Milan Šimečka

LISTY Z VÄZENIA
DOPISY Z VĚZENÍ

Elektronická kniha

V roku 1999 vydala Nadácia Milana Šimečku zbierku listov - autentických
dokumentov z jednoročnej vyšetrovacej väzby Milana Šimečku v pražskej Ruzyni
(1981-1982).
V roku 2018 prináša čitateľom túto silnú výpoveď o ľudskej statočnosti znova a
to v elektronickej podobe.

Odvaha oslobodzuje človeka od obáv
o život ku slobode sveta. Odvaha je
nevyhnutná, pretože v politike nie je
v stávke len život, ale svet.
Hannah Arendt

Nejsem prostě schopen zavírat oči,
když už jsem byl obdařen zrakem.
Možná bych to i dovedl, ale strašne bych se styděl
sám před sebou a byl bych nanic.
Milan Šimečka, 17.10.1981

Zostáva záhadou, prečo sa Listy z väzenia Milana Šimečku až doteraz
nepodarilo vydať. Myslím, že to tak malo byť, hoci pre to nemám nijaký
racionálny dôvod. A tiež si myslím, že nastal čas.
Keď sme už pomaly končili spracovanie vysvetľujúcich poznámok a
komentárov k jednotlivým listom, zostalo nám niekoľko vecí, na ktorých
objasnenie sme museli rezignovať. Jedným z nich bolo autorstvo knihy Holubí
věž.
Ako čitateľ uvidí, Milan Šimečka si dosť naliehavo želal, aby jeho rodina
zistila autora a okolnosti, v ktorých žil. Nikdy sa to nepodarilo. Pred pár dňami
som náhodou otvorila encyklopédiu a pred očami som mala titul Holubí věž, s
autorom, biografiou.
Samozrejme, že to považujem za znamenie.
Nebola to úplne posledná vec, ktorú sa nám nepodarilo vypátrať a vysvetliť.
Navyše, určite budú vyvstávať pre každého čitateľa trochu iné otázky,
pravdepodobne odlišné od tých, čo boli dôležité pre nás.
Myslím, že sa nestane nijaká tragédia, keď bude mať čitateľ aj istú mieru
voľnosti pre interpretáciu, ako ju má vždy pri čítaní literárneho diela.
Listy sú autentickými listami z väzenia, s reálnymi vzťahmi, osobami a
okolnosťami, majú dokumentárnu hodnotu. Ale sú zároveň literárnym dielom, s
danými hlavnými postavami, okolnosťami a réžiou, ale s prísne individuálnym
prežívaním, uvažovaním a podaním príbehu. Neznámy detail snáď neuberie jeho
sile, autenticite a presnosti.
Samozrejme, že sme sa snažili urobiť čo najviac pre zrozumiteľnosť a ľahšiu
čitateľnosť listov. Bolo by mi ľúto, keby sa text stal neprehľadný, alebo
nezrozumiteľný, kvôli neznalosti postáv, okolností. Preto sme urobili poznámky
a komentáre. Mám k týmto textom od ich vzniku zvláštny vzťah. Nesmierne si
ich cením. Viem o nich svoje. Keď ich čítam znova po čase, vždy tam odkryjem
inú a ďalšiu rovinu. Ani chvíľu nepochybujem, že oslovia každého vnímavého
človeka. Sú to listy z väzenia od múdreho, vzdelaného a úporne rozmýšľajúceho
človeka. Premyslel za nás v tichu cely mnohé, k čomu sa nedostaneme v zhone
každodenného života.
Sú to listy, ktorých autor venuje citom a vzťahom viac pozornosti ako
priemerný človek možno za celý svoj život.
Ale nielen to. Je to text etický, lebo hovorí o tom, čo je dobré pre človeka a

jeho dušu a čo zlé. Je to text estetický, oslavujúci krásu, frustrovaný jej totálnou
absenciou v prostredí, v ktorom vzniká a ktoré sa stáva čírym kontrapunktom.
Je to text filozofický, múdry, múdrosťou hlavy a múdrosťou srdca. Je to text
smutný, ako je mikrosvet, v ktorom jeho autor žije, a text bohatý na hlbokú
radosť, ktorú život môže poskytnúť.
Je to text ako život sám. Autor si ho váži, ctí a oslavuje aj vo väzení. január
1999

Edičná poznámka

Samotné Listy majú vlastný príbeh
Milana Šimečku uväznili 6. mája 1981. Až do októbra nedostávala rodina,
okrem jedného, žiadne listy.
List z 23. 5. 1981, ktorý rodina dostala, je jediný list, napísaný v Bratislave,
vo väznici Justičného paláca, ktorý sa zachoval.
Korešpondencia bola zadržiavaná, z doteraz presne neobjasnených dôvodov,
hoci prešla cenzúrou. V októbri prišiel prvý list (č. 17), po niekoľkotýždňovej
prestávke prišli listy č. 181. Číslovanie zaviedol samotný autor, keď zistil, že
listy nechodia, ako by mali, aby dosiahol istý stupeň kontroly.
Po osude zadržaných listov sme pátrali, dostali sme však negatívne odpovede.
Pre ilustráciu uvádzame v prílohách odpoveď riaditeľa Ruzyně, dr. Čeřovského
na náš list.
Zvláštnosťou listov Milana Šimečku je používanie slovenského a českého
jazyka podľa jeho vlastného kľúča. Je možné si všimnúť, že listy napísané v
Bratislave sú v slovenčine a tiež listy adresované slovenským priateľom. Jeho
rodina je však prirodzene česko-slovenská, preto listy z Ruzyne píše po česky.
Občas je i jeden list sčasti po slovensky a sčasti po česky, ani samotný jazyk
autora tiež nebolo možné vyčistiť od čechizmov a slovakizmov tak, aby nestratil
vlastný štýl.
Listy boli určené vlastne vždy viacerým osobám. Bolo ich preto potrebné
rozmnožiť. No a aby boli čitateľné, bolo potrebné aj prepísať ich na stroji,
samozrejme s takým množstvom kópií, ako to bolo možné. Robili to Eva
Šimečková a Miroslav Kusý, ktorý Listy č. 18-21 amatérsky zviazal a doplnil o
vlastný list prezidentovi, ktorý vo veci Milana Šimečku tomuto adresátovi
napísal.
Takto vzniklo prvé dodnes dochované samizdatové vydanie listov, pod
názvom Dopisy z vězení, Praha 1981. Podobným spôsobom listy vydal aj Vilém

Prečan v Scheinfelde v Československém dokumentačním středisku nezávislé
literatury.
Na záver umiestnil Šimečkovu esej Být ve vězení, ktorú napísal v r. 1978. List
č. 22 chýba.
Nasledujúce listy č. 23-30 boli opisované a šírené medzi stále sa rozširujúci
okruh čitateľov najskôr jednotlivo, potom boli usporiadané, prepísané a vydané
ako samizdatový II. diel Dopisov z vězení.
Namiesto úvodu obsahovali list Miroslava Kusého, ktorý Milanovi Šimečkovi
do väzenia skutočne poslal (aj keď mu nikdy nebol odovzdaný). Ostatné listy už
zostali neusporiadané, ale prepísané na stroji putovali po ľuďoch. Posledný mal
číslo 40.
List číslo 38 chýbal, našli sme ho v rukopise a zaradili.
List číslo 32 existuje vo verzii 32 a 32 a. List č. 34 nie je známy. Tým končí
história listov, ktoré boli známe, kým Milan Šimečka prišiel z väzenia.
Od neho sme vedeli, že priniesol so sebou nejaké písomnosti, napr. Dopisy o
povaze skutečnosti. Ako vysvitá z listov, napísal ich prvýkrát v bratislavskej
väznici, kde ich ale zničil. Druhú verziu písal v Ruzyni v januári 1982. Doma ich
prepísal a opatril úvodom. V rukopisnej pozostalosti sme našli spolu sedem
listov, ktoré boli iba v rukopise. Boli to listy č. 10, 11, 12, 38, 41, 42 a 43. S
najväčšou pravdepodobnosťou ich priniesol Milan Šimečka taktiež z väzenia
osobne. Pri prepúšťaní mu, ako vravel, k veľkému prekvapeniu nič z toho, čo
mal v cele, neodobrali a niektoré písomnosti mu vydali. Nie je ale vylúčené, že z
posledných listov č. 41 - 43 aspoň prvé dva prišli poštou. Vylúčené to nie je ani u
posledného listu, aj keď posledné strany sú datované 25. 5. 1982 a o dva dni bol
prepustený. List hneď po napísaní odovzdal administratívnej mašinérii a nedalo
sa celkom presne zrekonštruovať jeho cestu, pretože obálka sa nezachovala,
podobne ani presná informácia.
Keďže bol prepustený bez súdu, z vyšetrovacej väzby, ani nebol dôvod, aby
mu odoberali nejaké osobné veci.
Vtedy mali dôvody a vôbec právo svoj zvláštny spôsob existencie.
Všetky listy sme prepísali. Niekoľko nečitateľných miest sme boli nútení
vynechať, v texte sú označené...*.
Listy sme zoradili chronologicky. Prvé z listov, ktoré neboli v samizdatových
vydaniach, sme metaforicky zaradili do kapitoly s názvom Listy, ktoré sa stratili.
Ostatné sú zaradené na príslušných miestach.
V poznámkach a komentároch sme sa snažili vysvetliť základné reálie, aby sa
text listov stal zrozumiteľnejším. Po viacerých úpravách nám vyšiel istý
kompromisný tvar poznámok.
Osoby, ktoré sa v listoch vyskytujú najčastejšie, sme predstavili spolu hneď

pri prvých listoch, aby bolo čitateľovi jasné, kto je kto. Takto sme priblížili
rodinu, priateľov a základné reálie, ktoré tvoria súčasť známej skutočnosti
Milana Šimečku.
Z toho dôvodu nevysvetľujeme už následne jednotlivých rodinných
príslušníkov, takže čitateľ sa môže pre informácie o menách vrátiť vždy k
úvodným poznámkam.
Nebolo možné uviesť o jednotlivých osobách kompletné heslá. Známe
osobnosti si čitateľ nájde v encyklopédiách. Listy spomínajú skutočne veľa
známych osobností.
Podobne sme rezignovali na vysvetľovanie dobových súvislostí.
Bolo by potrebné opísať príliš veľký historický úsek, a preto odkazujeme na
patričné zdroje.
Podotýkame len, že Milan Šimečka a jeho priatelia boli postihnutí
normalizačnou perzekúciou v rokoch 1969-70, boli vylúčení zo strany, zbavení
možnosti odborného uplatnenia, pracovali na robotníckych miestach, boli
zadržiavaní Štátnou bezpečnosťou, podrobovaní domovým prehliadkam, ich
rodinní príslušníci boli postihovaní zákazom štúdia, pracovného uplatnenia a
podobne.
Toto je hlavný rámec, v ktorom sa uskutočnilo uväznenie a o ktorom tiež sú
Listy z väzenia Milana Šimečku.
V dokumentoch VONSu (Výbor na obranu nespravodlivo stihaných) sa
proces, v rámci ktorého bol Milan Šimečka stíhaný, uvádza ako proces so
signatármi Charty 77.
VONS vznikol v roku 1977 ako reakcia na uväznenie a trestné stíhanie prvých
hovorcov a aktivistov Charty 77.
Milan Šimečka, ako pozorný čitateľ môže zistiť v dokumentoch o Charte 77,
nikdy nebol jej signatárom. Malo to konkrétnu rodinnú súvislosť, ktorú
analyzoval v eseji Rukojemníci štátu. Napriek tejto skutočnosti, myšlienkami i
skutkami, patril do tohto spoločenstva a celkom prirodzene s ním bol aj
perzekvovaný.
Sdělení VONS č. 250
Trestní stíhaní pro podvracení republiky
15. květen 1981
V souvislosti se zadržením dvou mladých francouzských občanů na rakouské
hranici na konci dubna 1981 proběhla v následujících dnech v Praze, Bmě a
Bratislavě rozsáhla policejní akce spojená s obvyklým zadržováním a
domovními prohlídkami. Tyto perzekuce se týkali asi 30 občanů, vesměs

signatářů Charty 77, z nichž část byla po dvou- či čtyřdenním bezdůvodném
zadržení propuštěná, další skupina propuštěných byla obviněná z podvracení
republiky (ve větším rozsahu). Na ostatních 12 občanů, včetně dvou Francouzů,
byla pravděpodobně uvalená vazba.
Postiženi: Dr. Zbyněk Fišer, alias Egon Bondy a další propuštění Jan Bednář,
Karel Šiktanc, Jan Šimsa, Jaroslav Mezník, Olga Havlová, Věra Šťovíčková,
Milan Otáhal sr., Karel Pecka, Jiří Bednář, Zina Freundová, Prof, dr. Jiří Hájek,
spolu s dalšími obviněn, prof., dr. Zdeněk Jičínský, Ing. Ivan Havel, dr. Jozef
Jablonický, Ing. Karel Holomek, Mojmír Klánský.,
Eva Kantůrková (11. V. 1930) spolu s dalšími ve vazbě Dr. Jiřina Šiklová (17.
VI. 1935), Karel Kyncl (6. 1. 1927),
Jiří Ruml (8. VII.1925), Jan Ruml (5.3. 1953), Prof. dr. Miroslav Kusý (1. 12.
1931), dr. Milan Šimečka (6. 3. 1930), Jiří Müller (29. 11. 1943),
Doc. dr. Ján Mlynárik (11. 2. 1933), Jaromír Hořec (18. 12. 1921), Francoise
Anisová, Gilles Thonon.

*
Mladí Francúzi boli po niekoľkých dňoch vypovedaní z republiky. Ostatných
desať dolu menovaných osôb bolo uväznených.
Po dvoch týždňoch boli prepustení Jiří Müller a Miroslav Kusý a stíhaní na
slobode.

*
Jaromír Hořec bol prepustený v septembri 1981 po inscenovanom televíznom
interview.
Sdělení VONS č. 0296
25.3.1982
Dne 22. 3. 1982 byli propuštěni z vazby čtyři signatáři Charty 77, kteří jsou
vyšetřování v souvislosti se zadrženým francouzským kamionem na čs.rakouských hranicích. Jejích trestní stíhaní pokračuje. Ve vazbě zostávají Jiří
Ruml, Ján Mlynárik a Milan Šimečka.
Sdělení VONS č. 303
(Propuštení Jiřího Rumla, Jána Mlynárika a Milana Šimečku)

3.6.1982
Ve čtvrtek 27. 5. 1982 byli rozhodnutím městského prokurátora v Praze
(podepsán náměstek JUDr. Fronk) po téměř 13 měsících propušteni z vazby
signatáři Charty 77 - novinář Jiří Ruml (člen VONS) a spisovatel Milan
Šimečka. Signatář Charty 77 - historik Ján Mlynárik byl propuštěn koncem téhož
týdne na Slovensku.
Usnesení městského prokurátora v Praze uvádí mj. „Přezkoumáním celkové
důkazní situace, jakož i dalších okolností případu, jsem došel k závěru, že
důvody vazby pominuly a že je proto nutné obviněné propustit na svobodu.“
Jiří Ruml, Ján Mlynárik a Milan Šimečka byli propuštěni jako poslední ze
skupiny 8 čs. občanů, kteří byli v květnu 1981 obviněni podle § 98/1, 2, a, b tr. z.
(podvracení republiky) a vzati do vazby v souvislosti se zadržením kamionu
franc. stát. příslušníků Thonona a Anisové.
Všichni obvinění v této cause jsou v současné době trestně stíháni na svobodě.

*
Súdne pojednávanie sa nikdy neuskutočnilo. Väzneným sa tiež nikto za
pretrpené príkoria a stratený čas života neospravedlnil.

Listy,
ktoré sa stratili...

Milá moja, milí chlapci!

23. 5. 1981
Plynie čas, hodiny a dni a týždne. Je to ten zlý, všedný, bezduchý čas „chronos“,
ktorý nemá ani vrcholy, ani nížiny, je plochý, je to síce vesmírny čas, lebo
vychádza slnko a nejaké tie kvazary pulzujú v jeho rytme, ale v človeku
vzbudzuje len únavu. Ten iný čas, čas „kairos“, čas ľudských bytostí je niekde za
mnou, so svojimi radosťami, trápením, láskou a prežívaním. Dám príkaz pamäti
a komputer spustí tlačiareň a ja si môžem čítať. Peťo, je to tak? Chodím a čítam
si záznamy. Štyri metre tam a štyri späť, prerátam si to na kilometre. Škoda, že
nemám tak presne v pamäti vaše behy na Železnú studničku, chlapci, vydal by
som sa tam. Takto sa orientujem len približne. Vyjdem odtiaľ, na Karadžičovej
nechám veľkoryso utiecť autobus č. 37 a pokračujem peši okolo Steina cez
Račianske mýto, po Malinovského a zahnem na Pražskú. Ale nie, tam neradi
chodíme. Pretože je času dosť, idem zadom. A pretože je ešte stále času dosť,
idem pozrieť na sirôtky na Lízinkinom hrobčeku. A ty sa, Muki', už zatiaľ
nemôžeš dočkať s kávou. Káva! Čo si robila celý deň?
Alebo idem inými cestami. Z Petržalky na obed s chuderou Zorou, ktorá sa mi
motá okolo nôh a pozerá na mňa s psovskou láskou. Ale vydávam sa aj na cesty
skoro už zabudnuté, na cesty Horským parkom, na cesty zo Žabovřesk domov na
Pellicovu, na cesty zo Zámostí na obed a dokonca na cesty do školy a na cesty
vzdialeného detstva uličkou do kolónie. Na všetko je čas. Štyri metre tam a štyri
späť. Keď sa unavím, aspoň rýchlejšie zaspím, a noc je milosrdná. Len niekedy
počujem hodiny na Blumentálskom kostole alebo hučanie nočného autobusu.
Ráno, len sa začne brieždiť, spievajú tu akísi zúfalí vtáci. Čudujem sa im, že si
nevybrali iné miesto k vtáčiemu životu. Ale aj tak ich pozorne počúvam, čo som
nikdy neurobil ani v lese. Tuším sa nikdy neopakujú, prejavujú úplne fantastickú
invenciu. Na rozdiel od ľudí.
Nakreslil som si pohľad z okna kuchyne. Sú tam jasle, stromy, prášidlá, auto,

