Expert Světové banky
Poprvé jsem se setkal s Igorem Tomešem v dubnu 1991, kdy jsem byl členem mise
Světové banky s posláním pomoci tehdejšímu Československu přepracovat sociální záchrannou síť. Byl jsem ohromen jeho zjevně encyklopedickými znalostmi
uspořádání na Západě a tím, jak se mu podařilo udržet krok s jeho nejnovějším
vývojem. A možná ještě více jsem užasl nad jeho bezvadnou plynnou angličtinou. To vše bylo o to působivější, že jsem věděl, jak omezené bylo cestování
a komunikace se zahraničím v době komunismu. Musím také dodat, že velkým
Igorovým přínosem pro naši misi bylo, že nás pozval do restaurace na Nebozízku
s jejím výtečným jídlem a nádherným výhledem na Prahu.
Naše cesty se pak pravidelně protínaly počátkem devadesátých let, kdy byl
stálým účastníkem konferencí Světové banky – pokaždé znalý a vždy společensky družný. Naší nejintenzivnější interakcí byly ale dva magické týdny v anglickém Brightonu v lednu 1993, kdy byl Igor členem skupiny pracovníků Světové
banky a britských akademiků, kteří se sešli za účelem sepsání knihy. Zalezli jsme
každý do svého pokoje v pětihvězdičkovém hotelu a v prvním týdnu napsali první verze svých kapitol. Druhý týden jsme pak věnovali čtení kapitol sepsaných
ostatními, jejich komentování a revizím. Takže po dvou týdnech byla na stole
první verze knihy Labor markets and social policy in Central and Eastern Europe:
The transition and beyond, která byla publikována Oxford University Press v roce
1994. Igor byl uprostřed všeho tohoto dění. Byl jedním ze spoluautorů a také byl
velmi nápomocný ohledně zajištění předmluvy od prezidenta Václava Havla.
Práce na knize byla nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné
a její publikace pak byla velkým úspěchem, pokud jde o recenzní ohlasy, čtenost
a „dlouhověkost“ z hlediska citovanosti. Jak píšu tuto vzpomínku ve své kanceláři doma, leží kniha na polici přímo za mými zády. V říjnu 1994 se všichni
autoři sešli na závěrečné oslavě při zahajovací akci pořádané Parlamentním shromážděním Rady Evropy v rámci programu parlamentní spolupráce se střední
a východní Evropou. Konference byla velkým úspěchem. A aby se kruh uzavřel,
závěrečná oslava autorů a pozvaných hostů z oblasti politiky a sociálního výzkumu, organizovaná Igorem, byla – samozřejmě – opět v Nebozízku.
Vzpomínám na Igora Tomeše s obdivem a náklonností.
Nicholas Barr,
Professor of Public Economics, London School of Economics
(z anglického originálu přeložil Jiří Večerník)
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