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• 6

Celý život jsem věřil a stále věřím, že chtít se ptát, naučit se ptát, nebát se ptát je důležité. Tázání a odpoví-
dání jsou podstatou a smyslem setkávání.

• 72

(…) Důležité věci týkající se domácích poměrů mě napadnou právě (…) [na zahraničních cestách], ne doma.
Asi je to tím, že člo věk odpoutaný od svého domácího prostředí myslí svobodněji, volněji. A vy ptává se
hostitelů, jak je to u nich a proč, a náhle se dostaví prohlédnutí, které se týká poměrů doma.

• 75

Normálně když se řekne instituce, tak si našinec před staví „ouřad“, nejspíš ministerstvo. To je ale samo-
zřejmě karikatura toho pojmu. Instituce jsou jakákoli zavedená pravidla, převážně jde o omezení. Ta mohou
mít nakonec i podobu úřadu, ale instituce jsou také určité právní texty. Je to lidské dílo, vytvářejí je lidé,
někdy je představují lidé, ale záro veň konkrétní osoby vždycky přesahuje. Z toho plyne, že – když to hodně
zjednoduším – instituce musí být starší než dvacet let, než generace. Čím starší, tím lépe. Aby přišli jiní
lidé a pořád to přitom byla (plus minus) ta samá instituce. Právě to přetrvávání je důležité, instituce je
vždycky víc než jen určitá suma konkrétních lidí, jinak nemůže vzniknout důležitá loajalita k institucím,
k pravidlům, k tradicím. Nejde tu o loajalitu k šéfům, ale o to, že lidé přicházejí a odcházejí, a instituce, to,
na čem se dohodli, zůstává. Pa radoxně řečeno je instituce jakýmsi „duchovním ztělesněním“ lidského úsilí
po dohodě, po soužití.

• 77

Jestliže to někdo s těmi ideály o spojení socialismu, svobody a trhu myslel vážně, tak to měl předvést v boji
a čestně prohrát. Samozřejmě že porážka byla předem jasná. Ale mohli zvolit čestnou porážku, způsob
porážky byl v jejich rukou. A protože se na to vykašlali, tak to v podstatě bylo, jako kdyby řekli lidem: my
to balíme, nemá to cenu, zabalte to taky. Když to ale nemá cenu, tak jaké to byly hodnoty a ideály?

• 82

(…) Židovský myslitel a expert na marxismus [Leszek Kolakowski] v (…) [eseji Etika bez kodexu] říká, že
lidé, kteří po třebují mít etiku v kodexu, tj. jasně sestavenou a bezrozpornou, jsou ti, kteří se vlastně skutečné
odpovědnosti vyhýbají. Opravdová etika jde ruku v ruce se všemi riziky, je prostě „bez kodexu“.

• 83

(…) Ideologie je vždycky nějaký absolu tizovaný rozum. Jen rozumem lze dojít k nějakému ideálnímu,
byť nemož nému plánu na novou, lepší společnost. Ostatně, byli to přece francouzští encyklopedisté, kteří
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připravili francouzskou revoluci ústící do teroru, a to o několik let dřív, než pak propukla. Připravili ji
ve svých hlavách, rozumem, který měli a jejž přeceňovali. Byli toho všeho, co přišlo, původci. Vždycky
v podobných situacích jsou u toho nějací intelektuálové.

• 84

Konzervativec je právě k možnostem rozumu maximálně skeptický (…).

• 84

V Británii moc ideologů nenajdete. Britští vzdělanci-intelektuálové se nikdy příliš nezapletli s nějakým ideo-
logickým myšlením. Celý ten je jich konzervativismus, to je především geniální Edmund Burke, který již
v roce 1791 – kdy ještě francouzská revoluce nezačala řádit – píše své udi vené, znepokojivé glosy o tom, že
lidé za kanálem se asi zbláznili. Chtějí postavit společnost znovu, úplně od nuly, a chtějí to udělat jen a jen
vlastním rozumem: zruší kalendář, zruší zavedená náboženství, tedy Bohy a božstva a vůbec všechny kulty,
a nahradí je kultem Rozumu. Všechno postavit znovu, z hlavy, copak zešíleli? Burke to ve svých Úvahách
o francouzské revoluci naprosto nechápe a má silné tušení, že to nemůže dopadnout dobře. To je právě ta
zdravá britská skepse vůči všem příliš sebevědomým výkonům lid ského rozumu.