popolnice a všetko, na čo som si spomenul. A posadil som na rímsu aj Lízu,
chuderku. Pozerá so mnou. A keď sa nad ňu nahnem, cítim, ako jej vonia srsť
prehriata slnkom. Je to neuveriteľne krásny pohľad z toho okna. Ak pristúpite
bližšie, môžete ma chytiť za ruku a budeme pozerať spolu. Lenže vy neviete, že
ten pohľad je neuveriteľne krásny, iba ja to viem, hoci predtým som to nevedel.
Tak len stojte a pozerajte a držte ma za ruku.
Uvažujem prirodzene aj o láske, moja milá. Na všetko mám čas. Je to ako by
som robil inventúru svojich starých myšlienok, mal by som povedať skôr
mladých myšlienok, ktoré sa kedysi naháňali v hlave, aby rýchle dostali nejakú
definitívu a prestali ma trápiť. Rozkoš môjho veku spočíva v tom, že sa
neponáhľam so závermi. Tu v tichu, hodiny a hodiny skladám slovo k slovu, aby
mi vyšli definície, ktoré si zapamätám. Potvrdilo sa mi to, čo som vždy tušil o
láske k tebe. Bola to láska, ktorá sa uložila, možno na samom začiatku, možno
neskôr, vo mne ako geologická vrstva. Stále a nekatastrofické prahory. Vždy
som vedel, že tam sú, že všetko ostatné na nich spočíva. Ty si mi to niekedy
nechcela veriť, keď sa povrchová spraš neukladala do takých tvarov, ako by si si
to želala, ale bolo to tak a je to tak. Myslím na to s pokojom, ktorý je možno
trocha sebecký, opiera sa o tie prahory, lebo sú moje, uložené na samom dne
mojej bytosti, a inštinktívne sa chránia pred panikou, ktorú vyvoláva pomyslenie
na tvoju samotu, úzkosti, starosti a trápenia. Mám dosť fantázie, aby som si ťa
vedel predstaviť. Ale ja som sám a ty máš okolo seba synov, ktorí sú tu u mňa
tiež uložení v prvohorách, a tí musia cítiť, že je teraz na nich, aby ti plašili
alptraumy a úzkosti. A ja verím, že to aj robia. To mi je všetko zdrojom šťastia v
nešťastí. Láska musí dostať príležitosť, aby sa prejavila. Ja si tu teraz nosím
lásku k vám trom ako kotvu k životu, ľahko prehodenú cez rameno, s ňou
chodím od okna ku dverám, vleziem s ňou do postele a položím si ju vedľa seba.
Nachádzam ju takmer na každej stránke kníh, ktoré tu čítam, lebo je to tak, že sa
pristihnem, že pozerám do knihy ako do otvoreného priestoru, v ktorom sa
odohráva nejaký náš dávny príbeh, veselý alebo vážny, zrazu preniknutý
pôvodnými citmi, že dojíma až k slzám. Len keby som o vás aspoň niečo vedel!
Samozrejme, že myslím aj na to, že možno viníš aj mňa, že si sama. Koľko
dní a nocí sme sa o tom zhovárali! A ja v tom rozhovore pokračujem sám, a zase
mám na to dni a noci. Píšem si na lístky a zahadzujem ich, tak ako Peťa
zahadzuje zle vyrátané príklady. Ale stále mi vychádza ten istý globálny
výsledok. Čítal som tu znova, skoro všetko tu čítam odznova, Asimova - Koniec
večnosti. A rozvíjal som sám pre seba tému skutočnosti. S Milanom som o tom
viackrát diskutoval. Človek nemusí písať, aby si utváral vlastnú skutočnosť. Z
celého materiálu sveta si každý človek vytvára vlastnú skutočnosť, ako osobitnú
súkromnú mozaiku. Je to nescudziteľná skutočnosť, lebo okrem nej už iná

neexistuje. Sú len iné nevlastné skutočnosti, možno podobné, ale nevlastné. Ale
v tej vlastnej skutočnosti je už obsiahnutá aj skúsenosť celého života,
vzdelanosť, ktorá dáva veciam iný rozmer, mravné hodnotenie, projekt celého
životného napätia od narodenia až po smrť. To, čo sa od človeka chce, je vlastne
malá zmena skutočnosti, ako to nazýva Asimov. Ide o to vymeniť vlastnú
skutočnosť za cudziu, nechať si ju vlastne odcudziť, výsledkom má byť, zasa s
Asimovom, „žiadúca zmena osobnosti“. A to ja nevládzem. Cítim to, už v
samotnej terminológii nemôžem pripustiť, aby sa priateľstvo menilo na styk,
láska na kontaktovanie, aby plody vnútorných napätí, pochybností, práce a
tvorivej radosti vystupovali odrazu ako písomnosti, alebo materiály. Ja proste
nemôžem odovzdať svoju vlastnú skutočnosť niekomu ako kabát a prijať inú,
ktorá je cudzia celému životu. Možno som ti to vždy rozprával inými slovami,
ale je to stále to isté. Tu som to dokonale pochopil. A tá alebo iná obraznosť na
podstate vecí nič nemení.
24.5. 1981
Prirodzene sa oddávam aj sneniu, je to dovolené, všetko, čo sa odohráva v
mozgu, je tu dovolené. Niektorí tu vymýšľajú jedlá a všelijaké iné príjemnosti.
Ja sa oddávam skromným snom, v ktorých dýcham iba iný vzduch a vnímam
ľudské pohľady a na koži cítim radiácie citov. V týchto snoch chodíte okolo mňa
akoby nič, dívam sa na Milana, ako sa holí, než ide na rande, vzdychám nad
Peťom, keď čumí do Fortranových záhad, a teba, moja milá, vidím pokojnú a
usmiatu, keď Líza dranká o kúsok tvarohu. A nič si neželám. Neželám si, aby ste
ma objímali. Stačí mi chodiť okolo vás a len sa na vás občas pozrieť.
Vyabstrahované z týchto snov sú starosti, čo kúpiť na obed, čo všetko bude s
nami, už je!
Mám, samozrejme, aj iné sny, ale tie nemôžem prezrádzať. Človek si tu môže
ľahnúť už o siedmej. To Peťa si vždy púšťal snívačku, že? A tak to ja robím na
staré kolená. Alebo sa usilujem vybaviť si slová starých pesničiek. Alebo verše,
ale tak málo som si ich zapamätal. Nemôžem si dať dokopy slová tej pesničky
od Boba Dylana, čo spievajú tí traja na platni od Suchých How many years..., a
neviem už dokonca ani to, čo to vlastne má byť vetrom odviate. Svet pamäti je
nesmierne tajomný. Človek nemá za normálnych okolností čas vnímať ho
podrobne. Ale tu môže vymiesť všetky zaprášené zákutia. Odrazu si presne
spomeniem, ako vyzeralo to arcibiskupské kreslo, čo ste mali v kabinete v
Kroměříži. A na všetko sme...

25. 5.1981
Iste by ste chceli vedieť, ako sa mám. Ale visí tu výstraha, že nesmiem písať o
situácii v ústave. Takže môžem napísať iba, že sa mám dobre. Až na to, že sa mi
na chlebe vylomil zub, som zdravý. Len pri holení badám, že mi akosi ovísa
koža na krku. Psychicky som naprosto fit, taký, akého ma poznáte. A bol by som
veľmi rád, keby som to počul aj o vás. Dúfam, že už máte novú mačku. Tu
môžeme mať fotografie rodinných príslušníkov, ja si, bohužiaľ, nespomínam, že
by bola fotografia, na ktorej by ste boli všetci traja spolu. Dajte sa
vyfotografovať na nejakom mieste, ktoré poznám. Alebo to nechajte tak. Bola by
to urážka mojej obrazotvornosti. Ja nepotrebujem fotografiu, aby som vás videl.
A vidím, koho chcem, privolávam si obrazy ľudi, podľa potreby. A budem to
robiť, až prídu všetky tie dáta, ktoré sme sa chystali v júni oslavovať. Babička,
lla a Peťa. Na Peťa často myslím, lebo mám zlý pocit, že som prišiel na to
miesto nejak nevhodne. Práve pred ukončením jeho štúdia. Tešil som sa, že
prežijeme spolu jednu jedinú obyčajnú slávnostnú chvíľu za celých posledných
desať rokov. Nie že by sme neprežili nijaké slávnostné chvíle, ale tie boli predsa
len viac neoficiálne. Nuž čo, mám sa zabiť?!
26. 5. 1981
Už som vám spomínal, akým zvláštnym zážitkom je tu kniha. Roztrhaná,
popísaná, aj listy chýbajú, a predsa sa s ňou mazlím, lebo je to most k ľuďom, k
ich príbehom, k láske a ku kráse. Ja som vždy čítal strašne rýchle, aby som toho
zhltal čo najviac. Tu sa s každou knihou obradne rozprávam, aby mi čo najdlhšie
vydržala. Je ich len päť na mesiac. Zastavujem sa pri pekných vetách,
vychutnávam opisy prírody, dialógy, stopy poézie. Tu by sa tak čítal Kohút alebo
Tolstoj! Niečo strašne dlhé. Doma by som asi nikdy nečítal Undsetovú alebo
Francea. Ale tu ich objavujem. Keby tak došiel Thomas Mann alebo niečo také!
V Tristanovi Marie Kuncewiczowej som našiel nádherné, láskyplné obrazy
prírody Cornwalle. Kvety, lúky, more, útesy, čajky, všetko som to zrazu videl v
Exmouthe a dýchal ten vzduch, ktorý prináša od mora slanú chuť. A farby som
videl jasné, ako sú iba na juhu Anglicka. Literatúra vo väzení je niečo úžasné,
tak sa čítalo asi kedysi, keď nebola tá blbá televízia a ľudia mali kopu času.
Keby som si tak mohol ešte vybrať! Čítanie sa tu mení v sviatok a človek je
naplnený vďačnosťou, že sú ešte spisovatelia a knihy. Ktovie, či budú aj v
budúcnosti. Škoda, že tu nedávajú básne, učil by som sa ich naspamäť. Keby
som mal učebnicu, naučil by som sa grécky za tri mesiace ako Max Schliemann.

Moja milá,
z predchádzajúcich stránok vidíš, že som chcel byť aspoň chvíľku každý deň s
vami, a tak som sa s vami delil o spomienky a myšlienky, ktoré ma tu napadali.
Ale som sa dozvedel, že aj tieto myšlienočky sú akosi nevhodné a že list, ktorý
som napísal pred dvomi týždňami, bude iba uložený k spisom. A tak čo mám
písať? Stále aj tak iba opakujem, že Vás mám rád a že na vás strašne spomínam.
Ale to viete asi aj bez toho, že by som o tom filozofoval. Tak vás len
dennodenne objímam a myslím na vás.
Váš Milan

Moje milá a milí chlapci!
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13. 9. 1981
Jak vidíte ze vzorné úpravy, píšu jubilejní desátý dopis v příkladném provedení,
aby nemohly být nižádné formální výhrady proti jeho vnější podobě. I když jistě
není rozsáhlost mých dopisů ani jejich čitelnost pravou příčinou toho, že jste
zatím z desíti dostali jen jeden. Udělal jsem si lenoch a píšu pomalu, na všechno
mám dost času. Znovu a znovu usedám k zelenému stolku a píšu, zoufale a
bezmocně, a bez naděje na ohlas. I tak to však dělám rád, mám pocit jako bych s
vámi mluvil, co na tom, že mikrofon je vypnutý. Vidím vás před sebou a mluvím
a mluvím.
Předcházející dopis jsem poslal Ile, a tak mám s vámi spoustu vyřizování.
Ještě mě zahřívá v těchto trochu podzimních dnech naše smutné setkání a vaše
dopisy z 1. 9. (Peťovy dva), které jsem už dostal 11. 9. K tomu i Karlův dopis a
pohlednici od Ily z Val. Meziříčí i tu z Dartmooru, a nádavkem dvě fotografie z
jakýchsi neuvěřitelně šťastných dnů, v jakési neuvěřitelní zemi, na nichž jsme
taky ještě neuvěřitelně mladí. Takže toho mám spoustu na srdci.
Když mě oblékli do mé smrduté košile, ve které jsem už čtyři noci spal, a do
kalhot, které jsou příliš velké, začal jsem tušit, že Vás uvidím. Čekal jsem
zamčen v jakési kanceláři a chvěl jsem se na celém těle. Marně vzpomínám, kdy
v životě jsem tak vzrušeně na něco čekal. Když jsem vás pak uviděl, bylo mi
jako by mě přejel vlak. Zrušili jste svou živou přítomností mou vězeňskou
existenci. Všechno se rázem vrátilo zpět... Ale vždyť víte sami, jak mi bylo,
přečetli jste mi to na tváři. Škoda, škoda, že s vámi nebyl Milan, že v té chvíli
stál po pás v bahně. Asi bych se před ním styděl za ty slzy, které se mi lily z očí.
Ale co, neplakal jsem od té doby, co umřel Fredo. Ani nevím, co jsme si
povídali, zůstaly z toho ve mně jen útržky, nevím už ani, co jsem řekl já vám,

určitě ne to, co jsem nejvíce chtěl. Ale vám se vedlo stejně, píšeš tak o tom. A co
vlastně by měl člověk povídat? Nechme toho, poznali jste asi sami, jak jste mi
drazí, a já to poznal taky. To je to nejhlavnější a na ostatním ani moc nezáleží. Po
vašem odchodu jsem toužil aspoň po třech hodinách samoty, abych mohl
všechno strávit, ale té jsem si mohl dopřát, až odtroubila večerka a já předstíraje,
že spím, jsem si opakoval každou minutu našeho setkání, každý pohled, každý
stisk rukou, každé objetí. Půl hodiny! Zjistili jsme jistě všichni tři, že čas je
možno používat jako mučící nástroj. Peťa vypadal skvěle, ale tys mi, moje milá,
připadala přepadlá a oči ti svítily v té opálené drahé tváři.
Až z vašich dopisů jsem však zjistil, že vy jste byli vyděšeni z toho, jak
vypadám já. Pochopil jsem to vlastně pár dní po vašem odjezdu, protože mě
zavolali k lékaři. Zvážili mě a ptali se mě, zda mi chutná jíst a podobně, což je
tak naprosto neobvyklé, že jsem usoudil, žes musela někam psát, znepokojena
tím, že konečně jsem štíhlý tak, abych se ti dokonale líbil. Řekl jsem to
doktorovi a říkám to i tobě: nic mi není! A naprosto upřímně vás prosím, abyste
neoplakávali 15 kg zbytečného masa a tuku. Já jsem rád, že jsem se ho bez
namáhavého běhání na Železnou studničku zbavil. Pochybuju o tom, že by
někdo ve vězení omládl a zkrásněl. Jím normálně, jistě ne tak jako doma, ale
nehladovím ani si nevybírám. Zhubl jsem prostě steskem po vás, po přírodě, po
lidskosti a mnoha jiných věcech. Ale to není nemoc. Líza taky zhubla, když se
nám ztratila. Vysvětlil jsem to doktorovi, a dohodli jsme se, že tu medicínu,
kterou bych potřeboval, mi on předepsat nemůže. Takže na to zapomeňte a ty se,
Muki, netrap pomyšlením na ztrátu jakýchsi bílkovin, tuků a vody, protože, jak
známo, důležitá je duše. Dělám si trochu srandu, ale skutečně si nedělejte
starosti. Tady můj spoluvězeň říká: cigareta po ránu nahradí ti smetanu, buď fit!
Po vaší návštěvě následovaly ještě slavnostní hody. Dovolili mi odníst na celu
všechno, cos mi přinesla, a navíc tu byl už tvůj balík. Takže zásob bylo hodně.
Byly to skutečné svátky! Ty božské šátečky! Ještě teď si ustřikuju ráno na chleba
poslední zbytky medu. Určitě jsem z toho všeho přibral aspoň kilo na váze!
Hned na to jsem dostal Peťův dopis, pak mi přišla učebnice francouzštiny, a
neočekávaně rychle i dopisy, které jste mi napsali už po návštěvě. Takže se mi
vyplnilo uplynulých čtrnáct dní samými událostmi, což je dobré pro vězení.
Napsali jste mi toho tentokrát hodně, zvláště Peťa. Už jsem vám mnohokrát
psal, s jakými soukromými obřady vaše dopisy čtu a jaké hluboké textové
analýze je podrobuju. Pamatuju si z nich téměř každé slovo a jsou mi největší
útěchou. Právě tak jako vaše fotografie.
Milá moje, tobě bych chtěl jen znovu a znovu opakovat, abys zkusila žít s
vědomím, že tvůj smutek a úzkosti tobě škodí a mně nepomůžou. Já vím, že se
to lehce řekne. Ale musíš se o to pokusit. Určitě jsi to s chlapci mnohokrát

probírala, drž se jejich rad a jejich filozofie. Já jsem vždycky zastával hlediska,
že člověk má podléhat jen pozitivním citům. Ten smutek a zoufalství, které čiší z
tvých dopisů, jsou city negativní, i když jsou rubem lásky. Ale dovedou ničit
duši stejně jako žárlivost, závist, sobectví a nenávist. Četlas asi, co mi Peťa
napsal, když mi líčil plavbu v dunajském rameně. Tuto filozofii beru v jejím
plném významu. Zkus se jí naučit. Mně tu naprosto stačí ke štěstí, že mám
starostlivou, milující a statečnou ženu, která stojí při mě. Nepotřebuju mít ještě i
smutnou a usouženou ženu. Ty jistě víš, jak to myslím. Už dávno nemyslím na
nějaký bod v příštím čase, kdy se třeba vrátím. Ale jestliže je nám takový bod
souzen, chtěl bych, aby ses co nejvíc podobala té, kterou jsem opustil. Jak budu
vypadat já, bůh suď! Snaž se brát ohled na toto moje malé sobectví. Jinak se
držím tvých rad a dobře jim rozumím. Moc ti děkuju za to, že se snažíš
všemožně mi pomoci. Víš, jak je nádherné zabývat se něčím tak odtažitým a
vězení vzdáleným, jako je francouzská gramatika? Je to duševní lázeň. Taky mě
tu těší každá fotografie a každá pohlednice. Tomu Kudmovi se podařila ta
pohlednice z Dartmooru. Kdoví, jak to tam vypadá. Bylo by to zajímavé
srovnání. A hned mi napadá, že na tom místě, odkud to bylo fotografováno, jsme
spolu stáli a dívali se. Jak by mě mohlo tehdy napadnout, že se po mnoha letech
natáhne z toho místa jakási nit souvislosti s mým nejosobnějším osudem. Na
těch fotografiích mě nejvíc šokuje naše mládí. Co jsme tehdy byli? Obyčejní
turisté. Kdybych tak už měl tehdy za sebou svou nynější zkušenost, oč krásnější
by všechno bylo! I takovou pohlednici z Val. Meziříčí zkoumám podrobně a
vzpomínám, kde jsem kdy na tom náměstí parkoval. Tak jakjsme se domluvili,
minulý dopis jsem napsal Ile. Ona byvám ho jistě poslala. Možná, že i to je
naděje. Psal jsem ho v naději, že už je třeba doma a že má to nejhorší za sebou.
Helena snad dohlédne na její rehabilitaci! S tou multibiontou se moc netrap, sněz
to radši sama. Já na takové něco moc nevěřím. Mám radost z toho, že jsi se
hodně koupala, žes i trochu cestovala. Z Karlova dopisu jsem se dověděl, že jsi
byla i v Náměšti. Doufám, že jste se od tety dověděli, jak si vedou děti její
sousedky. Už jsem vás jednou prosil v dopise, abyste jim napsali pár utěšlivých
slov. Měl bych to možná udělat i já, ale odtud to nejde. Těší mě, když se od Peti
dovím, že jste něco oslavovali u Mirovcov , protože jsem tam jakoby s vámi a
aspoň vím, že se neuzavíráš do samoty.
Peťa je z nás nejpilnější psavec a jsem mu za to vděčný. Hochu milý, ne z
titulu, ale z tvých dopisů jsem najednou pochopil, jak jsi v poslední době uzrál,
lidsky, rozumově i citově. Škoda, že jsi nedostal můj dopis k promoci, kde jsem
se zabýval svým vztahem k tobě. Dnes mě tento stav naplňuje pokojem a
neoprávněnou pýchou. Protože jen hlupák je schopen vydávat své děti za jakési
své dílo. Je to všechno jinak. Ale utěšovat se tím můžeme. A já to dělám. To, co
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mě v tvých dopisech nejvíce překvapuje, je jakási nová citová otevřenost a
přesné hodnocení celé naši rodinné existence. Maminka už chápe, jak jí budeš
chybět se svým klidem a permanentní vnitřní pohodou.
Možná, že je lepší, žes začal pracovat jako dělník. Člověk při tom přece jen
více pozná, lidi i celou pracovní atmosféru. To, co píšeš o inženýrské aktivitě
tvých kolegů, není moc povzbuzující. Ale to už tak bývá. Vidíš, kromě mnoha
jiných věcí, jsem si přál, vyprovodit tě na vojnu. Tak, jak jsem kdysi vyprovázel
Milana. Napadá mě, že jsem ti možná svým osudem ulehčil tvoje příští
vojákování. Když se třeba nedostaneš na vycházku, vzpomeň si, že já taky
nemohu na vycházku, a třeba ti to nebude tak líto. Budu tě v duchu vyprovázet a
budu s tebou. Věřím, že mi budeš dále psát, nemusím ti už zdůrazňovat, jak mně
tvoje dopisy prosvítily celu. Asi si umíš představit, že se taky často věnuju
kosmickým úvahám a absurditám všech sci-fi, abych se prostě vzdálil od
absurdity té skutečnosti, ve které je mi žít. Bylo by samozřejmě lepší, kdybych
mohl vyjít na balkon a zadívat se na noční oblohu, ale to právě je v této
skutečnosti to, co nemohu. Tvoje tenisové úspěchy mi právě tak jako Milanovi
připomínají, žes mohl být jedničkou nejen na Pravdě, kdybyste to tehdy v dětství
brali vážně. Ale asi na to ještě tehdy nebyla doba. Vlastně i tak je dobře, protože
bys asi byl jiný, a to bych nechtěl. Nikdy jsem takové věci neříkal, ale teď tě
prosím, abys dal na vojně na sebe pozor. Nepokoušej se zastavit tank nastavením
nohy!!
19. 9. 1981
Je neděle a já usedám k tomuto dopisu po probdělé noci. Možná to způsobila
ta káva, ale spíš vzrušení z vaší návštěvy. Prostě jsem k vám ještě celou noc
mluvil a mluvil, napovídal jsem vám toho spoustu a spoustu, všechno, co jsem
za těch půl hodiny nestihl. Kdybych to měl všechno napsat, musel bych psát
týden bez přestání. A tak se do toho ani nedám. Těch mých samomluv je stejně
tolik, že už je nestihnu napsat nikdy. A kdoví, jestli by to vůbec stálo za to.
A teď jsem měl v úmyslu říct něco Milanovi k jeho dopisu a k jeho obrazu. A
to jsem si myslel, že tě kdovíjak dlouho neuvidím. A najednou si byl tady, se
svou najednou rezavou bradou. A zase jsem nemohl uvěřit, že tě vidím před
sebou. Pamatuju se, žes mi řekl, že žiješ šťastně. A to je vlastně to, co chci.
Vlastně jsem to věděl, protože jsem vždy nějak tušil, že dovedeš žít svůj život
mimo běžné konvence a že tě tedy nijak už nemůže vykolejit nepřízeň vnějšího
světa. A tuším taky, že je to život bohatý na lásku, na lidské situace, které právě
nepřízeň světa produkuje. Jsem rád, že máš spoustu přátel a že dovedeš

