.

• 17
Nevěřím v osud, který nás stihne, ať děláme, co děláme. Věřím v osud, který nás stihne, neuděláme-li nic.

• 18
Raději dostanu 80 procent toho, co chci, než abych skočil z útesu a mával přitom vlajkou.

• 18
Obklopíte se těmi nejlepšími lidmi, jaké najdete, předáte jim pravomoci a nezasahujete do toho.

• 21
Státník musí mít představivost na to, aby snil o lepším a bezpečnějším světě, a odvahu, vytrvalost a tr-
pělivost na to, aby tento sen uskutečnil.
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• 21
Moje strategie pro studenou válku zní: my vyhrajeme, oni prohrají.

• 30
Daňový poplatník je někdo, kdo pracuje pro vládu, ale nemusí skládat zkoušky do státní správy. 

• 33
Občas si říkám, jak by asi vypadalo Desatero přikázání, kdyby je Mojžíš musel nechat schválit Kongresem.

• 33
Všem jsem vysvětlil pravidlo, co odteď dělat, když se něco stane: bez ohledu na to, kolik je hodin, mě
vzbuďte, i kdyby to bylo uprostřed zasedání vlády.

• 33
O politice se říká, že je to druhá nejstarší profese na světě. Postupně jsem zjistil, že se velice podobá té
první. 

• 34
Politika není špatné povolání. Když uspějete, odměny jsou veliké. A když se znemožníte, vždycky můžete
aspoň napsat knihu.

• 34
Vyrovnávat rozpočet je jako chránit svou poctivost. Musíte se naučit říkat ne.

• 35
Dnešní tvrdý zastánce řádu a zákona je včerejší liberál, kterého v noci přepadli.

• 35
Není žádným tajemstvím, že nosím naslouchátko. No a nedávno se zničehonic porouchalo.
Zjistili jsme, že do mého odposlouchávacího zařízení dala KGB odposlouchávací zařízení.

• 35
Sovětský svaz by zůstal státem jedné strany, i kdyby byla povolena opoziční strana, protože by všichni
přešli k opozici.

• 37
Když jsem chodil do páté třídy, nejspíš jsem netušil, co je to státní dluh. Však taky když jsem chodil do páté
třídy, žádný dluh jsme neměli.

• 37
Status quo – to je latinsky, víte, a znamená to „brynda, ve které jsme“.

• 38
Být trochu svobodný je jako být trochu v jiném stavu.

• 39
Pokud se to hýbe, zdaňte to. Pokud se to pořád ještě hýbe, regulujte to. Pokud se to přestane hýbat, začněte
to dotovat.

• 48
Mladý muž, syn tesaře, vyrůstá v otcově dílně, kde pracuje. Nemá žádné formální vzdělání. Nevlastní
žádný majetek. Jednoho dne odloží nářadí a vyjde z otcovy dílny. Začne kázat po nárožích a po vsích…
Tento nevzdělaný, nemajetný mladík, který kázal na nárožích […] ovlivnil celý svět více než všichni vládci,
králové a císařové, všichni dobyvatelé, generálové a admirálové, všichni učenci, vědci a filozofové, kteří
kdy žili – to vše dohromady.

• 64
James A. Baker (Reaganův ministr financí a šéf prezidentské kanceláře)
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• Reagana zajímal mnohem víc celkový obraz než detaily – byl to muž velkých idejí, který přenechával
podrobnosti jiným.

• 66
Edward Kennedy (demokratický senátor za Massachuse s)

• Bylo by bláhové popírat, že jeho úspěch v podstatě pramenil z toho, že se opíral omyšlenky…Ať už jsme
s ním souhlasili, nebo ne, Ronald Reagan byl úspěšným kandidátem a schopným prezidentem hlavně
proto, že zastával určitý soubor myšlenek. Vyslovil je v roce 1980 – později se ukázalo, že je myslel
vážně – a většinu z nich nevepsal jen do zákonu, ale i do vědomí národa.

• 67
François Mi erand (prezident Francie)

• Pod povrchem se skrývá člověk, který není hloupý, je obdařen selským rozumem a šlechetnými úmysly.
Co nevnímá rozumem, to přirozeně vycítí.

• 68
Margaret Thatcherová

• Ronald Reagan vyhrál studenou válku bez jediného výstřelu.

• 71
Matka Tereza

• U něj velikost a prostota jedno jsou.

• 124
Reagan rád opakoval anekdotu, kterou mu vyprávěl Michail Gorbačov o svém předchůdci Leonidu Brež-
něvovi. Brežněv, syn chudých rolníku, to dotáhl až na předsedu prezidia Nejvyššího sovětu. Byl hrdý na
svou novou funkci a na atributy moci, které by potěšily i cara, a tak zavezl svou staroumaminku limuzínou
z její vesničky do Kremlu a ukázal jí svůj nádherně zařízený byt.
Pak ji v limuzíně odvezl na daču v lesích za Moskvou. Poté jeli vlakem na Krym, kde měl Brežněv mramo-
rový palác na pláži. Užaslá matka mu pošeptala do ucha: „Leonide, co když se to dozví komunisti?“.

