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Petr Pithart

Devětaosmdesátý
Vzpomínky a přemýšlení. Krédo.

Academia, Praha, 2009

• 22

francouzský filosof André Glucksmann

• Je třeba bojovat proti nihilismu, proti přesvědčení, že nic není špatné a každý si může dělat, co chce…

• 25

(…) Příčinou (…) malé atraktivnosti [některých osmašedesátníků] po dvaceti letech bylo nejspíše také to,
že za ony údajné ideály demokratického socialismu nebyli reformně komunističtí vůdcové ochotni nasadit
ne snad krky, o ty už tenkrát vůbec nešlo, ale často ani existenci! Jaké ideály, když nikomu nestojí za menší
či střední oběť? Když neumím prásknout dveřmi a odejít k lopatě a místo toho se nechávám vylučovat
a postupně sesazovat na nižší a nižší židle.

• 52

Když dnes někdo o disidentech říká „oni holt neměli strach“, je to asi jako kdyby říkal, že jim narostla sloní
kůže – mluví samozřejmě nesmysly. Měli jsme strach pořád. Jistě, někdo víc a někdo méně. Ale měli jsme
strach také z toho, že jej už příště nebudeme s to překonat.

• 66

Dostal jsem v západním světě spoustu příznačně naivních otázek typu: Když vás tedy vyhodili z univerzity,
proč jste nešel jako právník pracovat do nějaké soukromé firmy?

• 93

Volání po právech a svobodách má smysl jen tehdy, budeme-li ochotni udělat pro ně víc než po nich volat,
ba víc než nechat se pro němlátit pendreky. Nelze si je nechat udělit ústavou či lepšími zákony. Práva a svo-
body jsou až vcelku vzácným plodem takových vztahů mezi lidmi, které spočívají na sebekázni, slušnosti
a odpovědnosti, na respektování práv a svobod každého druhého. Práva jsou jen bezmocným ornamentem,
chybí-li sdílené vědomí povinností. Bez smyslu pro povinnosti vůči sobě navzájem a vůči všemu, co nás
přesahuje, jsou práva a svobody zase jen revolučním pokřikem.

• 94

Není umění sepsat požadavky. První den se napíše jeden, druhý přibudou další čtyři, třetí den je jich plný
papír. Sepsat takový seznam přání a stížností je lehké. Těžší je seřadit je tak, aby splnění prvního usnadnilo
dosáhnout i druhého, aby v pátém byl už vlastně obsažen požadavek šestý a zčásti sedmý. (…) Je-li pořadí
požadavků dobře promyšleno, jsou pak jako kostky domina a stačí přijít s tím prvním, pro který jsou skoro
všichni.
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• 116

Instituce jsou pro konzervativce to vůbec nejcennější: jsou víc než i ti nejskvělejší konkrétní lidé, ačkoli
se skládají z konkrétních, často i méně kvalitních lidí. Skládají se však také z naakumulované zkušenosti,
z respektu k tradicím.

• 137

Na snadný, rychlý a nenásilný rozval komunismu (s tragickou rumunskou výjimkou) nebyl (…) připraven
vůbec nikdo, ani Bush starší, ani CIA, ani britská či německá rozvědka. Ani stovky kateder srovnávací
politologie po celém západním světě.

• 137

Jak to, že jsme nepoznali, že režim, ve kterém žijeme, se kterým se dennodenně potýkáme, už mele jen ze
setrvačnosti z posledního a je vlastně předem srozuměn se svým odchodem ze scény? Jak to, že jsme jej tak
přeceňovali? Jak to, že jej všichni všude na světě přeceňovali?

• 138

Václav Havel v Moci bezmocných charakterizuje totalitní moc tím, že stojí na kombinaci víry a strachu. Je to
přesná charakteristika: moc usiluje o to, aby lidé uvěřili a aby ti, kdo neuvěří, žili ve strachu. Fungovalo to.

• 173

(…) Zklamání je špatný rádce a povolává do služeb populisty, demagogy všeho druhu.

• 197

Nevědomost je jedna věc, ignorance druhá. Ignoranci si (…) definuji nejen jako nevědění, ale jako nedostatek
vědomí o vlastní nevědomosti. Ignorant neví, že neví, ba je přesvědčen, že ví. Nevědění se dá napravit –
zeptáš se a dozvíš se. Ignorance napravitelná není – jednáš, jako bys věděl. Na nic se neptáš.

• 211

Instituce je vždycky víc než konkrétní osoby, které ji momentálně představují, je to cosi, co životy lidí pře-
sahuje, co žije právě z úcty k tomuto přesahu, pokud možno k tradici. (…) Aby instituce měla cenu a smysl,
i když lidé, kteří ji momentálně představují, nejsou z těch nejcennějších.

• 234

Satisfakce je velmi žádaný, ale pozor, velmi nebezpečný zážitek. Člověk, který má kus těžkého života za se-
bou, může být v pokušení prožívat ji hodně emotivně a může náhle (byť jen na chvíli) propadnout obluzu-
jícímu pocitu, že vlastně úplně celý jeho život byl logickou, právě proto že trpitelskou poutí k metě, která
je právě na dosah. K zasloužené svatosti. Všechny útrapy a ústrky v životě jsou náhle ospravedlněny,
postaveny do náramně pěkných souvislostí: per aspera ad astra. Za co by se měl člověk stydět, je náhle vytěs-
něno. Člověk se vidí jako oběť, které se dostalo nejen dílčího, ale jaksi celostního ocenění, ospravedlnění,
vlhnou mu oči. Varuji proto všechny: Pozor na satisfakce!

• 266

Důraz na instituce je vlastní jak liberálnímu, tak konzervativnímu postoji ke světu, názoru na člověka. Kon-
zervativec nevěří ve vrozené dobro člověka, a volá proto po omezeních, která postaví hráz zlu v něm jako
v bytosti vždycky nakloněné k hříchu. Liberál volá po pravidlech hry, protože věří, že ta uvolní v lidech to
nejlepší.
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