vychutnat to, co se už potom, v tak zvaném odpovědném životě dospělosti, už
nikdy nevyskytuje. A zase vím, že tohle všechno ti ani nemusím říkat.
Přirozeně mě shodila ze židle představa, že bych se mohl stát ve vězení
dědečkem. Jenže v bezstarostním vězeňském životě vnímáš všechno jinak,
člověk prostě nezaujímá stanoviska k tomu, co se děje. Protože to, čím lidi žijí
venku, tu vnimáš jako děj ve filmu, naprosto nezávislý na tobě. A tak jsem
hlavně prožíval tu hlavní koincidenci svého snu o dítěti s opožděnou a
nepravdivou zprávou. Ted si dokonce jsem schopen myslet, že nějaký hlavní
motiv tvého vědomí v té době pronikl až sem a naprogramoval mi tak neobvyklý
sen. Mluvím o tom jen proto, že se mi snad nikdy nic podobného nestalo. Pocit
něžnosti a radosti, který mě provázel, když jsem se skláněl nad dítětem, byl tak
silný, že jsem se probudil s očima zalitými slzami. Odkud se to vzalo, říkal jsem
si, zprvu jsem si myslel, že je to třeba to kosmické dítě z Clarkovy Vesmírné
Odyssey, ale teď si myslím, že by bylo docela krásné, kdyby to byl skutečně
snový kabát, do kterého se tu v cele oblékl v té době hlavní motiv tvého vědomí.
A byl to nádherný kabát, spíše takový ten starodávný župan s nádhernými
zlatými pásy, který jsem vídal v dětství, a který, myslím, nosila moje maminka.
Myslím, že by i Marta měla z mého snu radost. Umím si představit, co vám
všichni říkali, ale už to máte za sebou.
Jak je dobře, že ti připadá prodávání nožů a nádobí zajímavé. I když to si
nebude tak literárně inspirující, jak byla ta nemocnice. To víš, jak bych si přál
pokecat si s tebou o literatuře. Zdá se mi, že jsem se tu o ní dověděl víc, než za
celý život předtím, nedověděl, spíše pochopil. Předtím jsem vnímal literaturu
jako jakýsi široký tok barevných světel, které mi splývaly, těkal jsem mezi nima
a těžko se mi rozlišovaly hodnoty a stálost těch světel. Duše ve vězení vnímá
všechno intenzivněji. Najednou cítím ty kosmické vzdálenosti mezi hodnotou
těch knih, které čtu. Čtu třeba Bídniky Viktora Huga a vím najednou, že přes
všechnu slávu je to jen sentimentálni vyprávění příběhu pro filantropické
fanatiky. Nebo čtu Balzaca, znovu, vždyť jsem ho přečetl už kdysi dávno celého.
A najednou vidím, že ty Ztracené iluze jsou strašně popisné, že se sice dovíš
všechno o finančních poměrech ve vydavatelském světě, že se dovíš spoustu
zajímavých věcí o výrobě papíru, ale taky zjistíš, že Lucien je jen panák,
figurina, na kterou je navlečena literární poučka o typizaci. A pak ti náhodou
padne do ruky Tolstého Vojna a mír. Něco, o čem si myslíš, že to znáš nazpaměť,
jen těch filmů kolik už bylo. A čteš a čteš a cítíš zřetelně jak nikdy, jaká je to
obrovská literatura. Když jsme s maminkou překládali Forstera , a on opakoval,
že je jen tento ruský hrabě se svým poselstvím a potom dlouho nic, tak jsem si
říkal, nepřeháněj, nepřeháněj, vždyťjsem ho četl. A až tady jsem pochopil, jaký
je to obr, a že v jeho sousedství všechny ty literárni diskuse o metodách a celé to
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hnidopišství moderní kritiky končí. Protože ten hlavní zázrak spočívá v tom, že
když Bezuchov pozoruje bitvu u Borodina, to šílenství lidského rodu předváděné
v jedné bitvě, je to on a současně já, s celým zoufalstvím lidského ducha,
neschopného pochopit smysl dění, není to jeho údiv, je to tvůj údiv, je to tvoje
hrůza. A když pak umírá Andrej s rozdrcenou pánvi, umíráš ty s ním. To k tobě
přichází ta Nataša, napřed jako bílá skvrna u dveří, v noční košili, třeba s
tvářičkou Audrey Hepburnové, a není to Nataša, je to všechno štěstí, které si v
životě prožil, všechna láska, všechno cenné a všechno lidské. Celá ta
tolstojovská filozofie lásky je v této scéně. Všechno pochopíš i bez
teoretizování. A to je vlastně literatura. Když jsem tu scénu četl, obrátil jsem se
tváři ke zdi, aby moji spoluvězni neviděli pošetilé pohnutí vězně nad jakousi
starou, roztrhanou ruskou knihou. Přečtěte si tu scénu spolu s Martou a napište
mi, jestli je to stejné ve světle lampy a na pohovce a při sklence vína a s
občasným políbením, nebo je to všechno způsobeno jen tou celou. Konečně
jaképak copak, tohle věděli všichni, kteří měli dost vnímavou mysl. Ale jak
snadno se v tomto bláznivém světě na takové věci zapomíná.
Ale i tak bych ti chtěl, můj chlapče, při tomto literárním prožitku říct, že si v
paměti opakuju scény z nemocnice, nebo vidím stan v Liptovské Lužné a že
necítím při tom opakování menší pohnutí. A vidíš, ani jsem se tě nezeptal, co
píšeš a jestli píšeš. Už jsem ti konečně o tom psal dřívě. A příště ti to
nezapomenu říct.
21. 9. 1981
Dnes jsem už měl po prvé pocit podzimu. Nejen kvůli tomu datu nahoře. V
ranním šeru byla obloha zvláštním způsobem prosvětlená, a oblaka měla barvu
podzimu. Takže přivítám podzimní rovnodennost a budu ukrajovat z dnů jeseně.
Doufám, že mi bude těch nevlídných dnů, které nás čekají, míň líto než těch
letních, slunečných a horkých.
Už dlouho mě naplňuje takový ten existenciálni klid, který je zřejmě
důsledkem času, jenž uplynul. Na začátku jsem se jakoby pořád přel se svým
obviněním a střádal v hlavě stovky argumentů. Zbytečných a marných. Teď už
dlouho na to nemyslím. Našel jsem zajímavější opory pro své myšlení. Někdy
jako bych vlastně zapomínal na všechny vnější okolnosti toho, že jsem tady, a
vnímám svůj osud jako jakousi zkoušku, abstraktní filozofický úkol, který mi
byl přidělen a který musím zvládnout. Nevím ani, kým mi byl přidělen, vnímám
to nějak mimo konkrétní souvislosti. Nevím ani, čemu by to mělo sloužit, jaký to
má smysl, ale beru to, protože nemohu jinak, beru to jako lidský problém, který

si musím rozřešit, protože ho nikdo nemůže vyřešit za mě. Došlo to tak daleko,
že se celé dny ani nezabývám pomyšlením na konkrétní podmínky, ve kterých se
ten můj problém zrodil. Takže se někdy obávám, že budu před soudem stát jako
blbec a nebudu si moci vzpomenout, oč vlastně jde.
Je to vlastně jen jeden z lidských problémů. Lidé si musí řešit pořád nějaké
problémy, blízkost smrti, ztráta blízkého člověka, nějaký handicap, třebas
zmrzačení, nevyléčitelnou nemoc, opuštěnost, lidské selhání a mnoho jiných
takových věcí, já prostě musím řešit problém, jak žít ve vězení. Řekl bych, že je
to jeden z těch snadnějších problémů.
A ty, moje milá, musíš zase řešit problém, jak žít beze mně. Já vím dobře, že
to není pro tebe lehký úkol. Když jsem slyšel, že se přátelíš s okruhem vdov a
rozvedených žen, zdá se mi ovšem, že tvůj problém je omnoho jednodušší. Ty jsi
ztratila přece jenom moji fyzickou přítomnost, ale neztratila si mou lásku.
Škoda, že jsem ti to nestihl říct, ale kdoví, které ženě se dostalo po její padesátce
tolik vyznání, kolik jich bylo obsaženo v mých předcházejících dopisech. Takže
hlavu vzhůru! Vždyť to znáš právě jako já, ten zničující pocit selhání a konce,
který doprovází ty, kterým ztroskotaly lidské vztahy a navíc se jim třeba odcizily
i děti. Nic z toho se nám nestalo, a když jsem tě viděl s tvými dospělými syny,
kteří tě zahrnují pozornosti a starostlivostí, mohl bych docela dobře říci s paní
kněžnou: šťastná to žena! Tak si z toho taky ber, co ti patří.
Ach bože, už jsem zase popsal přes třicet stránek a zas mě doprovází ten pocit
marnosti. Mám nějaké zintenzivnené vědomí. Myšlenky se mi vynořují o překot
a ruka jakoby ani nestačila zapsat to, co chci říct. Doma jsem napsal tři stránky a
byl jsem rád, že to mám za sebou a můžu se dívat na nějakou blbost v televizi.
Tady bych mohl psát hodiny a hodiny. V Bratislavě jsem napsal padesát stránek
filozofického traktátu o skutečnosti za tři dni a potom jsem je spláchnul do
záchodu. Přirozeně si to pamatuju. Zdálo se mi to být pěkné, logické a zajímavé.
Ale co tady s tím? A potřebuje vlastně svět, aby mu někdo něco vysvětloval?
Vždyť toho už bylo tolik řečeno a nic se neujalo. Převaha hlouposti je
nezničitelná.
22.9.1981
Čekal jsem ještě na poslední den, zda nepřijdou dopisy, které jste mi napsali.
Ale nepřišlo nic. A tak se s vámi po tom povídání loučím. Vidím vás pořád ještě
před sebou při poslední návštěvě, tebe, moje milá, se smutnýma, ale milujícíma
očima, tebe, Milanku, s pohledem, ve kterém tak dobře dovedu číst, i tebe, Peťo,
s hlasem, v němž taky všecko slyším. Tak hodně štěstí, moji milí, a snad někdy

zase, na shledanou!
Váš Milan

Moje milá a moji milí chlapci!
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26. 9. 1981
Usedám nyní ke psaní s o něco menší beznadějí. Oznámili mi, že vám mohu psát
každý týden, a to mě velice potěšilo. Je mnohem větší naděje, že nějaký dopis
přece jenom dostanete. A pak: víte jistě, že byl za mnou můj obhájce. Podle rady
pana prokurátora budu posílat dopisy na jeho adresu a on vám je odevzdá. Píšu v
tomto smyslu i průvodní dopis na gen. prokuraturu. A tak mohu začít přece
jenom nadějněji.
I když podzim právě není ročním obdobím, které by vzbuzovalo naději. Skoro
každé ráno se válí nad Ruzyní mlha a já pozoruju, jak na těch několika stromech
žloutne listí. A o uplynulém létě jsem četl jenom v novinách. Vím, že jste se
hodně koupali a že v našem podstřešním bytě bylo zase velmi horko. Jinak
nevím o létě nic. Cela je na počasí podivuhodně nezávislá. Není jen vytržena z
lidské společnosti, ale dokonce i z přírody. Jako kdyby byla vůbec mimo svět.
Kromě mnoha jiných věcí, které jsem tu pochopil, jsem plně pocítil obrovskou
váhu přírody v lidském životě. Pochopil jsem nezbytnost jejího podílu na zdraví
lidské osobnosti. Měsíce už poslouchám řeči, ve kterých se dostávají na povrch
všelijaké niterné tužby mých nejrůznějších spolunocležníků. A měsíce čekám, že
někdo promluví o něčem přírodním, o touze po letním tichu, slunci, vodě, nebo i
zahrádce, ale nic takového jsem za celou dobu neuslyšel. Ani ve vyprávěních
jsem neslyšel nikdy zaznít přírodní strunu. Jakoby příroda byla úplně vydělena
ze života těchto lidí a nehrála v něm naprosto žádnou úlohu. To si umíte
představit, že nejobsedantnějši touhy se tu vždy kroutí okolo piva, jídla,
ženských, magnetofonů, diskoték, civilizovaných dobrodružství a podobných
věcí. A tu se mi najednou zdá, jakoby nedostatek jakéhokoliv vztahu k přírodě
byl v příčinné souvislosti s jejich sociálními a lidskými deformacemi.

Vidíte, a tak o tom přemýšlím a tu se mi vracejí do vědomí smutné vize
Rousseauovy, Thoreauovy, ale i Marxova teorie odcizení a vůbec všechna
varování před spouští, kterou odpřirodnění páchá na člověku. A to, co jsem kdysi
vnímal jako trochu přehnané a nostalgické blouznění za ztracenou harmonií mezi
přírodou a člověkem, mi teď zní jako zcela konkrétní a hmatatelná příčina
zhoubných chorob naší civilizace. A taky jinak vzpominám na různé ty přátele
přírody, které jsme potkávali na svých cestách, ne jako na podivíny, ale na
nositele lidství. Dokonce si začínám myslet, že i ten poslední paďour, který se
vyveze lanovkou na Lomnické sedlo a zkoprní při pohledu do doliny, má v
zápase se životem napolovic vyhráno. A možná, že platí bez výnimky pravidlo,
že na hřebenovce z Prašivé na Chabenec potkáš jen dobré lidi. Na této definici
nic nezmění skutečnost, že ti před Kolieskem mohou ukradnout lyže. To už je
jiná věc.
Říkám snad věci, které všichni víme, ale strašné je, že je bereme jen jako
součást povšechného vědomí o světě. Jenže já poslouchám vyprávění o
bezvýchodných lidských osudech a ty se množí a množí, a už se formuje prostá
teorie, kterou by možná sociologický výzkum podpořil neotřesitelnou
statistikou: zachraňte přírodu, zachráníte i lidský rod. Jenže tato prostá teorie je
na kočku, dokud... nicméně by se měly rodinné přídavky vyplácet jen těm
rodičům, kteří aspoň jednou za měsíc odvedou své děti do lesa a pozorují s nimi
mravence, jak se snaží.
Ale pro pána, já jsem vám nechtěl povídat o žádných teoriích. Původně jsem
vám chtěl jen napsat, jak léčivé jsou ty chvilky nějakého nočního ticha, kdy se
mi podaří přivolat vzpomínku na nějaké přírodní vytržení, které jsem kdysi
prožil a které mě rozechvěje se stejnou intenzitou. A díky bohu, je toho dost. Je
to slast, když jsem z ničeho nic najednou v té polozbořené vesnici na vršku, Evo,
pamatuješ? Byli jsme na návštěvě u nějakého slovinského malíře, jehož děti
spaly na peci na ovčích kožích, a po několika sklenkách červeného vína jsme
vylezli na jakési hradby a odtud bylo vidět, jak se na tušené hladině moře
odrážejí světla rybářských lodí. A nad námi svítily středozemní hvězdy. Já jsem
cítil navíc tu půdu pod nohama, antické podloží, po kterém chodila možná jakási
římská poddaná pro vodu. Všechno se slilo do jednoho okamžiku vytržení,
příroda, moje vědomí i celá lidská civilizace. Ale hlavní je, že to znovu přišlo
všechno za mnou do cely a já se kochal v té vzpomínce jak v peřinách.
I hajzl mi přestal smrdět.
Už jsem ti psal jednou, že jestli budeme v nějakém čase, na který zatím
nemyslím, spolu a budeme moci jít, kam se nám zachce, nebudeš už mít těžkosti
vytáhnout mě od knih a práce třeba jen do obyčejného lesa s obyčejnými stromy
a cestami, které znám nazpaměť. Naopak, já budu spěchat, abych co nejdříve