• 126
V roce 1969, kdy v univerzitních kampusech zuřily protesty proti válce ve Vietnamu, si studentští vůdci
z devíti kampusů Kalifornské univerzity vyžádali návštěvu u guvernéra Reagana v Sacramentu.
Delegace dorazila do kalifornského kapitolu, většina studentů byla bosá a v roztrhaných tričkách. Když
guvernér Reagan vstoupil do své pracovny, leželi všichni rozvalení na podlaze. Nikdo nevstal.
Jejich mluvčí spustil: „Pane guvernére, chceme s vámi mluvit, ale myslím, že byste si měl uvědomit, že nás
nikdy nemůžete pochopit. Je to smutné, ale pro příslušníky vaší generace je nemožné pochopit své vlastní
děti. Nevyrůstali jste v době rychlé komunikace, satelitů a počítačů, které ve vteřině vyřeší problémy, které
dřív trvaly hodiny, dny, možná i týdny. Nežili jste v době vesmírných letů, cest na Měsíc, tryskových letů
a rychlé elektroniky.“.
Jakmile se mluvčí odmlčel, aby se nadechl, Reagan řekl: „Máte naprostou pravdu. Tohle všechno jsme ve
vašem věku neměli. My jsme to vynalezli.“.

• 133
Sam Donaldson, zpravodaj stanice ABC v Bílém domě, v roce 1982 zaútočil na tiskové konferenci na prezi-
denta. „Pane prezidente, všichni vidíme, že recese pokračuje.“, prohlásil Donaldson. „Z chyb, které se staly,
jste vinil druhé. Nenesete nějakou vinu i vy sám?“.
„Nesu,“, odpověděl Reagan, „protože jsem byl spoustu let demokrat.“.



James C. Humes (ed.): Vtip a moudrost Ronalda Reagana 4James C. Humes (ed.): Vtip a moudrost Ronalda Reagana 4James C. Humes (ed.): Vtip a moudrost Ronalda Reagana 4

• 136
Jednou vyprávěl Reagan Michailu Gorbačovovi o tom, jak se hádal Američan a Rus, čí země je lepší.
Američan říká: „Hele, já můžu jít do Oválné pracovny, praštit prezidentovi do stolu a říct: Pane prezidente,
nelíbí se mi, jak vládnete.“.
Na to odpoví Rus: „To já můžu taky.“.
„Vážně?“, diví se Američan.
Rus odpoví: „Jasně. Můžu jít do Kremlu, do pracovny generálního tajemníka a říct: Soudruhu generální
tajemníku, nelíbí se mi, jak prezident Reagan vládne.“.

• 142
Další Reaganova historka vypráví o falešné pohostinnosti.
Čelně se srazí dvě auta. Jedno auto řídí farmář, v druhém rozbitém autě sedí právník. Farmář říká advoká-
tovi: „Vypadáte pěkně otřeseně. Počkejte tady, něco pro vás mám.“. Vrátí se do auta a vytáhne z přihrádky
flašku. Nabídne ji právníkovi. „Dejte si loka.“.
Právník poslechne a farmář říká: „Měl byste si dát ještě.“. Právník si dá ještě doušek. „Už je vám líp?
Napijte se ještě.“.
„Díky!“, říká právník. „A vy nechcete?“.
„Ne.“, odpoví farmář. „Já jenom čekám, až přijedou policajti.“.

• 148
Reagan jednou vyprávěl, že když byl ještě guvernérem, pozvali ho na projev do Mexico City. Když domlu-
vil, ozval se tu a tam nesmělý potlesk.
Byl jsem trochu na rozpacích – tím víc, že pomněmluvil španělsky další řečník, představitel mexické vlády.
A toho skoro po každé větě přerušoval potlesk, ten nejnadšenější možný potlesk. No, já nerozumím španěl-
sky, ale abych to zamaskoval, začal jsem tleskat taky. Nakonec jsem tleskal ze všech nejdéle, dokud se ke
mně nenaklonil americký velvyslanec a neřekl: „To bych být vámi nedělal. On tlumočí váš projev.“.

• 149
Reagan měl od časů, kdy dělal mluvčího General Electric, zásobu historek o tom, jak funguje socialismus.
Jedna z nich vyprávěla o muži, který si zašel na sovětský dopravní inspektorát zažádat o automobil. Řekli
mu, že bude muset hned složit peníze, ačkoli čekací lhůta činí deset let. Muž přesto vyplnil všechny možné
formuláře, nechal si je schválit od nejrůznějších úřadů a na nesčetných místech se podepsal. Konečně se
dostal až na poslední úřad, kde mu dali na papíry razítko. Dal jim peníze a řekli mu: „Přijďte si za deset let
pro auto.“. Muž se zeptal: „Dopoledne nebo odpoledne?“. „Záleží na tom? Vždyť to bude za deset let.“,
divili se. Muž odpověděl: „Víte, on mi dopoledne přijde instalatér.“.

• 156
V roce 1982Reagan prosazoval reformu a zjednodušení amerických regulačních zákonů, přičemž rád citoval
údaj, který si přečetl v jednom podnikatelském magazínu z Toleda:
Uvádí se, žeOtčenášmáv angličtině 57 slov. Lincolnův ge ysburský projevmá 266 slov. Desatero přikázání
je dlouhé 297 slov a Prohlášení nezávislosti 300 slov. Vyhláška ministerstva zemědělství stanovující ceny
zelí má 26 911 slov.

• 187
Svoboda je přiznání toho, že žádný jednotlivec, žádnýúřad či vláda nemámonopol na pravdu, ale naopak že
život každého jedince je nekonečně cenný, že každý z nás, kdo byl přiveden na tento svět, sem byl přiveden
z nějakého důvodu a má co nabídnout.

• 187
Boris Pasternak: Doktor Živago

• Tím, co po staletí staví člověka nad zvíře, není kyj, ale vnitřní hudba – neodolatelná moc neozbrojené
pravdy.
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