• 110

(…) [Masaryk] proslul skvělostí spíše svých otázek, méně již od povědí.

• 110

Co je důležité, jsou otázky. Klást správné otázky. Dodávám, že za každou otázkou by měla následovat
výstižnější, přesnější, hlubší otázka, mířící více k jádru problému – jako svého druhu odpověď. Odpověď
zase otázkou, lepší otázkou.

• 121

Opravdový intelektuál tíhne k otázkám, na něž není odpověď. Při nejmenším tehdy, když se ptá. A někdy
to dopadne tak, že po čase odpoví lepší otázkou, ale odpověď zase není po ruce.

• 168

Kdo má co tajit, je nebezpečný. Někdo mu může hrozit: Když neuděláš to a to, prásknu tě.

• 197

Svoboda bez omezujících pravidel je svévole, právo silnějšího, bezohlednějšího.

• 248

(…) Víte, jak vedli debatu v hlubokém středověku církevní myslitelé, scholas tikové? Dialog se vedl tak,
že vy jste něco řekl a já jsem svými slovy musel zopakovat, co si myslím, že jste chtěl říci. Tedy jak tomu já
rozumím, abyste měl jistotu, že jsem vám opravdu porozuměl. Důležité je to „svými slovy“. Ne mechanicky
opakovat slova druhého, ale „přeložit“ je do svých slov, do své řeči. Teprve to je spolehlivá kontrola, že jsem
skutečně porozuměl. Teprve když vy jste potvrdil: „Ano, přesně to jsem chtěl říct.“, tak teprve pak jsem mohl
odpovědět. A obráceně. Všechno vyřčené se opakuje dvakrát. Disputu jící se tím ujišťují, že jeden druhého
nejen dobře slyšel, ale že i porozuměl.

V soudobé civilizaci – a já si myslím, že zvlášť u nás jsme tím hodně poničení – pozorujete dva lidi v diskusi
a vidíte, jak je ten druhý netrpělivý, jak už chce něco říct, a často to není vůbec odpověď na to, co slyší
od toho prvního. Je to jen další kus jeho monologu. Lidé jsou jakoby pořád ucpaní sami sebou, svými
nutkavými představami a dialog jen využívají k tomu, aby je ze sebe trochu vypustili, aby se jim ulevilo. Aby
se předvedli. Skáčou si do řeči, mluví oba najednou. Jaký je to dialog? Někdy se tomu říká dialog hluchých.
Jak má takto dojít ke konsenzu?

Umění konsenzuálního jednání předpokládá, že mě ten druhý zajímá, že tomu, co si myslí, opravdu chci
porozumět. Chci rozumět jeho motivům, i když to nejsou moje motivy a ani jeho názor není můj. To je celý
kumšt rozhovoru, který může vést ke konsenzu. To skákání do řeči, to není jen nezdvořilost, to je vlastně
nezájem o to, co si ten druhý myslí. To se netýká jen politiky, ale často také setkání přátel a známých.
Je to nemoc, jež zachvátila většinu společnosti. Je to záležitost celé země, která má za sebou desítky let
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nenormálních poměrů a která se neodnaučila vidět ve druhém potenciální ohrožení. Nevím, možná je to
nemoc celé naší civilizace.

• 251

Dělbu moci vymysleli v Evropě, ale zavedli ji Američané. Dnes je to povinná četba i pro školáky: od zá-
kladních škol až po Harvard: Listy federalistů. Pětaosmdesát esejů, které napsali čtyři vynikající publicisté,
z nichž Hamilton byl asi tím nejvýznačnějším. Ti se snažili Američany přesvědčit, že myšlenka státu, resp.
federace není od ďábla a že se jí nemusejí bát. Až tyto eseje, vycházející v novinách, Američany pře svědčily,
že ani jejich občanská společnost na všechno nestačí, že existuje třeba také něco jako zahraniční politika.
A vůbec, že stát může být dobrý služebník, nejen zlý pán jako ty státy v Evropě, před kterými nedávno
utekli.
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