uviděl slimáka, jak leze přes cestu a zanechává za sebou usliněnou stopu.
Dlouho jsme tu měli pavouka, nohatou Johanu. Přesouval se po stropě a já ho
pozoroval. Pak hodiny a hodiny visel na jednom místě. Jednoho dne zmizel.
Zalezl asi do nějaké díry za lampou. Předpokládám, že pavouci ustrnou na zimu
v jakési tělesné a psychické nehybnosti. Kdybych se to mohl naučit, bylo by mi
blaze. Ale nevím, jestli bych to skutečně chtěl.
27. 9.1981
I sem přišel dneska nový čas. Ráno bylo světlé, ale večer bude o to temnější.
Ale tady je to vlastně jedno.
Už jsem vám mockrát děkoval za vaše dopisy a psal k nim různé komentáře,
které jste nikdy nedostali. Mnoho věcí mě v těch dopisech dojalo. Někdy třeba
jen obyčejná něha. Škoda, že Peťa nikdy nečetl moje díky za to, co mi sem psal.
Připadal mi v těch dopisech jakýsi nový, zralejší, filosofičtější a citově
otevřenější. Často si všechny ty dopisy čtu znova a jejich atmosféra mě vrací o
ty měsíce zpět, jsou jak zbylé listy z kalendáře.
Diskutoval jsem s vámi o těch dopisech. A pořád ještě bych to mohl dělat.
Když se Milan zpovídá ze své hrůzy před lenivostí a malátností letního času,
vidím ho před sebou s tím věčným nepokojem v očích, aby něco nezameškal.
Moje štěstí, že mám jinak složenou povahu. Co bych si s takovým nepokojem
počal tady? Když tu není skutečně do čeho píchnout a čas plyne jako naprosto
zbytečný atribut prostoru. Nenávidím ho už jako filozofickou kategorii. Je jako
lepidlo, lepí se mi na ruce i na duši. Najednou ho vnímám jako živého tvora se
slizovým a netečným tělem, který se tu převaluje a vyplňuje k zadušení úzký
prostor. Když jsem byl malý a měl jsem horečku, probouzel jsem se hrůzou ze
spánku, protože se na mě vždy valila jakási bobtnavá hmota, temná a živá jako
břicho předpotopného zvířete. Teprve teď vím, že to zvíře byl čas. Teprve teď tu
potvoru dokonale poznávám. Je to vlastně veliká pijavice a živí se časem našeho
života, mým a jistě i tvým, moje drahá. Protože ty víš nejlépe, že náš čas je
společný. Je to i tvoje pijavice.
Ale zabývejme se něčím lidštějším. Z fotografie se na mě dívá velikýma
očima Milanova láska. Zahrnuji ji tu spolu s vámi do svého bývalého světa. A
jsem vnitřně šťasten, že si tak intensivně prožívají svoji lásku. Bylo by to krásné,
kdybych tak mohl běžet v posledním letním větru s vámi a být stejně rychlý jako
on, abychom se mohli citít jako ve skleněném zvonu. Co je vítr?
Svěřuješ se, Milanku, s drobnými žárlivostmi, které vás přepadají. Ta nová
kulturní žárlivost, která se projevuje jen malinkým škrábnutím na srdce, je

užitečná. Nedovoluje, aby člověk v lásce zlhostejněl. Velká žárlivost je ovšem
svině, která svým rypákem rozryje lidské vztahy na svinské bahniště. Já jsem si
kdysi odbyl drobné žárlivosti a měl jsem je rád. Maminka by vám ovšem mohla
vyprávět smutnější písničku.
Už hezkou řádku let si však, chlapče, myslím, že žárlivost je výzvou rozumu,
je jeho zkouškou a silný rozum ji musí zvládnout. Zvláště chlapský rozum. Co
vlastně ztrácí muž tím, že se žena, kterou miluje, líbí i jiným. Nic, naopak,
získává. Jen si ji obdivujte, obdivujete tím i mne, protože tato žena miluje mě.
Vy ostatní ji jen zpříjemňujete život. To všechno přirozeně platí jen pro lidské
vztahy mezi civilizovanými bytostmi. Styděl bych se o takových esoterických
věcech vykládat v cele, kde se přetrásají historky o tak složitých pohlavních
promiskuitách, že v tom člověk ztrácí přehled. Někdy skutečně zapomínám, že
existuje ještě jeden svět, který má své vlastní mravní normy. Vlastně více světů.
Mně se ovšem více líbí ten, který je prosvětlen rozumem. A v něm zůstává
žárlivec politováníhodným člověkem. Žárlivost je konec konců vždy také
prozrazením tajné méněcennosti. Ne pohlavní, ale rozumové. Nevím, jestli to jde
dohromady s tím Freudem, kterého teď čtete, ale všechna má pozorování života
mě o tom usvědčují. Když jsem byl eskortován sem, přesvědčoval mě můj
neinformovaný strážce, že mi moje žena bude zákonitě nevěrná. Protože takové
jsou prostě všechny ženy a vyprávěl mi sto historek ze života, které to
dosvědčovaly. A já jsem jen přikyvoval, protože i kdybychom jeli až na kraj
světa, nikdy by se mi nepodařilo vysvětlit, že „život je jinde“ a ne v poloze jeho
historek. Že je rozšifrován z řeči primitivních samoznaků do artikulované
posloupnosti. A že já si z této posloupnosti nenechám nic vzít ani nic převrátit.
Někdy si, můj chlapče, myslím, že stojí za to raděj zahynout, než opustit tuto
posloupnost. Protože, jakmile člověk dospěje k té skladbě skutečnosti, kterou si
vytvořil vzděláním a rozumem, může upadnout do jiné skutečnosti jenom za
cenu své lidské degradace. Ale to už je zase jiná filozofie. A to jsem začal u
žárlivosti!
28. 9. 1981
Jsem dlužen taky několik díků do Brna. Za dopis, ze kterého jsem se dověděl
o letních dobrodružstvích mých neteří. Ale to je přece už tak dávno, už chodí
měsíc do školy a zápasí v tom strašně důležitém světě úloh, známek, konkurence
a podivných poznatků, které prý vyzbrojují člověka pro život. Snad ano. Určitě
aspoň čtení a psaní. Pozdravujte obě holky. Moji spolubydlící si prohlíželi jejich
fotografie a byli uneseni. Tu by brali a tu taky. Co blázníš, říkal jsem, tahle černá

holka má teprve čtrnáct let. To prý není možná, ale co na tom, v děcáku začínali
holky už ve třinácti a mou nynější ženu taky znásilnili ve třinácti. Marta by
určitě omdlela, kdyby to tu kolem a kolem slyšela. Ale je vlastně lepší, že tento
svět její holky neznají. Když už v takovém mládí okorá lidská duše jak pohozená
kůrka chleba, už se nikdy později nevzpamatuje. Je těžko si umět představit, že
by byla pak ještě přístupná rozmanitosti těch citů, které doprovází vztahy
dospívajících chlapců a dívek.
A pozdravujte babičku, vím, že je jí víc líto tebe, moje milá, než mě a má v
tomto ohledu naprostou pravdu. Umím si představit, jak nad tebou pláče, když
vidí tvé trápení. A já nemám, čím bych jí potěšil. Třeba by ji potěšilo, kdyby
věděla, jak vděčně bych se tentokrát tvářil, kdyby přede mne postavila talíř
švestkových knedlíků anebo jak bych rád seděl na verandě a koukal, jak se
ukládá na řeku stín stromů, jak pomalu houstne tma a jak rád bych zapálil jeden
z těch rozmanitých svícnů a hleděl do plamene. A mít tak ve sklepě ještě nějaké
Tři grácie! Zase jen lístek z kalendáře, vzpomínka na zašlé časy. A pozdravujte
Martu a Karla. A taky ten kousek cesty, která vede nahoru přes lom, a potom
taky tu vůni jablíček a svíček a petroleje, kterou je vždy cítit, když se na chatě
otevřou dveře. Koupali jste se letos vůbec v přehradě, já ne.
Vždycky jsem vám psával ke všem slavnostním příležitostem a výročím. Už
bych měl psát i Milanovi k narozeninám. Ale to si nechám na příště. Teď budu
vyprovázet Peťu na vlak. Mám takový pocit, že ho nic tak lehko nezlomí a že
všechno ve zdraví přežije. Zas se ale rozšíří o něco váš svět, který si už já
neumím představit. Zatím jsem si vás zasazoval do důvěrně známého prostředí.
V kuchyni, v pokoji, u televize, i na těch kurtech to všechno znám. I cestu do
Dimitrovky si pamatuju. Ale nic nebudu vědět o tom, jak to vypadá v Martině. A
teď si vzpomínám, že ani nevím, ve kterém to obchodě Milan prodává ty nože. A
vím, že toho bude časem stále více. Jen doufám, že to všechno, co mi je
domovem, se nemění.
Vždyť já vím, že usedáš stále na jednu a tutéž židli v koutě u okna. Možná ale
kávovar přestane sloužit. Ale co, představivost nám sloužit nepřestane. Už mě
zas přepadá zoufalství, když vidím, kolik stránek jsem už popsal. A to ještě
doufám, že dostanu do zítřka vaše dopisy a že budu moct napsat něco ještě i k
nim. Karel, můj spoluvězeň, mě stále pobádá, abych napsal Peťovi, tomu
blonďákovi, že mě porazil v šachu. Tak to dělám. Porazil mě skutečně v jedné
asi ze dvou set partií, které jsme spolu zatím sehráli. Hrozně Peťu obdivuje, že
hraje tenis, a že píše o kosmickém prostoru a že umí jakousi divnou matematiku.
Připadá mu divné, že je tak starý jako on, který už má tři děti. A je to skutečně
divné, tak vzdálené světy!
Bude taky brzy 17. listopadu. A bude to třicet let, moje milá, co jsme se po

prvé viděli. Už jsem o tom všem ale psal. To víš, že na to všechno budu myslet.
Na co jiného mám myslet? Třeba se mi podaří vytáhnout z paměti i takové
chvíle, zasuté časem, které jsem nikdy nevzpomínal. Budu se o to úpenlivě
snažit. Možná se v tom starém podzimu opět najdu na pěšinkách wilsoňáku,
nebo na jakési řepné brigádě, kdy svět byl ještě úplně jiný. Možná ani nebyl jiný,
to my jsme byli jiní, především o třicet let mladší!
29. 9. 1981
Čekal jsem ještě nějaký dopis, ale nepřišlo nic. Naučil jsem se trpělivosti.
Stejně jsem měl za poslední týdny s vámi tolik štěstí, že je to až k neuvěření.
Dvakrát jsem vás viděl! Když nic nepřijde, mohu se těšit na zítřek, pak na
popozítřek a tak dále. Když dopis dostanu, vím, že jsem aspoň na deset dní
vyřízen.
Nu, dnes je už skutečně podzimní den. Celý den prší a vzduch přímo bobtná
vlhkostí. V mlze zabloudilo letadlo a přeletělo přímo nad budovou věznice,
okamžik jsem si myslel, že do nás vrazí. Nestalo se tak. Ti lidé nahoře se však
určitě vyděsili. Někdy mám špatný pocit z toho, že se naši přátelé nedovídají,
kolikrát jsem je ve svých dopisech dával pozdravovat. A dělal jsem to poctivě a
úpenlivě. Miro snad ví, že kdykoliv si nasadím na nos jeho brejle, oplývám
vděčností a přátelskými pocity a že nejen za ty brejle, jak ani nemusím
zdůrazňovat. Kdykoliv se dívám na ty skvělé barevné fotografie s Daďkou a
Saškou. Přímo se koupu ve vzpomínce na pohodu té chvíle a točí se mi hlava,
jak dělám s Daďou letadélko. A přitom si myslím, jak muselo být Mirovi strašně
těch čtrnáct dní, když na ty holky jenom vzpomínal. Poobjímejte ty děcka za mě,
stejně to byly jediné malé děti, s kterými jsem se v posledních letech mohl
mazlit. A pozdravujte Jolku! Zkouším ty nejrůznější psychologické recepty na
vyváženou osobnost, celkem se mi daří. Hraju si na sebesledování. Objevil jsem
drobné zlepšováky na likvidaci náhodných záchvatů klaustrofobie. A vůbec je to
ten nejvděčnější terén pro psychologii. Dokonce jsem už vystupoval ve funkci
manželské poradny. V žádném případě jí však nedoporučuji, aby měla někdy
příležitost takový vděčný terén sama ohledat. A pak pozdravujte všechny ostatní
kamarády a kamarádky. A taky ty, kteří vám zavolají. Hodně na ně myslím.
Konzumuji pravidelně Helenčiny vitamíny, abych byl poslušný. Snad tím
předejdu nějaké té podzimní újmě. Vilda je jistě smutný, ale s tím se nedá nic
dělat. Někdy mám telepatické spojení s Jolkou. Zřetelně cítím, že se mnou
rozmlouvá. A mnozí jiní. Alma ještě kouří tak nervózně? Řekněte ji, že já jsem
své kouření omezil, snažím se nevykouřit víc než deset cigaret denně. Jo, a

pozdravujte taky v Košicích. A vlastně všude. A tak se pro tento týden s vámi
loučím.
Peťo, šťastnou cestu a šťastné pořízení! Muki, hlavu vzhůru a hodně zdraví,
jeden den bez melipraminu! Ahoj, Milanku, pozdravuj svou lásku a uvažujte
spolu, co s tou bradou. Loučím se s vámi a opakuju důrazně a bez posvátných
lží, že jsem zdravý a až na omezený pohyb se cítím dobře. A cítím na sobě
blahodární účinky tělesných cvičení. Cvičení ducha konám také. Takže je
všechno v pořádku. Pozdravujte kocoura Tomáše. Objímám vás všechny z
celého srdce - Váš Milan...

Milý Milanku, milá Evo
a milý vzdálený Peťo,
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jak vidíš, oslovuju dnes na prvním místě tebe, což je formální zbytečnost, ale
dělám to proto, že dopis bude monotematický, určený především tobě. A to
všechno v tiché naději, že bys ho mohl dostat ke tvým narozeninám, které se
budou slavit přesně za měsíc. Počínal jsem si takhle bláhově už předtím a napsal
jsem dlouhé dopisy k narozeninám Peťovi, mámě a vůbec jsem dbal na přísné
dodržování všech výročí a slavnostních příležitostí. Pilně jsem vás všechny
zahrnoval láskou a blaženými vzpomínkami. Trochu, ale jenom trochu jsem se
těšil z toho, že letos odbudu všechna výročí pouhými slovy a nebudu muset
vymýšlet dárky, co mi vždycky dělalo těžkosti. A to bych jistě rád podstoupil,
kdybych vás při všech těch příležitostech mohl obejmout. Až někdy jindy!
Tak, a dnes tu máme tvoje narozeniny. Nádherných a trochu směšných pro
člověka jako jsem já čtyřiadvacet let. Stejně však ve tvém případě ten pocit
bezvýznamnosti takového věku nemám. Vždy, snad od tvých patnácti let jsem tě
vnímal vždy o něco staršího, zralejšího a hotovějšího. Bylo to dáno tím, že jsi
právě od té doby musel vážněji než jiní šlapat v tom kole života a že já sám jsem
ti toho nakládal k rozumovému „pozření“ víc než bylo zdrávo. To však
vyplynulo z okolností a já jsem jaksi automaticky předpokládal, že ty to
zvládneš, že ty se s tím vyrovnáš, že ty z nesnází vyjdeš silnější, že všechno
pochopíš, že jsi prostě na ty klacky pod nohy přímo stavěnej a že ti dělá dokonce
radost, že je můžeš přeskakovat. A vlastně až teď, když jsem poznal jiné životní
filozofie, si uvědomuju, žes měl to samé právo, co mají jiní, říct: já už toho mám
dost, já na to seru, kašlu na všechna ta pěkná slova, mrdám ty vaše ušlechtilé

životní postoje, všechny ty literární pravdy a vznešenosti, za které si nikdo nic
nekoupí, mám právo žít jako jiní a ne se furt s něčím vyrovnávat, abych byl lepší
a rozumnější, seru na to.
Slova, která tu používám, mě obklopují a jsou to svým způsobem přísná slova.
Největší zázrak našeho života spočívá v tom, žes to nikdy neřekl. A já, já se
musím vyznat z naivity, nikdy mě v těch dobách totiž nenapadlo, že bys takový
postoj mohl zaujat. Až dnes vidím, že je to nejčastější postoj generace. Hlavně z
těchto důvodů jsem tě vnímal v pubertě možná dost krutě, jako dvacetiletého a o
něco později už jako chlapa. A tak mi jen ve srovnání s jinými připadá těch 24
let směšným. Jsi ve skutečnosti o hodně let starší, než jsem byl já ve svých
dvacetičtyřech letech, protože, i když jsem už byl ženatý a promovaný, byl jsem
v podstatě naivní mladíček. Ty jsi starší o jinou dobu a jiné životní okolnosti.
Ale neříkejme starší, řekněme raději zralejší, to slovo má lepší chuť a lepší
význam. Zralost se dá vychutnávat, protože je předpokladem k zvládnutí života,
a tak k jeho intenzivnějšímu prožívání. A tak ti k té zralosti gratuluju, moje dítě!
Ty víš už z našich rodičovských rozhovorů, že jsi byl vždy trochu zvláštní
dítě. Samostatnější než Peťa a jaksi nezávislé. Pozoroval jsem třeba tvoje pětileté
nebo desítileté oči a vždy jsem měl pocit, že se za nimi odehrává něco navíc,
něco, co nepřísluší danému věku. Představoval jsem si, že těma očima tušíš věci,
kterým nemůžu rozumět, ale že je přesto zpracováváš osobitým způsobem.
Máme doma pár fotografií, na kterých ty oči ještě máš. My jsme byli na ně
zvyklí, ale jednou mě navštívila mladá žena, která měla neblahý vliv na naše
rodinné soužití, tys byl doma a hrál sis s kuličkami, ta mladá žena se ti podívala
do očí a řekla: podívej se mu na ty oči, já mám z něho strach, a odešla a už nikdy
nepřišla. Tehdy ti možná byly čtyři roky. Podivný příběh. Podivné taky, že jsem
na něho nezapomněl.
Když prohlížím všechno to, co se mi uchovalo v paměti o tvím dětství, zjišťuji
s údivem, že tam není nic, co by mi působilo bolest. Je to příběh samých radostí.
Myslím na to tak, že ty sám jsi nikdy nebyl zdrojem zklamání a pochybností.
Zdrojem trpkosti bylo jen to, co přicházelo k tobě zvenčí, dětské nemoci a
nepřízeň státu. Z tebe samotného vycházely jen drobné výzvy k pedagogickému
soustředění a jisté rozpaky nad tím, že jim nemohu dostát. Snažil jsem se tě
přinutit třeba, abys spolknul maso dosucha sežvejkané. Dělal jsem, co jsem
mohl, ale stejně jsem věděl, že ti nakonec dovolím, abys ho vyplivl do koše. Ty
ses na mě díval smutně, ale dával mi najevo, že jsou věci mezi nebem a zemí, s
kterými lidská vůle nepohne a že jednou z nich je to sežvejkané maso. A to se
pak v jiných podobách opakovalo často, ne už ovšem se sežvejkaným masem.
Pamatuju se, jak tě nějakou dobu pronásledovala myšlenka, že jsi najdúch, že
k nám nepatříš, že nejsi náš. A já se musím přiznat, že jsem tě někdy taky

nevěřícně pozoroval a divil se zákonům dědičnosti. Tak třeba, když jsi se naučil
číst a psát, aniž bychom to nějak zpozorovali. Nebo když jsi přišel ze školy a
rozložil si na stole sešity a maloval svoje úlohy. A nic s tebou nemohlo pohnout.
Připadalo mi to jako nějaká dětská obsese, smysl pro povinnost, který jsem já
nikdy neměl. Tohle všechno jsem si vysvětloval jako dědictví po matce. Nebo
když jsi už v učňáku odešel v devět od nějaké detektivky v televizi, protože ti
ráno v šest začínal tréning. Nebo když jsi v desíti letech šel před vyučováním k
zubaři, aby ti vrtal ve tvých streptomycinových zubech. A já jsem se tě zeptal,
proč vstáváš tak brzy, a ty jsi prostě prohlásil, že jdeš k zubaři. V takových
chvílích jsem prožíval dost absurdní pocit úcty k vlastnímu dítěti. Nevím kolik
otců si něco takového prožilo.
To samé jsem cítil, když jsem se díval, jak se učíš lyžovat. Nebo tehdy, když
jsi plaval sám v klidném moři až ke žraločí síti pár dní potom, co ses naučil držet
se nad vodou. A ještě mnohokrát! Podivné bylo, že jsem už tehdy věděl, že ta
obsese k nějakému činu není určena divákům. Ani mě ani mamince. Že nechceš
sklidit pochvalu. Že ty tohle všechno potřebuješ jen pro sebe. Zdálo se mi, že
vedeš pořád nějaký vnitřní rozhovor a že si potřebuješ prostě potvrdit to, co ses z
toho rozhovoru o sobě dozvěděl. A taky jsi to asi neměl z knih. Myslím, že tě
nikdy moc nenadchýnalo takové to chlapáctví Jacka Londona, a mě vždycky
těšilo, že jste se raději naučili nazpaměť Toma Sawyera a Huckleberry Finna.
Říkám to všechno vlastně proto, že si nyní více než jindy uvědomuju relativitu
rodičovské výchovy. Tohle všechno bylo v tobě bez nás. Už Peťovi jsem k
narozeninám psal, jak blahodárné pro mě bylo, že jsem se někdy podroboval vaši
výchově a kolikrát zjistil, že ve světle dětské přirozenosti se jeví svět ve
správnějších proporcích. Špatně končí obyčejně ti rodiče, kteří nikdy nepochopí,
že se s dětmi vychovávají vzájemně. Naše rodina si zachovala tu vzácnou
soudržnost, protože jsme s maminkou byli schopní, možná že ne úplně
uvědoměle, podrobit se vašemu vlivu. Psal jsem o tom podrobně Peťovi, škoda,
že se to ztratilo. Vyslovil jsem tam několik pěkných ukážek rodičovské
nadutosti.
Možná, že bych se měl v tomto dopise vyslovit k tomu, co bylo stálým
námětem mých diskusí s maminkou a čemu jsme říkali Schuldgefühle.
Rozumem jsem ty pocity viny potlačoval, jak se dalo. A tys mi v tom vydatně
pomáhal. Jenže jsem se nemohl vyhnout bolesti zubů v srdci, jak tomu říká
Gorkij. Takových chvilek bylo hodně, ale dodnes cítím hlavně ten okamžik, kdy
jsi jako patnáctiletý kluk plakal na gauči, když tě nevzali do gymnázia, a potom
si taky až zvráceně živě pamatuju na to dopoledne, když jsi mi do práce volal z
Bystrice, že tam končíš a musíš pryč. Tehdy po prvé to bylo zlé, protože jsem
neměl pro tebe ten druh slov, abys je mohl pochopit. A po druhé jsem slyšel

zoufalství ve tvém hlase. Ani jsem takový hlas u tebe neznal. A tehdy jsem taky
neměl pro tebe útěchu. Možná jsi jenom chtěl, abych s tebou sdílel onu
bezmocnost. Sdílel jsem ji pořádně, to mi věř.
Všechno ostatní jsme si už nějak byli schopni vysvětlit, uložit si to do
racionální vatičky. S menším či větším úspěchem. Ty to máš přesně tak
zpracováno jako já a víš, co to obnáší. Když se to tak vezme, děláme takové
divné věci celý život, na každou ránu, kterou utržíme, si foukáme rozumem, ono
to sice pomáhá, ale ne úplně a beze zbytku. Já mám v tomto počínání už
obrovskou praxi. Však jsem ji tu dobře využil. Převáděla mě přes malé záchvaty
paniky. Je to dobrá praxe. Může člověku sloužit až do smrti a převést ho
rozumně i přes tu poslední a neodvratnou životní komplikaci do nebytí. Oba
však ještě víme i to, že i ty nejsložitější logické výstavby argumentů nejsou
všemocné a že staré rány bolí trochu i po letech. A já přirozeně mám ty svoje
pocity viny tady při sobě. Sedí tady se mnou. A jsem někdy docela rád, že jim
mohu říci: podívejte se, nezlobte, vždyť já jsem teď po všech těch rodinných
haváriích ten největší mrzák. A mám aspoň nějakou obranu. Ale říkám to s
trochou sebeironie, tak to neber úplně vážně. Jestliže všechny ty rány bolí méně
než kdysi, není to mou zásluhou. Je to hlavně tvou zásluhou (a možná i
Martinou).
Prostě, výsledným pocitem při tvých dvacátých čtvrtých narozeninách je pocit
klidu. Úlevy a radosti a ještě jiných lahodných pocitů. Je mi, jako bychom běžěli
strašně dlouhý běh na Železnou studničku, trval celá léta a už je za námi. V těle
se rozhostila sladká únava a teplo, malátnost a už je slyšet obnovování sil, je to
slyšet v srdci, které buší a rozvádí do svalů kyslík. Ty to znáš nejlépe, a já jsem
si to ověřil tady. Cvičím do úpadu a pak se umyju. A tělo mi simuluje všechny
pocity dlouhého běhu. Ještě kdybych se tak mohl natáhnout v pokoji na gauč.
Přirozeně víme i to, že nás čeká nový běh a potom další, ale už o tom víme své a
těšíme se na malátnost a chvění svalů.
Snad jsem to nezamotal natolik, abys nerozuměl tomu, co jsem chtěl říct.
Jednoduše máme to všechno za sebou. Ty jsi ze všech těch běhů vyšel v takové
formě, že už nemám, co bych ti poradil. Je mi, jako bych už měl sedět jenom v
hledišti a držet ti palce. Ti ostatní možná ještě neví, kolik máš natrénováno, já to
vím, proto jsem pokojný a všechny další tvoje závody mohu jenom vychutnávat.
A ty mi možná dovolíš, abych přiběhl k plotu jako na Interu a poradil ti, ve
kterém kole by bylo třeba přidat.
Mohl bych ti vypočítávat řadu událostí a svého podílu na nich, které vytvořili
základ toho mého klidu. Začalo to tvým učením ve Slovnaftu, plaváním,
atletikou, vojnou, nemocnicí a končilo to literaturou a Martou. Všechno mi to
připadalo jako řada malých děl, byl jsem při jejich vzniku a těšil jsem se z toho,

jak rostou.
Netěšil jsem se však jenom z toho, jak jsi zvládal tu překážkovou dráhu.
Protože mám téměř chorobnou úctu k rozumu a lidské inteligenci, plnily mě
především radostí všechny projevy těchto tvých sudiček. Věděl jsem o nich od
počátku, ale přece mě plnily údivem. A taky nezaslouženou genetickou hrdostí.
Už jsem ti o tom v nějakém dopise psal. Nedali ti ho asi proto, abys nezpychl.
Jo, to bylo tehdy, když jsem komentoval vaši diskusi s Peťou o významu
technického a humanitného poznání. Nechce se mi to opakovat.
Samozřejmě si uvědomuju přednosti nějaké specializace, kterou třeba v
malém poskytuje vysoká škola, ale intuitivně dávám přednost univerzálnímu
poznání, které se nabývá dychtivostí a univerzální inteligencí. Domnívám se, že
právě takového poznání je na světě málo a že jeho absence je zčásti příčinou
existujících neduhů lidstva. Možná, že skutečnost, žes nemohl získat toto
speciální vzdělání, ti otevřela cestu k poznání univerzálnímu, kterým se nedá
vydělat moc peněz, ale se kterým se plněji a spokojeněji žije. Konečně, vše se
uvidí.
Nebyl bych to já, kdybych si nakonec nenechal radosti literární. Když jsi nám
z vojny začal psát své dlouhé dopisy, měl jsem najednou pocit, že se o něčem
rozhodlo. Pochopil jsem, že je ti list papíru se svou vyzývavou bělostí výzvou,
které nedokážeš odolat. Že je to vic než sdělení, co nám píšeš, že si tu začínáš
formovat vědomí o světě, že se snažíš pochopit skutečnost tak, že ji znovu na
papíře stvoříš. Že to není jen zábavnej pokus o osedlání slov, že je to naopak
první pokus o zvládnutí nejasné a nepřátelské skutečnosti, udělaný s vědomím,
že napsané slovo je jediným prostředkem, který je na to přímo určen. Protože
slovo je logos, když už nechceme věřit, že na počátku bylo slovo a že bylo
majetkem božím. Byl to ten pravý přístup a já jsem ho ze začátku nekomentoval.
Ze strachu, abych nepřenášel na tebe svoji vinu a aby ses nestal jejím
nedobrovolným zajatcem. A ty víš nejlíp, že to přišlo všechno samo. Že jsme pak
na tom už i trochu pracovali, to už je jiná věc, to byla jen záležitost řemesla.
Bylo to všechno i moje dobrodružství. Takové to sledování procesu, ve kterém
se rozvijí kukla. Snažil jsem se být při tom chladný, neutrální a neangažovaný,
protože jsem věděl, co všechno číhá v našich podmínkách na motýla, který z
takové kukly vyletí. Ale nezvládl jsem to úplně, nepodařilo se mi být neutrálním
divákem. V literatuře člověk nemůže být neutrální. Ale ty zase víš, že jsem se
snažil nepřehánět první tréningové časy a nevyhlašovat tě předem za vítěze.
Mockrát jsem si už ověřil zvláštní vnímavost pro text, který se za celá ta léta u
mě vytvořil. Netvrdím, že je to schopnost pochopit hned napoprvé nějakou
velkou literární věc. To je složitější. Je to spíš schopnost pocítit okamžitě
tajemné vyzařování nějakého textu, třeba krátkého, stručného, útržku nějakého

textu, třeba jen několika vět. Když v nich zazní nějaký tón, malé rozechvění
duše, malá krása, malá novost, cokoliv, co dělá z obyčejných řádek písma
literaturu, ucítím to jako vítr na tváři, jako teplo v žaludku po pohári vína, prostě
jako něco, co se nedá přesně definovat, ale co existuje.
A to se mi stalo už tehdy, když jsem četl tvé dopisy. A pak ještě mnohokrát. V
prvních povídkách, v drobných prožitcích malých časových úseků. Zvláštní je,
jak si to všechno pamatuju. Třeba tu zimu a chlad, zmrzlou trávu, světla letadel a
hvězdy nad hlavou. Nebo teplo Helenčina bytu. Pocit z hustého koberce mezi
prsty bosých nohou, hrnečku na kávu, a času, který měří pochod slunce na
protějších panelácích. Vidíš, všechno si pamatuju. Je to tu se mnou. Víš, co bych
teď dal za to projít se bosý po koberci! Vím, jak to bylo, taky bych si z toho
uměl udělat svátek obyčejného prožitku, který jiní nejsou s to vnímat. Protože
napřed musí mít pod nohami studenou neosobní podlahu.
Už tehdy jsem věděl a tiše jsem se radoval. Kdo by tomu ale rozuměl? Vždyť
to všechno nemělo ani korunu ceny, nedalo se to jíst ani pít, nebyl to ani nový
kabát ani nová holka. Jenom takové kapky pro duši. Hofmanské kapky duše. A
přece na to vzpomínám jako na nejpěknější zážitky posledních let. Škoda, že
jsem to neměl s kým sdílet, nebo spíše jsem se styděl sdílet to s někým a
filmoval jsem blahosklonnou zdrženlivost.
Já jsem v literatuře vždycky spíše věřil na krásu detailu. Když už jsou
pohromadě pěkné detaily, je snadnější dát z nich dohromady celek.
Vždyť co si z literatury pamatujeme? Jen ty detaily, které nikdy
nezapomeneme, které vyskakují před námi, když je to třeba, příběhy se
zapomenou, ale nádherně jiskřící detaily ne. I v životě je to tak. Z celé dlouhé
cesty si třeba zapamatujeme jen jedinou pohlednici, vůni z ohýnku, na kterém se
vaří fazole, nebo tůňku čisté vody, ve které se na slunci vyhřívají jalci.
Vím, že není snadné vytvořit z útržků skutečnosti celek. Ale věděl jsem, že to
časem přijde. Tušil jsem to a přál jsem si to. A taky jsem si myslel, že ten příběh
z nemocnice se poskládal dohromady vlastně sám, přitažlivou silou svých
krásných detailů. Modrým stanem pro milování, podzimním vzduchem nad
cestičkami Železné studničky a malinkou otevřenou hrudí dívky, na kterou tu
nemohu zapomenout. Víš, chlapče, možná mám sem tam nějakou tu špatnou
vlastnost, ale nikdy jsem nechápal a ani neprožil nic z toho, čemu se říká
literární závist. Nesobecky jsem se vždy oddával blaženosti nad tím, co se
jinému podařilo, a byl bych takového šťastlivce hned zahrnul láskou a chválou.
Tím více jsem tyto pocity prožíval nad tvým příběhem a jen pedagogická
zdrženlivost mě stahovala k zemi.
I tak jsem ti ale toho řekl dost. A to všechno je součást mého klidu při tvých
dvacátých čtvrtých narozeninách. Protože vždyť všechno, co se stane, je už

jenom průvodní okolností stanoveného běhu. A kdo umí běžet a má natrénováno,
doběhne jednou na medaili.
Když tu tak na tebe myslím, věřím naprosto tomu, cos mi říkal při návštěvě,
že jsi šťastný. Zní to jako rouhání po všem, co jsme prožili, ale myslím si
naprosto upřímně, že nemusíš mít zlý pocit ze svého dvacetičtyřletého života.
Myslím na Martu, která je s tebou, a na všechny nevšední okolnosti života, které
prožíváš. A už jistě víš, že člověk vlastně nic jiného nepotřebuje. Jak jednoduché
tajemství, a přece tak málo lidí je umí objevit. Když si vzpomenu, kolik
zbytečností tahá člověk s sebou životem! Jak lehko a šťastne bych dneska někde
poustevničil, kdyby šla maminka se mnou a vy oba nás chodili navštěvovat. A
kdybych tam měl psací stroj a noviny a kapku vína a auto a dobré rádio a
bryndzové halušky.
To víš, můj milý, že bych ti toho mohl ještě napsat hodně a hodně. Když na
všechno vzpomínám, připadá mi to, jako bych četl nějakou knihu, stačilo by ji
pomalu opisovat. Ale uložil jsem si, že nebudu překračovat těchto třicet malých
stránek. Vymyslete si takovou oslavu, abych znal prostředí a mohl být s vámi.
Budu tiše sedět a připíjet. A sem tam tě poplácám po zádech a Martu pohladím
po vlasech. Ahoj, můj chlapče!
A tebe zase objímám, moje milá. Přicházím pravidelně na odpolední kávu.
Jenže je těžké pít kávu, kouřit a při tom tě držet za ruku. A tak se rozhodujú tě
držet jenom za ruku a všeho ostatního se vzdát. A pozdravujte druhého chlapce v
Martině. Jak žije? Je tomu těžko věřit, ale mám vás stále raději. Jste pro mě
soustředěním vší radosti života. Je ještě něco jiného na světě? Už ani nevím.
Váš Milan
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uplynulo už téměř půl roku od té chvíle, kdy mě od vás odvedli, a řekl bych, že
už mám právo na jakousi mezibilanci. Může to taky být bilance toho, co jsem
vám za těch půl roku napsal a co k vám nikdy nedošlo. Nevím ovšem, jestli má
cenu psát i tuto mezibilanci, ale řekněte sami, co víme o tom, co má jakou cenu.
Zdá se, že i cena lidského života neustále klesá. Na koho se však máme hněvat,
že nám byl dán život právě na této sestupné linii civilizace? Nedá se nic jiného
dělat, než to všechno přijat. Neměli bychom zapomínat, že nám do toho života
bylo současně přimícháno hodně šťastných chvil a radostných vytržení, takže
veliké díky za to. Někomu se nedostane ani toho, anebo se prostě narodí
neschopen štěstí a radost rozpoznat.
1/ Psal jsem vám už, že první dny svého zadržení jsem prožíval jaksi
neosobně. Jako kdyby moje bytost byla oddělena od toho muže, který spal v
šatech v jakési díře, byl vyslýchán a ostouzen, a jemuž bylo nepokrytě dáno
najevo, že bude vytržen ze svého života a že mu bude přidělen život jiný, život
vězně. Žil jsem ve stavu dosti příjemné schizofrenie, cítil jsem se spíše jako
pozorovatel osudu onoho muže a sledoval jsem zvědavě, jak se chová, s jak
velkou noblesou hraje svou roli, jak se mu daří zpracovávat nové zážitky a
ukládat je do hotové stavebnice životní filozofie, se kterou už přišel. Toto
odosobnění bylo celkem úspěšnou akcí, vzniklo samo od sebe a nijak jsem se mu
nepokoušel čelit. Prostě jsem nepřijal tu hru s falešnou realitou, nástrahy, sliby a
konstrukce. Prostě jsem se disciplinovaně zařadil do řady těch mužů a žen, kteří
to všechno absolvovali přede mnou, přesně tak, jako se konečně všichni musíme
zařadit disciplinovaně k těm, kteří zemřeli před námi. Nikomu jsem to

samozřejmě nemohl vykládat. Absurdní skutečnost může vyděsit člověka, který
neví, že je absurdní. Já jsem však všechno věděl, proto jsem i svůj příběh
prožíval jako banální a obehraný syžet, o kterém už bylo napsáno tisíc knih.
Winston' taky věděl, co přijde, když začal dumat nad svým deníkem se
smetanovým papírem. Jestliže jsem se účastnil nějakou diskusí na celé té
absurdní hře s výslechy, bylo to jenom proto, abych zahnal nudu a abych hrál
svou roli živě, jak se na správného herce patří. Dnes už pořádně nevím, oč v té
roli šlo.
2/ Vězení samo není přirozeně příjemné. Je to absurdní instituce, asi tak ve
stejné míře jako jiné podobné instituce, které historicky vznikly. Třeba jako úřad,
který ničemu neslouží, ale přesto horečně pracuje podle přísných řádů. Prožil
jsem si drobné klaustrofobie, marné a palčivé touhy po vzduchu, slunci, přírodě
a lidské komunikaci. Ale překonal jsem je bez újmy na zdraví. Překonal jsem i
záchvaty ošklivosti nad ponížením z hygieny, jídla, tupého komandování a
podobných věcí, které jsou v takové instituci nevyhnutné. Přes tyto drobné
záchvaty ošklivosti mě převedla logika nevyhnutnosti. A vědomí o tom, že
nejsem slabší než ti, kteří mě obklopují, a ti, co tím prošli přede mnou. Po
týdnech si člověk zvykne. A pak už to není tak zlé. Tak jako si slepec zvykne na
to, že svět nevidí a že ho může jen ohmatat. Prostě jde to.
3/ Co mě skutečně krušilo, byl šílený stesk po vás. Byl to stesk po lásce a po
všem krásném a pro život nezbytném, co člověka váže k jiným lidským
bytostem. Měl jsem možnost zvážit hodnoty života a vyšlo mi, že láska v
obecném smyslu, téměř tolstojovském, je asi nejzávažnějším polidšťovacím
prostředkem, a ne práce, jak se domníval Engels. Diskutoval jsem s vámi o tom.
Žádné ideové opory z filozofie mi nepřipadaly tak pevné, jako pochopení
prostého faktu, že jsem spojen s vámi a s jinými lidmi. A vaše dopisy mi to
potvrzovaly a byly jak balzám do duše. Nechci myslet na to, jaká propast
zoufalství tu zeje před lidmi, kteří jsou sami, nebo těmi, kteři nedokázali někoho
milovat a dokázat, aby někdo miloval je. Snad vám ještě budu moci o tom někdy
vyprávět. Tuhle filozofii jsem si stačil pěkně srovnat.
4/ Jasné myšlení dovede být kruté. Přesně tak jako jasná představivost. A tak
nejkrutější je pro mě pomyšlení na to, kolik času z našeho života nám bylo
odebráno. A navíc, že je to čas, který nám už nikdy nebude vrácen. A taky není
milé pomyslení na ten čas, který človek promarnil z lehkomyslností, protože
lekci o času zatím neprožil. Vždy se mi do těch myšlenek pletly predstavy o čase
nataženém do vesmíru a trpěl jsem pomyšlením na to, že světlo, které mohlo být

prítomno nějaké krásné chvíli s vámi, je nenávratně ztraceno v hlubinách
vesmíru. A toto pomyšlení mě trápí dodnes. A taky bolestněji prožívám vědomí
svého věku, myslím fyzického věku, poslouchám bušení srdce a kornatění tepen,
a odumírání mozkových buněk, dívám se při holení na svou tvář, na vrásky,
které mi přibývají okolo očí. Nevadí mi, že stárnu, ale to, že stárnu zbytečně. Ale
těmito úvahami o času se zabývám co nejméně. Je to neradostné zabývání.
5/ Na vás, především na tebe, Muki, se snažím myslet v bláhovém domnění,
že je vám dobře. Vím, že to není pravda, ale mně to pomáhá. Mívám stejné
myšlenky jako buržoázní patriarcha, který klidně odchází ze života, když
předtím zajistil svým dětem bohaté dědictví. Já ovšem mohu myslet jen na
dědictví myšlenek, výchovy a životních postojů, ale i to je dost. Je to dost na to,
aby si člověk prožil kopu radosti. Tato hmatatelná radost mě vždycky přepadala,
když jsem sál do sebe vaše dopisy. Snad jsem odtud udělal všechno, co bylo v
mých silách, abych vám nepřidával na trápení. Představuju si nejvíce vaše veselé
chvíle, jistě takové jsou, potěšení, které vám způsobuje vaše blízkost. Mohu vám
jen poradit, abyste žili co nejintenzívněji. A ty, moje milá, mysli na to, že mi
nijak nepomůžeš, když se uzavřeš do svého smutku.
6/ Velmi se mi osvědčil praktický altruismus. Nemyslet na sebe a neklást si
otázku, proč právě já, jako člověk, který leží v autě po havárii. Vždy jsem si
spočítal, oč jsem na tom líp. V prvních dnech jsem myslel na Míra a Joža a na
jejich malé děti. Pak jsem myslel na ty dvě ženy, které jsou tu s námi. A taky na
řadu těch lidí, kteří tohle všechno prožili v mnohem zoufalejších dobách a
situacích. Nejlepším pomocníkem mi v tomto altruismu byl nebohý Laco se
svou tichou statečností, který měl všechno horší než já, všechny předpoklady a
zoufalství a pochybnosti o smyslu toho všeho byly v jeho případě dány, a přece
přestál všechno ve zdraví. Ale to víte, že jsem si tu probíral celou četbu o těchto
situacích a měřil svoje postavení celou hrůzou beznadějných lidských osudů, o
nichž bylo zachováno svědectví. Nehrál jsem si přímo na Sokrata, ale když se to
tak vezme, je to pořád ta samá písnička, a je jedno, jestli se hraje s fanfárami
nebo jen jako obyčejná lidská odrhovačka. V takových chvílích vždy přede
mnou vyvstává obrázek, který mi k narozeninám nakreslil ten chlapec , a divím
se jeho věšteckému smyslu. Ale taky beru na sebe osudy těch kluků, se kterými
jsem seděl, a které bývají strašné, i když míra zavinění je často velmi pochybná a
zdá se mi, že se rozkládá na celou bídu lidského údělu. Ale to je dlouhá historie.
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7/ Přirozeně jsem se snažil vidět svůj osud v obecných souvislostech. I když
nevím nic o tom, jak lidé reagují, jestli jsem zapomenut, nebo se o mně objeví

někde nějaká zmínka, přesto věřím, že modelová působnost toho osudu je
nepochybná. Ale nijak toto vědomí o souvislostech nepřeháním, prostě je to
všechno příliš vzdálené, aby to bezprostředně mohlo působit. Ale hluboce cítím,
že se nedalo jinak. Ne proto, že bych věřil v nějaký skutečný efekt mého osudu
nebo si namlouval, že svým psaním pohnu třeba jen o kousek strnulou podobou
společnosti. I teď, po všem, co jsem ve vězení promyslel a prožil, vím, že
všechno se událo proto, že jsem se vlivem zkušeností a četby prostě tak
„utvořil“, že bych se utrápil v nějakém obyčejném a standardně pokryteckém
životě, že by mi bylo zle ze lži a že bych musel nějak otupit rozum, aby se
nebouřil sám od sebe, když byl konfrontován se zpozdilostí a hloupostí. Nejsem
prostě schopen zavírat oči, když už jsem byl obdařen zrakem. Možná bych to i
dovedl, ale strašně bych se styděl sám před sebou a byl bych nanic. To je tak
prosté, že se vždycky divím, jak málo lidí to chápe.
8/ Samozřejmě se po večerech zabývám i stavem světa. Mám ovšem jenom ty
informace, které vydolujú z RP . Nemohu říct, že by mě stav světa zvlášť těšil.
Prožívám ovšem přitom i jistý pocit satisfakce, ale je to satisfakce člověka, který
už dávno věděl, že cestou, kterou jsme se dali, nikam nedojdem, a teď mu
zůstává jenom mumlat, že to říkal, že měl pravdu, ale co z toho? Je to slabá
satisfakce, je to abstraktní satisfakce rozumu, který se těší, že chemická reakce
ve zkumavce probíhá přesně podle vypočítaných předpokladů. Nu co, člověku
musí někdy stačit i taková útěcha. Je to trpká útěcha. Opakuji si to, co jsem
napsal, a řikám si, že se snad přece někdo ze čtenářů zaraduje, když zjistí, že
myšlenka na papíře se může změnit ve skutečnost. To mi stačí, ani mi nemusí
gratulovat. Je asi pravdou, co se ví z dějin, že lidé musí projít trpkou zkušeností,
aby poslechli hlas rozumu. Nebo, jak říká Římský klub , prostě si zažít šok.
Jenže tento šok už může být i smrtelný. Nu co, zdá se mi, že jsem toho napsal
dost, jsem za to zavřený, a už bych měl mít právo zabývat se pouze analýzou
sicilské obrany v šachu. Jestliže jsem si předtím namlouval, že jsem spolu se
všemi jinými lidmi spoluodpovědný za osud národního společenství, teď si už
nenamlouvám nic, byl jsem této spoluodpovědnosti zbaven. A jen pobaveně čtu,
jak se v úvodnících opakuje znovu a znovu, jak záleží na každém z nás a jak je
třeba nebojácně prosazovat nové myšlenky. Právě jsem prosadil novou myšlenku
na způsob, jak čistit záchod obyčejným pískem, aby nesmrděl.
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9/Jistě si umíte představit, jak velkým bohatstvím je tu paměť. Ponořuji se do
níjako do dávného moře a vyvolávám k životu stovky zapomenutých příběhů,
které se staly mně nebo kterých jsem byl svědkem. Naučil jsem se tento proces
tak ovládat, že mám někdy pocit, jako bych četl vše napsáno, s celou atmosférou

i tajemstvími a pointami. Především ke mně přichází moje dětství a ožívá v
barvě a zvuku jak nikdy předtím. Už jsem vám psal, že slyším hlasy otce a
maminky, kteří jsou taková léta mrtví. Vidím najednou opět jasně školu, do které
jsem chodil, kamarády, Ruth, která se mnou seděla ve druhé třídě v lavici a
kterou jsem miloval. Sám jsem překvapen, jak všechno ožilo. A samozřejmě ke
mně přichází mládí, náš společný příběh, mnohokrát jsem o tom psal a myslím,
že bys to ráda četla. Ty naše kolohnáty si najednou přesazuju do kočárku a cítím
zřetelně, jaké to bylo, když mi seděli na kolenou a já je houpal a blbnul jsem s
nimi. Někdy mě dokonce napadá, zda tyto jasné návraty do minulosti jsou dány
nejenom vězením, ale taky začínající senilitou. Ale snad ne, protože stejně jasně
si vzpomínám na věci nedávné a opakuju si nepříliš staré radosti. Jenom doufám,
že ste si všichni tři vědomi toho, že v těch radostech a štěstíčkách jste hojně
zastoupeni a že jsem vám za tento vklad do mého života nesmírně vděčný. Tak
jako ostatně i jiní lidé, které si přizývám ke vzpomínání a na které s láskou
vzpomínám. Vy víte, kdo to jsou, a tak jim to nezapomeňte opakovat, protože
lidé by si měli opakovat, že se mají rádi. Může se totiž stát, že později už nebude
příležitost.
10/ Snažím se nemyslet na budoucnost a celkem to jde. Vždyť nikdo z lidí
nemůže soudit o své budoucnosti nic s jistotou. A tak jsem si zvykl žít z týdne na
týden a z hodiny na hodinu. Byl jsem v tom, jak víte, dost vytrénovaný a ty ses
na mě proto vždy zlobila. Teď mi tento tréning přišel k duhu. Když si vzpomenu,
co se lidi natrápí s plánováním budoucnosti, šetřením, sháněním, kariérami,
zaměstnáním a kdoví čim ještě. Už jistě víte, že nechci hlásat naprostou
netečnost k budoucnosti, chci jenom říct, že člověk by měl ve svém životě stále
jedním okem hlídat tygra, který se chystá ke skoku. Může to být cokoli, nemoc,
havárie, přírodní katastrofa, prostě cokoli z nástrah, které na člověčí život číhají.
Mnozí pro samou budoucnost zapomínají, že život je teď. A pak tygr skočí a
všechno se zřítí. Co mám já například teď? Jeden kartáček na zuby, krém po
holení a zajištěnou stravu. A taky musím žít. Už z toho důvodu se nepouštím do
úvah o budoucnosti a taky se jimi netrápím.
A proto se taky nesnažím radit do budoucnosti vám. Domnívám se ostatně, že
si budete umět poradit sami. Až budeme vědět, na čem jsme, napíšeme si o tom
nejnutnějším. Především ty, moje drahá, si budeš muset najít místo v životě tak,
aby to nebylo jen smutné čekání na Godota. Věřím, že to budeš umět. O kluky se
nebojím. Jsem přesvědčen o jejich životaschopnosti. A navíc se skutečně
musíme potěšit s anglickým romantikem. Vždyť na člověka nečeká jen tygr.
Někdy se stane, jednou za tisíc let, že z nebe začne padat mana.
A tím bych mohl svou bilanci skončit. Škoda, že nevěřím v boha, bylo by

nádherné odevzdat se do jeho vůle. Aťje jak chce, ted už vím, že mi zůstane
vždy to kotevní lano, které je napjaté k vám, a s tím už se nějak udržím nad
vodou. Budu se těšit, že se snad někdy zase uvidíme a že budu od vás dostávat
ten obrovský lidský vynález, papír popsaný slovy. A když ne fyzicky, budete ke
mně přicházet ve vzpomínkách a s tím se dá také žít. Možná, že příští bilance
bude úspěšnější.
Objímám Vás všechny a moc Vám držím palce.
Váš Milan

Moje milá, milý Milanku
a milý Peťo, kdesi v Martině.
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Už dlouho jsem od vás nie nedostal, žádný z ohlásených dopisů nepřišel, ale
jakou cenu má naříkat! Už jsem si zvykl na to, že mé i vaše dopisy jsou jakési
samomluvy, o jejichž osudu nerozhodujeme. Už jsem uvažoval o tom, zda
nemám napsat nějaké přání k Vánocům, ale zhrozil jsem se toho letícího času a
usoudil jsem, že snad až příště. A tak se zatím budu jen ptát. Jako kdybych chtěl,
abyste mi odpovídali. Ale nemusíte odpovídat, většinu odpovědí znám sám. Ale
chce se mi ptát se, protože pomalu začínám pochybovat o existenci některých
jevů a věcí života. Jejich dlouhou nepřítomnost v mém nynějším životě vzbuzuje
nedůvěru v paměti, která tvrdí stále, že ano, že vše existuje tak jako dříve. Jako
středověký plavec, který se dlouhé měsíce plaví po moři, přestává věřit, že
existuje pevná zem, tak i já přestávám pomalu věřit, že některé věci existují.
Paměť mi o nich vydává jen jakási abstraktní svědectví, kterému začínají chybět
smyslové důkazy. Jsou to marné pokusy zachytit vůně s uřezaným nosem.
Existuje ten nemladý, očouzený činžák pod Kalvárií? Chodba s otlučenými
zdmi, výtahem, v němž to hučí a sténá. Obyčejné hnědé dveře a vedle zvonek,
kde domácí zvoní třikrát? Na odpočívadle haraburdí. Je slyšet kroky, když se
zazvoní? Existuje červený koberec, stokrát počuraný od Lízy a jistě i od
Tomáše? Ta řádka bot a trepek. Věšák na červené pruhované činovati, kterou
jsem sám vyrobil před mnoha a mnoha lety. A zrcadlo, před kterým jsme byli
pořád starší a starší a kluci furt větší a větší. Nevidím se v něm, zrcadlo je
prázdné.
Já vím, že to všechno existuje, ale jak říkají solipsisté, když to nemohu

vnímat, je mi takové vědomí prd platný.
Je tam kousek dál za dvermi koupelna, kde bych se mohl oholit teplou vodou?
Dívat se do zrcadla a nespěchat, holit se pomalu a důkladně, jak se muži holí,
když jsou klidní a vyrovnaní. Je tam v té koupelně vana, do které se dá napustit
voda a pak se do té vody ponořit? Voda je horká, z pórů na stehnech se uvolňuje
vzduch a vytváří krupici malých puklinek. Mohla by být větší vana, abych se
mohl úplně natáhnout, tak, aby mi z vody koukala jen hlava. Musím pokrčit
nohy, je to tak lepší, protože z vody trčí jen kolena a teplo proniká do hrudi,
zalévá ramena a záda. A houbu pod hlavu, aby ji netlačil okraj vany, a už
přichází slast, chuť usnout aspoň na několik vteřin, přejít z té malátnosti do nic
nevědění. Pustit si žilou a umřít jak římští stoikové, když jim císař poslal
telegram, že mu lezou na nervy a že inteligence je teď v Římě nazbyt. Existuje to
všechno ještě?
Existuje čistá košile, která nesmrdí? Vyžehlená, měkká, s knoflíky, které se
dají zapnout okolo rukou a na prsou. Nemusí být bílá, stačí obyčejná flanelová,
vždyť nikam nejdu. Musím ještě uvařit večeři. Maso je na bílém talíři, existují
ještě talíře? A já vezmu nůž a nabrousím ho. Nože musí existovat. Nůž zajede do
cibule až je z ní najednou hromádka bílá jako sníh, která čeká na to, jak zasyčí
na rozpáleném oleji. Ten modravý zázrak, to je hořící plyn. Paprika je zelená a
rajče červené. A koření bylo přivezeno z velikého světa. Žlutavé kari z Indie. A
rádio brumlá z toho blbýho světa zprávy. Stačí otočit knoflíkem a někdo mluví
německy, někdo anglicky a teď dokonce francouzsky a já bych si mohl ověřit,
jestli vyslovuju správně „je ne vous entends pas du tout“. Existuje to? Já vím, že
existuje, ale přece je tu jenom taková malá pochybnost.
A co psací stůl? Existuje? A psací stroj? Ťukneš několikrát a máš napsáno
jedno slovo. Na konci řádky to zazvoní a můžu začít znovu. Ještě jedna věta a za
chvilku bude konec stránky, vytáhneš ji ze stroje a odložíš. Zdánlivě se nic
nestalo, ale možná na té stránce něco je, co udělá někomu radost. Nějaká
myšlenka, překvapující sdělení anebo slovo láska. Je to jistě určitá civilizační
zvrácenost, jestliže může být obyčejný psací stroj původcem rozkoše, ale já jsem
tou zvráceností trpěl. Odkládal jsem popsané stránky s pocitem, s jakým se
odkládá sekera za hromadou nasekaného dříví. Někdy ne, někdy se mi to zdálo
zbytečné sekat to papírové dřívi, se kterým se nedá zatopit. Ale často jsem na to
zapomínal a hladil očima popsanou stránku, jako kdyby to byl obrázek, který se
mi náramně podařil. Existuje to ještě?
Ale víš co, moje milá, pojďme na chvíli ven, jestli to ještě existuje. Nevadí, že
tam padá takový ten sníh s vodou. Je to přece jen jiný vzduch. Co ta křižovatka,
je už dokončena? Lidi chodí po nadchodech a pod nimi na sebe cákají auta.
Existuje to? Je zima, a tak navrhuju, abychom se šli ohřát do Šenkvické viechy.

Není tam nic krásného. Opilí vojáci, polité stoly. Ale dáme si lokše a dvě deci
burčáku. Jsme tu docela obyčejní lidé a obyčejně mluvíme jako všichni ostatní.
Vždyť ty řeči slyším, nikdo nic netají. Já si dám ještě dvě deci, ty už nesmíš,
protože je to sladké. Možná přijde Milan s Martou. Marta si sedne vedle mně,
takové ptáčátko, a divá se na Milana a člověk hned pozná, že ho miluje. Žádný
muž se nedovede dívat tak jako milující žena, aby se to hned poznalo. Muži se
dívají se zalíbením, se žádostivostí, s obdivem, s úzkostí, s rozpaky a se vším
možným. Ale nikdy jsem neviděl muže, co by se díval s láskou. Anebo to možná
na mužích nejsem s to poznat. Ale na ženách to poznám. No a já bych mohl
vyprávět o Milanovi takové ty směšné historky, když byl ještě dítě. Aby nám
bylo dobře, to znamená, že v každé sekundě potlačujeme skeptický odstup od
skutečnosti a každé slovo je nám pravou pravdou a všechna přáni do
budoucnosti se nám splní; kdepak, nesplní! Existuje ještě ta cesta dolů po
Pražské a kolem Almy až na to šílené náměstí, které není pro lidi, ale jenom pro
„Dopravu“? Existuje Šenkvická? Já vím, že existuje, ale...
Jsou přece věci, které už neexistují a existovaly. Třeba ta cesta na Kúpelnú.
Takové to ahoj, a ahoj a poďte ďalej a predstavte si a toto si musíte pozrieť. A
Evička, ty dobre vyzeráš. Ale, Agi, čo zasa vymýšľaš. Ale veď to nič nie je,
rozšľaháš trocha bryndze a naplníš ňou rajčiny. A to vám musím povedať, viete
koho som dnes stretol? Julka, veď počkaj chvíľu, nech to dopoviem. Tak to už
neexistuje a mnoho jiných věcí se rozpadlo v prach.
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A zas je ledová neděle jako před týdnem, venku leží na střechách sníh.
A tak se budu ptát na něco teplého.
Existuje ten veliký krb uprostřed místnosti u Mirovcov? Když na něj položím
ruce, cítím, jak se z cihel do nich stěhuje teplo. Existuje obraz domečků s
červenými střechami a zvěř, která se přeskakuje, a barevná světýlka v akváriích,
kde sem tam přepluje rybka? A na stole domácí vino a malé kukuřičky a domácí
klobása? A rozhovor o něčem jiném, věty, které mají začátek a konec, s
nejrůznějšími barevnými slovy, která jsem už dlouho neslyšel, vyprávění, ve
kterých vystupují zajímaví lidé. Anebo
vyprávění o něčem abstraktním, pošetilém, co nesouvisí s vězením, penězi nebo
paragrafy, třeba o posmrtním životě, kdy se člověk řítí jakoby nějakým tunelem
ke světlu, k nějaké tiché a klidné záři a potkává své předky. Existují ty pošetilé
rozhovory o knihách, o tom, že nějaká holka pláče, protože si nemohla přečíst
nějakou knihu? Co je krásné? Krásné je to, co je vymyšlené a napsané na papíře.

Nejenom. Krásné je děcko, když vyjde z koupelny v pyžamku, voní a říká:
dobrou noc, ujo Milan, a dává mi pusu a vůbec neví o lidech a třeba si dokonce
myslí, že všichni jsou dobří. Existuje náhodou chycený taxík, ve kterém je teplo
a hraje hudba, ulice jsou prázdné a zítra je sobota a nemusí se vstávat? Jistěže to
všechno existuje, ale přece mám malou pochybnost.
Existuje to kino ve V. Karlovicích, kde je úplně teplo a kde jsme úplně sami?
Hraje se maďarský film a nikomu se nechce odlepit se od televize. Existuje ta
cesta s přimrzlým sněhem, opuštěná sjezdovka se sloupky vleku, zasněžené
domy, kde se svítí, protože tam v teplu sedí lidé? A velký vlčák na dvoře,
kterého je mi líto, protože je celou noc tak sám? Proč by to neexistovalo, že jo?
A existuje cesta do Brna? Jako za stara, ne po dálnici. A kluci za mnou
blbnou, na cestě zpátky budou sedět vpředu a šlapat na plyn. Vyložit všechno to
haraburdí v lomu a pak ho tahat nahoru, a tak vás vítáme, říká dědeček a babička
křičí Jéžiš, Évi, i když dávno ví, že máme přijet. A ty už jsi nervózní, protože v
koupelně je zasviněné umyvadlo. Ale já vdechuju tu směs jablek a plísně a těším
se na večer až budu slyšet kluky, jak mrmlají na půdě. Třeba rostou u Tišnova
houby. No a tohle všechno už neexistuje. A už existovat nebude. Teď existují pro
vás cesty do Prahy, a možná na nich taky něco je. Třeba myslím na to, jak se
těším, a už to znáte, ten vstup do budovy vězení, na který já jsem zapomněl, tu
rozechvělou chvilku, než se objevím ve dveřích roztřesený a civící na vás jak na
zjevení. To existuje a pánbůh zaplať za to, že aspoň to. Třeba se vám jednou
bude zdát, že to bylo krásné, jet tu dlouhou cestu, moc nemluvit, jen sledovat,
jak míjejí kilometry, tuje odbočka do Jelenova, kde by mohl žhnout piliňák a
skoro za oknem stát les s jehličnatou vůní a obrázky panenky Marie. A až už ani
to nebude existovat, bude to součástí našich duší.
Já vím, že existuje spousta tepla na tomto světě. Třeba existuje i ten bazén ve
Slovnaftě, kam jsme s Peťou a s Milanem přišli po ránu, s neporušenou
hladinou, na které se odráží slunce. Všechno napájeno nějakou vzdálenou
energií. A Milan plave na dně a já ho vidím jak za sklem, připadá mi, jak nahý
kosmonaut v beztížném prostoru. Pouhá hodina šťastné existence. Hodina proto,
že vidím velké hodiny, všude jsou nějaké hodiny a odměřují čas tomu, co je teplé
a šťastné. I obyčejný budík na stolku v obývačce. Kdoví, jestli existují moje
prošíváky na betonárce, ve kterých jsem vyšlapoval na oběd a nic mi nevadil
studený vítr. A nešťastná Zora poskakovala okolo mě jak blázen, šťastná, že
jsme sami dva. A já mohl myslet ve větru a při rázné chůzi. A zastavit se někde,
kde mě přivítali skoro vždy se skleničkou. Z toho všeho už neexistuje jenom
Zora, v celém životě jediný pes, který mě měl rád.
Skoro bych se zapomněl zeptat, zda existuje televize, ty pohyblivé obrázky.
Die Sprecherin Maria Eva Klinger. Ale zcela jistě už neexistuje aféra AKH . A
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stejně by už nemohl existovat nějaký fotbal nebo hokej s Peťou a takové
poznámky, které si vyměňujeme, že to byla slušná akce a tohle zase dobrá střela,
i když šla vedle. To by už existovat nemohlo, protože je Peťa pryč a Milan
pohrdá sportem na obrazovce, přesně tak jako ty. Ale proč se na to ptám, když
tohle mi vlastně ani nechybí. Ale stejně bych si rád poslechl, co říká Portisch
nebo Lengyel . O moc víc by mě mrzelo, kdyby už nezastavoval autobus před
naším domem, ten, kterým máš odněkud přijet, když jsem více jak dvě hodiny
doma sám. Ty směšné dvě hodiny, měřené těmi měsíci, které uplynuly a ve
kterých nejezdily žádné autobusy. Vím naprosto určitě, že jen co autobus odjede
a uvolní rozhled, zvedneš hlavu a podíváš se do okna. A já ustoupím za záclonu,
protože mi je trapné, že tě vyhlížím z okna. Po tolika letech a ještě s vědomím,
že stejně uvidíš na koberci nějaké šlápoty a to bude silnější než to, že jsem tě
čekal u okna za staženou záclonou. Autobusy jistě dále jezdí, maďarské i naše.
Ale pro tebe z nich může vystoupit už jenom Milan a to se stává jistě zřídkakdy,
protože ten člověk vždy dbal o to, aby jeho život neměl nijaká pravidla, a tedy
ani pravidelné příchody.
Nepochybuji o tom, že existují lidé, které mám rád. Zazvoní a já jsem šťasten,
že je vidím. Někdy mám, někdy nemám je čím pohostit. Sedí v kuchyni nebo v
křesle a já je pozoruju, poslouchám jejich myšlenky a jejich příběhy a jsem rád,
že jsou takoví lidé na světě. Nejraději mám ty, kteří mi řeknou něco, co jsem
nikdy neslyšel, nebo mi vykládají o jiných lidech, co všechno zažili, a já se
těším, jak je život barvitý. Možná sedí i teď v křesle, ale já, bohužel, neslyším, o
čem to mluví. Nebudu je jmenovat.
Jen jeden z těch, které jsem měl rád, nepřijde. Starý strýček. Skoro vždy
stejný, nestárnoucí a najednou mrtvý. Věděl, že život pomalu končí, mluvil o
tom skoro bez lítosti, kdoví, jak ji přijal, tu svou smrt. Vždy mi připadalo, že už
dlouho vystupoval v životě jako jeho pozorovatel. V tom spočívala jeho
moudrost, nahromadil v živote tolik zkušeností, že všechno kolem sebe vnímal
jako opakování toho, co už bylo. Na všechny otázky už dostal odpověd, dějiny
současnosti ho nevzrušovaly, věděl, že lidé opakují stejně „denselben Quatsch“.
Kdybych měl odvahu, řekl bych mu, že neschvaluji ten jeho předčasný
stoicismus. Vždy mi bylo trochu líto, že člověk jeho formátu se tak předčasně
stáhl ze světa a pozoroval ho jen zpovzdálí. Byl větší než mnozí, kteří určují běh
států. Ale rozuměl jsem mu. Přebral hodnoty života a rozhodl se pro ty
nejprostší. A tolik toho věděl. Byl však jako soukromá knihovna, k dispozici
jenom pro ty nejbližší. Jsem šťasten, že jsem k tomu okruhu patřil. Jednou mi
říkal, že už píše jenom básně. Strašně rád bych si je přečetl. Možná by mi je
někdo ze synů mohl opsat. Určitě jsou moudré a možná budou i krásné.
A to jsou zas pozdní odpoledne, která už neexistují. Láhev červené frankovky
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a popel z cigaret a ten zvláštní dvojjazyční proud řeči. To nejkrásnější na něm
bylo to, že neskrýval lásku a radost z těchto setkání, doufám, že ani my jsme
před ním neskryli, jak ho máme rádi a jak blízkým je nám člověkem. A tu cítim
smutek, protože se ani nemusím ptát, prostě vím, že taková setkání už nejsou a
nebudou, neodvolatelně je po nich jenom stopa v duši těch, co sedávali u stolku s
červeným vínem. Jak strašně jsem cítil jeho vetchost, když jsem ho objímal na
rozloučenou. Loučil se vždycky s vědomím nejistoty o přištím setkání. Cítil jsem
to, a on nebyl z těch, kdo potřeboval nepravou útěchu, stačilo nám, že jsme si
silně stiskli ruce. Snad věděl, jak dobře mu rozumím.
A přece jen vím, že mnoho těch krásných jevů života existuje. A jak už jsem
jednou napsal, z celé duše se snažím je nikomu nezávidět, naopak, chce se mi
pořád křičet, važte si je, hlupáci! Smutek za těmito sladkými jevy života však
jistě není hříchem. Je v něm také trochu sladkého trnutí, vše se slastně v paměti
odehrává, jenže trochu bez barvy a bez chuti, smysly jsou ochromeny tím
dlouhým odříkáním světla, barev, vůní, zvuků, chutí a tepla.
16.11. 1981
Mohl bych se takto ptát na tisíc věcí. Možná je jich pět tisíc anebo možná
jenom pět, na kterých mi skutečně záleží. A jsou to všechno smyslové zážitky,
které doprovázejí nějakou vzácnou chvíli, ve které jsme my čtyři byli
pohromadě. Třeba ve čtyři hodiny ráno, v hodině plné mlhy a studeného mžení,
když se vrátila Lízá a seskočila ti z hromady polen do náruče. To jsme právě my,
rozespalí a blázniví a jistým způsobem nenormální v tom povyku okolo
zatoulaného zvířete, se zadními vrátky v podvědomí, že nejde o zvíře, ale o
převtělenou duši, jak říkal s mírným úsměvem ten nádherný Ind s nádherným
turbanem Sikhů. Něco pořád existuje v tom lidském světě. A tak se ani radši
neptám. Anebo se ještě zeptám, jestli existuje spirála na našich elektrických
kamínkách, která žhne rudě do tmy. Sálá z ní teplo do nahých nohou. Jsou to
moje nohy a já čekám až přijdeš. Na roletě v okně se odrážejí stíny jak na
stěnách platónské jeskyně. Modré světlo zářivek z ulice. Už jen zřídka přejede
auto, nejspíše noční taxíky. Anebo zaslechnu idiotské mumlání nádražního
rozhlasu. To už ani není kulisa, je to součást života. Já už ani nechci, aby to bylo
jinak. Ta spirála, která rudě žhne, už všechno určila, je to mystérium a já jsem
příliš malátný, než abych luštil jeho sdělení. Jen je přijímám, bez toho, že bych
plně rozuměl. A stejně tak přijímám otevření dveří a dotek pyžama z krepu, a
vůni mýdla a zubní pasty. A stejně tak přijímám vzdech a chuť slin, a doteky, na
kterých se zúčastňuje každý kousek těla. V tom mystériu jsou obsaženy nějaké

jiné děje, vzdálené milování na loukách pod noční oblohou, nejrůznější ticha za
oknem chat a hotelů, jakýsi vzdálený měsíc, který putuje po záclonách, a kdybys
mě zabila, už nevím, kde to bylo. Všechno se sběhlo okolo té rudé spirály a já to
nechci mít vysvětleno.
Jenže mohu se taky ptát, zda to existuje? Vždyť tohle je moje mystérium a je
přístupné jen mým smyslům. Možná existuje ta kulisa, spirála může rudě žhnout
a nějaký hlas oznamovat odjezd vlaků. Ale já slyším jenom letadla, jak hučí po
startovací dráze, a oči jsou upřeny na jednu holou žárovku. A tak se vzdávám
řešení toho, co existuje a co ne. Ale stejně se mi to krásně psalo, nic jsem
neviděl a neslyšel, tak jsem byl v tom psaní ponořen. Hluchý a slepý, viděl a
slyšel jsem uvnitř sebe.
17. 11. 1981
Tak jsem dnes zas čekal marně na nějaký dopis od vás. Už dávno nebyla
taková mezera ve vašem dopisování.
Dnes odpoledne mě však konečně odvezli na Pankrác k očaři. Ale bylo to
naprosto zbytečné. Návrhy na brejle se prý dělají až po odsouzení, doktor se se
mnou vůbec nebavil a řekl mi, že velká písmena vidím a to mi stačí . Takže se mi
jenom potvrdilo přesvědčení, že v těchto institucích je zbytečné obracet se na
doktory.
Taky jsem byl v kanceláři a bylo sepsáno potvrzení, že můj podpis na tom
splnomocnění , co jsem vám podepsal, je pravý a nebylo učiněno pod nátlakem.
Mezitím jste to už určitě dostali. Jak úzkostlivá ochrana, když jde o kus starého
železa! Ale aspoň jsem četl Milanův zdvořilý dopis.
Dnes je sedmnáctého listopadu a to byly právě ty hrátky, o kterých jsem psal.
Budu večer vzpomínat.
Jako vždy Vás všechny z celého srdce objímám a líbám.
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Váš Milan

Milá moje, milý M ilanku, milý Peťo na vojně!

19
20. 11. 1981
Už jen tak formálně si na začátek postěžuji, že už uplynuly tři týdny a já jsem
nedostal od nikoho ani pozdravení. Poslední dopis od vás je stále ten z 30. září
1981. Já vím, že to není vaše vina. Peťa už je sedm týdnů pryč a já jen pořád
čekám na jeho první zážitky. Vždyť už musí být starý voják. Jeho dopisy mě
vždycky zahřály u srdce. Vím, že to není pravda, ale po tak dlouhé absenci
dopisů se člověka bezděky zmocňuje pocit, že svět se vzdaluje a že je v celém
kosmickém prostoru sám a sám. Jako v jedné povídce u Bradburyho, kde se v
temném prostoru jen hlasy od sebe vzdalovaly.
Ale o tom jsem vlastně nechtěl začínat. Už dlouho myslím na to, jak napsát
Mirovi k narozeninám". Vždyť jsem na to myslel ještě doma a častěji pak tady.
Pravdaže, okolnosti se změnily. Ani nevím, zda bych mu mohl napsat přímo. Nu
což, to hlavní, co bych mu napsal, napíšu Vám a vy mu to nějak řeknete u „vína
divokých chutí“ a krnčianských klobás. To si radši nebudu představovat.
Přirozeně nebude to, co bych napsal za jiných okolností. Ale snad se mi
podaří říct to nejpěknější. A trochu jsem i rád, že jsme oba na tom tak, že se
nemusím pokoušet ani o stín oficiality. To by bylo hrozné! Třeba taková zlatá
medaile univerzity!
Ještě doma jsem uvažoval o tom, že bych měl konečně napsat jakýsi záznam o
„svém poslovenčení“, že by Mirovy narozeniny mohly být na to vhodnou
příležitostí a že by to mohl být i příspěvek k „fenoménu“ . Avšak na to už není
ani vhodné prostředí. Budu ryze osobní. Když vzpomínám na mnohé kamarády,
které jsem za léta nahonobil, uvědomuju si, jak málo bylo takových přátelství, v
nichž by se neozýval čas od času rušivý tón.
Mnohá přátelství byla předznamenána úpadkem, mnohá byla podmíněna jen
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vhodným prostředím. A tak zůstala a přetrvala tři, čtyři a to Mirovo patří k nim.
To jsou taková ta přátelství, která hřejou člověka permanentně, existují
spolehlivě jako východ a západ slunce, a tak se člověk při své škodě ani
nezabývá jejich analýzou, kdo by se taky zabýval analýzou přírodních jevů, jež
jsou na dlani. A přitom to vůbec není na dlani, je to přírodní jev stejně vzácný
jako výbuch novy.
Oba dva víme, že jsme dlouhá léta byli jenom kamarádi existující vedle sebe,
věděli jsme o sobě a znali jsme se jako se důvěrně zná inventář jednoho pokoje.
Ale neznali jsme se do hloubky. Nebyl na to čas, anebo byly zlořečené
podmínky, které mě svedly dohromady s tolika lidmi, kteří nestáli za to.
Ty si ho přece pamatuješ z internátu. Vždycky srdečný, klidný a vždy jakoby
trochu netrpělivý, aby se mohl vrátit ke knihám, v nichž asi objevoval poutavost,
která např. mě zůstala utajena. Dobře se s ním stálo na chodbě a pokuřovalo a
klábosilo. Ale projevoval málo vášně v debatách, tak se mi aspoň zdálo. A to v
době, kdy exaltace a politická zuřivost patřily ke znakům nového lidství. O
Mirovi se vždycky říkalo, že bere svou aspiranturu vážně a že studuje. A někteří
to říkali ze závistí, i když tato prostá možnost byla dána každému. Já jsem mu
nezáviděl, protože jsem už o sobě věděl, že jsem přelétavý pták a že nemám ten
systematický sitzfleisch. On se však lišil od jiných i shovívavou tolerantností.
Nebyl třeba ochoten se do krve přít. Říkal často: Myslíš? Možno máš pravdu;
vidíš, ja som o tom takto nerozmýšľal a tímto mazaným způsobem odzbrojoval
vášně. Myslím, že mě tehdy tento odstup trochu i rozčiloval. Nechci po
dvacetipěti letech dělat z tohoto dojmu základ pro pomník uměřenosti,
moudrosti a tolerance. Nebyla to asi žádná předčasná moudrost, spíše to byl
vyrovnaný smysl pro hodnocení všech těch drobných důležitostí života, které si
odnesl z domova, smysl pro polaritu obyčejného dobra a zla, neskrytého za
ideologickou fasádou. Možná o tom ještě budu přemýšlet. Možná taky, že on se
viděl úplně jinak.
Celá léta jsme byli kamarádi a nebyli. Věděli jsme prostě o sobě. Ale vídali
jsme se zřídka. Když mě potkal v cvrlikajícím trabantu, svezl mě. Mluvili jsme
spolu o věcech, které neměly historickou důležitost. Ale nesedával jsem s ním u
vína jako s ostatními, ani u táborových ohňů a neznal jsem jeho intimity, ani on
moje. Kdybychom se k tomu rozhodli, určitě bychom se stali už tehdy blízkými
přáteli. Jenže dospělí muži už nejsou jak malí kluci, kteří si řeknou, víš co,
budeme spolu kamarádit.
Sledoval jsem jeho vzestup, kterému by se za jiných okolnosti a při jiném
vyústěni jistě říkalo kariéra. Někdy jsem se divil, jak nepatrně byl tento vzestup
doprovázen závistnými poznámkami. Miro odzbrojoval svou pracovitostí, tím,
jak psal, a kolik toho napsal. A to se přece jenom uznávalo, protože mnozí ze

současníků už tehdy věděli, jak úmorná je to dřina, sedět u psacího stroje a psát.
Zvláště v tom světě slovenské filozofie a publicistiky, kde byla tlačenice mezi
diskutéry a výrobci referátů, ale prázdné pódium pro tvůrce knih. Jak málo lidí
umělo tehdy skutečně psát! To úzce souvisí s úrovní myšlení. V mluvené řeči se
lehce stratí prázdnota i fráze, falešné argumenty a pěkné lži. V psaném textuje to
všechno hned vidět. Možná jsem ani nečetl všechno, co Miro napsal. Možná by
on sám nad mnohým vzdechl s určitým podivem nad labyrintem trapností,
kterým musí asi projít lidské myšlení ke zralosti; tak jako ostatně vzdychám i já,
když mám vůbec odvahu na nějaký starý text pohlédnout. Ale vždycky jsem
velmi zřetelně vnímal převýšení, které v Mirových textech bylo, převýšení v
logice a ve stylu a také ve výběru problémů. To asi cítili všichni a to taky
přispělo k tomu, že jsem se v jisté době, již se říká krizová, setkával s jeho
jménem na každém kroku. A tu musím své vyprávění přerušit, protože bych
vstoupil na pořád žhavou historickou půdu a uchýlil se od osobní linie těchto
dithyrambů.
21.11. 1981
Takže přeskočme léta. Jak je to jednoduché! Člověk dospívá tam, kam ho
dovedl jeho vnitřní mravní řád. Miro dospěl tam, kam ho dovedl jeho vnitřní
myšlenkový a mravní řád. I k tomu člověk dostane zřejmě něco do vínku, ale
většinou je to jeho vlastní dílo. Člověk dokáže i jiná díla, ale tohleto dílo je
nejvzácnější, zřídkavé ve světě lidí, když se s takovým dílem člověk setká, je z
toho udiven a šťasten tím nejlepším způsobem.
To se stalo i mně, když jsem se setkal s Mirem už v blízkém přátelství,
kterému tentokrát přály i krajně nepříznivé okolnosti. A chtěl jsem vlastně od
začátku psát o tomto hotovém díle a nezabývat se biografií. Zvláštní je, že jsem
vycítil povahu tohoto díla skoro okamžitě. Při prvních setkáních, při prvních
debatách, při prvních návštěvách a tichém pozorování jeho reakcí na běh světa a
způsobu, jakým vedl Sašku za ruku. Obdiv k Mirovu vnitřnímu mravnímu a
myšlenkovému řádu jsem nikdy nemusel korigovat a znovu slepovat. Taky jsem
mu svůj obdiv nevěšel na nos, protože to se mezi chlapy nedělá. Někdy jsem si
skoro přál, aby něco provedl, abych to mohl zaznamenat jako vychýlení z řádu.
Ale na nic si nemohu vzpomenout. Nenašel jsem nic takového ani v protokolu a
tím to pro mě končí, tato hra. Vždyť jsme zvyklí na to, že těm, které máme rádi,
celkem ochotně odpouštíme jejich poklesky, protože se pak sami cítime lepšími.
A já si marně vzpomínám za ta poslední léta na úchylky od řádu. Žádné nebyly!
To neznamená, že mě nikdy ani v nejmenším nenaštval. To ano, když jsem třeba

čekal, že se bude pilně věnovat duchovním věcem, a našel jsem ho, jak dělá
novou střechu na baráku. Ale to patří k onomu řádu.
Na Václava jsem jel pro něho do Jičína . Měl tam doputovat v určitou hodinu
po cestách necestách. Přátelé mi říkali, má to cenu, abys tam pro něho jel? To by
musel být zázrak, aby se tam tak složitým putováním dostal. Já jsem začal
pochybovat až tehdy, když jsem dojížděl k městu. Ale pak jsem vjel na náměstí a
hned jsem ho viděl, seděl na kašně uprostřed náměstí, jako by to bylo naprosto
samozřejmé. Objel jsem náměstí a pozoroval jsem ho se zalíbením. Bylo to
historické prostředí, říkal jsem si, kdyby byl tak spolehlivý Valdštejn, nemusel
prohrát třicetiletou válku. Spolehlivost je součástí lidského mravního řádu, a ne
druhořadou.
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22. 11. 1981
Jenže jsem měl začít asi s myšlenkovým řádem, ten je snad důležitější. U Mira
je to řád, který staví věci našeho světa na viditelné místo. Člověk si je může
prohlédnout z mnoha stran. Tak postupuje i při psaní. Věci, které zůstávaly v
pološeru zběžného pohledu, jejichž tvar byl dán spíše zvyklostí než skutečným
ohledáním, se u něho najednou objevují v prostorovém osvětlení a překvapují
svou jasnou podobou. To je pocit, který jsem měl u všech jeho nových textů
problémového charakteru. Tato jasnost myšlení doprovází i každý rozhovor. V
průběhu takové debaty, která vyvolává jinak podobnou rozkoš jako koupel, však
člověk propadá nebezpečné iluzi, že rozum je naprosto přirozeným atributem
člověka jako druhu. Tato iluze je nebezpečná proto, že člověk pak propadá
černému zoufalství, když se nuceně setkává se zástupci stejného druhu, jejichž
myšleni vypadá jak smetiště nebo jeskyně troglodyta, v níž je pohozeno několik
předmětů denní potřeby, a to je vše. V takových chvílích usuzuje, že praktické
použití jasného rozumuje minimální, pokud ho člověk nechce využít k
obohacování, že rozkoš doprovázející takovéto obcování v myšlenkovém řáduje
přesně tak samoúčelná jako ta koupel. To, co tu říkám, je v přímém rozporu s
oním, pro mě typickým optimismem, o kterém Míro psal tak krásně, že to beru
zpět a tvrdím, že opak je pravdou a že síla a vliv myšlenkového řádu dříve či
později podmaní všechny zástupce druhu a tak bude zajištěn ráj na zemi. Jak
vidět, mám na jednu a tutéž věc hned dva názory, a mohl bych posloužit i třetím.
To zní jako citát z Ludvíka V. Myšlenkový řád, o kterém tu mluvím, je u Mira
prost pověr, což je samozřejmým předpokladem řádu. A to je vlastnost, se kterou
jsem se, zvláště na Slovensku setkával naprosto ojediněle. Znamená to, že
Mirovo myšlení nemá zábrany, že v něm, aspoň v té oblasti, kterou hlavně
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zkoumá, nestraší podvědomá freudistická tabu, individuální komplexy a
podobné harampádí. A to například i ve věcech národních, v obtížných
sebedefinicích a pod. Nemluvě už o celé oblasti sociálně politického myšlení.
Omezuji se s touto chválou jen na tuto zahrádku, abych udělal radost Jolce a
ponechal v platnosti její interpretace Mirových úzkostných a neurotických snů.
Já prostě vím, kolikrát jsem s hlubokým vnitřním smutkem poslouchal
úctyhodné vzdělance a nositele titulů, když se jejich řeč zastřela špinavým
hadrem pověr, komplexů, malostí a nestrávených porážek a křivd. U Mira se mi
to nikdy nestalo. A už dříve jsem uvažoval o tom, odkud to pochází, ta
osvícenská noblesa myšlení. Vždyť Miro není žádný weltman, je spíše doma na
Trnávce než ve velkém světě. A tu se mi zdálo, jak by bylo pěkné, když bychom
to mohli přisoudit jeho proletářskému původu, zděděnému sebevědomí dělného
člověka, který ví, že když bude nejhůř, postaví si příbytek a bude chovat kozu,
aby uživil rodinu. Ale asi to bude jinde, protože já už viděl tolik proletářů
vystrašených životem, že takovému zobecnění už nevěřím. Tak to ponechme tak,
nemusíme mít všechno vysvětleno. Zvláště ne to, z čeho se prostě jen těšíme. K
řádu patří uměřenost. Tu má Miro vrchovatou měrou. Ten správny poměr mezi
„nadstavbou a základnou“. Vím o sobě, že mám sklony k intelektuálnímu
fanatismu, k přeceňování ducha a k falešné víře, že člověk žije hlavou. Proto
vždycky se závistí pozoruju nějakou jeho praktickou činorodost: výrobu
dřevěného ostění, chemii vína, údržbu akvárií, prohledávání smetiště, lov červů
atd. Obdivuju třeba i tu kočku, kterou vyrobil z plastelíny, a která visí u nás na
stěně. Někdy si myslím, že bych taky dovedl vyrobit víno, ale schází mi k tomu
vnitřní puzení. A taky nemám na to ženu, ta moje mi zakázala pokoušet se o
obyčejné klobásy, které umí každý. Je zvláštní, jak Miro tíhne k takovým
činnostem, které souvisí s nejstaršími řemesly, a pohrdá třeba autem. Bylo by
dobré, po zkáze civilizace, připlichtit se k němu do jeho srubu a žít tam jako
příživník. Tato vlastnost dodáva jeho myšlení střízlivost a předurčuje ho k
realizaci myšlenkových projektů. K čemuž ovšem není doba a není ani doba na
to, abych tuto myšlenku rozvíjel. Chci však aspoň říci, že bych strašně rád žil v
obci, v níž by byl Miro náčelníkem nebo starostou.
Avšak tu, téměř na straně dvacáté druhé, musím už dojít ke konstatování, jež
jsem na jeho příkladu mnohokrát tiše a pro sebe vyřkl. Že totiž muž se stává
plnohodnotnou bytostí až ženou, se kterou spojí svůj život, a dětmi, které s ní
splodí. Když přehlédnu tu řadu mužů, kterou znám, okamžitě vidím, jak byly
jejich osudy hluboce determinovány ženami, s nimiž měli co dělat, manželsky i
mimomanželsky. Zdá se mi, že tato determinovanost je často až nedůstojná
silnějšího pohlaví. Zvláště proto, že čím větší duch, čím větší intelektuál, tím
tvárnější materiál pro „la femme“. Na Cikánovi nepoznáš, jakou má ženu, ale na

tvářích mých kamarádů jsem četl vždy výrazné rysy jejich žen a milenek. Možná
se to Mirovi nebude líbit, ale já soudím, že se tím mužem, jakým je, stal až
potom, když se spojil s tím krnčianským rodem. Předtím jsem vnímal jeho
existenci jako manifestaci určitého podivínství a rezignace na radosti obyčejného
života, což se u filozofa dá považovat téměř za přirozené. Až později jsem
pochopil, že to v jeho přirozenosti vůbec nebylo.
23. 11. 1981
Činilo mi veliké potěšení, že jsem mohl zblízka sledovat tvorbu malého, nebo
spíše velkého zázraku, jimž je rodina, ona odumírající společenská instituce. Na
pohled náramně jednoduché společenství muže, ženy a děti. Zbytečně o tom
ztrácet slova. Všichni víme, jak to v této instituci obecně vypadá. Po vězeňských
zkušenostech, po těch tristních příbězích, které jsem vyslechl, jsem udiven, že
vlastně jen zřídka dochází k vzájemnému vyvražďování rodiny. Předpoklady
jsou zřejmě k tomu dány v každé druhé. Jolka konečně ví o tom ze své pracovní
náplně. Ale nejde tu hlavně o černé pozadí, na kterém se hraje to veselé a
radostné divadlo s dětmi, psy, kočkami, rybičkami, knihami, pohádkami, kávou,
klobásami, lidmi, kteří tudy projdou, bradatým otcem a elegantní maminkou,
čemuž se dohromady říká „u Mirovcov“. Tohle představení by bylo stejně
utěšlivé samo o sobě, i bez černého pozadí, působí radostně svým vnitřním
rytmem a tušeným podtextem vnější pohody. Nejsem si úplně jist, kdo je
režisérem tohoto životního divadla, ale protože tento dopis je věnován oslavě
filozofa, připusťme, že je aspoň velkým hercem. Jednou, až bude Saša s Daďkou
veliké, a já budu ještě živ a nebudu ve vězení, tak si je vezmu stranou a
vysvětlím jim, jakou kliku měly, jak by měly kleknout na kolena a děkovat bohu,
že prožili dětství v tomto radostném divadle (ten předpoklad celého života) a že
se mohou dívat na Bergmanovy filmy a nechápavě se ptát: o čem to vlastně je?
Já vím, že chápete, co jsem chtěl tímto obrazným povídáním říct, píše se o tom
také v odborných knihách, ale já už jsem ten jejich jazyk zapoměl.
Mluvím o tom proto, že tato rodina je součástí Mirovy osobnosti, že je to kus
jeho díla, že dodává zvláštní váhu jeho postojům, že člověk cítí, jaká cena je ve
hře, že tíhnutí k pravdě je vykupováno podzemním tušením zkázy tak velkého
životního úspěchu. A že naopak rodina podvědomě cítí, že její existence právě v
této podobě je podmíněna svobodou filozofa a že šťastný a laskavý může být jen
otec, který dbá o svou důstojnost myslící bytosti. A to už přece zní dosti
slavnostně. Musím se přiznat, že jsem se často napomínal, abych nechodil dívat
se na to divadlo příliš často a nebyl na obtíž. Tak mě to lákalo. A často jsem

odolával pokušení pozývat k tomu jiné, aby měli stejnou radost jako já. Vím, že
všemi rodinami probíhají tektonické otřesy, ale v tom domě na Slowackého ulici
jsem je necítil a trávil jsem tam psychické svátky, jakkoliv jsem člověk
pociťující ostych, když je přítomen cizím rodinným rituálům.
Tady si vždycky přeju hlavně to, aby všechno zůstalo při starém, abych se
jednou vrátil, jako by v tom okamžiku, co jsem odešel. A strašně vím, že to není
možné. Součástí těchto úzkostných snů je představa, že zazvoním, Miro mi
otevře, Bibina na mě vyskočí, Dada mě obejme okolo nohou, Saša se na mě
podívá očima, které mě rády vidí, a Jolka křičí z kuchyně, ahoj, Milan. Já si
sednu na ovčí kůži, nebo co to je a Miro významně odkvačí do sklepa. A to budu
vědět, že jsem zase živ. Ale vím, že Dada se nemůže zastavit v růstu. Nu, zkuste
to vydržet.
Končím tyto dithyramby a pozvedám k přípitku trošku vody v pohárku z
umělé hmoty. Že je to voda, to mě bolí nejméně, víc mě bolí to, že si nemohu s
vámi přiťuknout. I tak slavte a buďte šťastní!
Vy doma sami víte, co jsem vynechal a co jsem nemohl říct. Ale není toho
moc, protože to hlavní, co vyjevuje hodnotu člověka, jsem říci mohl. Jiné
přípitky řeknou zase něco jiného. Vy při té příležitosti tiskněte ruce i za mne.
Až když jsem napsal toto datum - 24.11. - uvědomil jsem si, že za měsíc
máme Štědrý den. Kdo zabije kapra? Kdo bude cinkat lžičkou o skleničku? Přál
bych vám, aby aspoň Peťa mohl přijet. Bylo by vám veseleji. Anebo se dejte k
někomu pozvat, anebo si někoho pozvěte. To by bylo asi to nejlepší proti
smutku. Já už si nějaký rituál vymyslím. Udělám si přehlídku všech Vánoc, na
které si pamatuji. Nepamatuju se na žádné Vánoce, kdy bych nebyl doma.
A je úterý a já stále od vás nic nemám. Snad zítra, snad pozítří. O to více na
vás myslím a o to pevněji vás objímám. Doufám, že mě slyší i Peťa v Martině.
Váš Milan

Milá bábi,
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27. 11. 1981
rozhodl jsem se napsat k Tobě do Brna, smutný z toho, že Eva dostává jen tak
málo mých dopisů. Není to tedy jen dopis pro Tebe, je pro všechny, ale na druhé
straně Ti píšu docela rád, protože při tom vzpomínám na Brno a na všechno, co
jsem tam prožil. Když píšu na Vavřineckou, připadá mi to, jako kdybych právě
zastavil dole před domem, Eva vystupuje z auta a dívá se, jestli nejsi na balkóně.
A ty samozřejmě jsi, protože jsi nás čekala, a tak oba máváme a je to tak, jako to
bylo vždy. Ovšem jenom v mé hlavě. Všechno, jak víš, je úplně jinak, do Brna je
daleko, Eva je daleko a všichni ti, které mám rád, jsou daleko. Jsem sám, a jen v
mysli mohu být s nimi.
Ty jistě chápeš, jak to je, vždyť to není tak dávno, co jsi po mnoha a mnoha
letech zůstala taky sama. A ještě tě slyším, když říkáš Evě: nejhorší, Evičko, je ta
samota, to je strašné. A přece, ty můžeš zajít k Martě anebo čekat, kdy dorazíme
z Bratislavy. Já čekám vždy aspoň na to, když se tu na ubohou půlhodinku objeví
Eva s Milanem. Ale nepřál bych ti takovou půlhodinku zažít, v každé chvíli si
uvědomuju, že za půl hodiny, za čtvrt hodiny, už za pět minut, oba zase zmizí na
dlouho a mě zůstane jen stopa po doteku na ruce a chuť kávy v ústech. Když
nepočítám všechny ty věci do žaludku, které tu po nich zůstanou, všech bych se
jich rád vzdal za jedinou hodinu prodloužení té slasti, být s nimi. Ach, co
bychom všechno dali, čeho všeho se vzdali a co vzali ze života zpět za pár
chvilek. Nu aspoň poznáváme, co je v životě důležité.
Eva mi říkala, že se vždycky stavují na cestě domů v Brně, a tak jistě hned
víš, že není nic nového. Tady ovšem neplatí ten starý vtip, že chválabohu. Já
taky od ní vím, že se máš poměrně dobře a že se držíš při zdraví. To hlavní tedy
o sobě víme a nemusím se u toho zdržovat. Sluch se už nezlepší, já tu určitě ve

vězení neomládnu, tak co naděláme. Zapálíme svíčku a budeme tiše vzpomínat a
přemýšlet.
Všechno to málo, co bych mohl napsat o sobě, jsem už napsal. Dni jsou tak
uboze stejné, jako ty pepřová zrnka, která dědeček navlékal na nit, a taky tak
hořce chutnají, jak ty říkáš, br, to je žluč, úplná žluč. Nelze na nich najít nic, co
by tě mohlo zajímat, a taky se obávám, že je to mimo tvojí představivost.
Já toho o vás vím dost. Napsal mi Karel, napsala mi Marta a napsala i Jana. Ze
všech dopisů jsem měl velikou radost, dověděl jsem se, jak si vedly holky o
prázdninách, a taky, že bude tuhá zima, protože ptáci odletěli na jih o dva týdny
dříve než jindy. Největší radost mi však udělala Jana, která k dopisu připojila
vylisované hlavičky květin, a na mne jako by to dýchlo přírodou, barvami a
štěstím. Dodnes je tu mám a dívám se často na ně, čichám k nim, ale vůně z nich
dávno vyprchala. Jsou to jenom barevné připomínky léta, které jsem pozoroval
jen přes zamřížované okno. A slunce mě hřálo na kůži jen ve vzácných
chvilkách. O to jsou mi ty Janiny květinky milejší.
Taky se často dívám na fotografie z promoce, které se Martě tak pěkně zdařily.
Škoda, že tam chybí Karel a já. Byla to tehdy asi pro vás dobrodružná cesta.
Taky tu mám fotografii z Tvých narozenin. Sedíte tam pěkně okolo stolu pod
těmi šeříky a mě tam jaksi není vidět. Asi mě Marta ustřihla. Protože, jak jsem
už psal, byl jsem u všeho s vámi, všechno jsem slyšel, co jste si povídali, a
všechny jsem vás pozoroval. I když tak se dělo pouze v hlavě. I tak to bylo
pěkné. Jen není na té fotografii vidět, co jste měli na stole, co jste jedli a pili.
Takhle kousek dortu a hlt vína bych si dal. A určitě jste neměli táborák, Eva to
nechtěla, že?
Byl jsem s Evou, Martou, Karlem a děvčaty i na Eviných narozeninách v
Borové Sihoti. Seděl jsem tam s nimi u ohníčku na břehu a díval se na jasné
hvězdy. Až se divím, že jste mě neviděli.
Jsem jinak velice rád, že se u vás nic nezměnilo a že všechno běží ve starých
kolejích, i když vím, že to nejsou tak docela staré koleje. Měl jsem ze začátku
omnoho úzkostnější představy. Raduji se s Janou z její nové školy, až bude
maturovat, přinesu ji určitě nějaké květiny, ne sušené, bude to veliká kytice
červených růží, které jí půjdou k pleti. Doufám, že Zuzce vyjdou ty její plány a
že se nevdá dřív, než budu moci být na svadbě. Pronesu na ní slavnostní řeč, už v
tom začínám mít cvik.
Jak už Eva ví, mívám tu před spaním vždy takové chvíle pro sebe a v nich si
sním o všem pěkném, co mě v životě potkalo. Ani byste nevěřili, jak často se
právě v takovém snění ocitám na chatě. Najednou vidím za zavřenými víčky
klidnou hladinu Svratky, nepohnutý věnec zalesněného břehu, který se v ní
odráží, a šňůru světel, která se táhne až do Brna. Na stole přede mnou hoří

svíčka v jednom z dědečkových svícnů, ve vzduchuje vůně jablek a já jenom
sedím a dívám se, jak houstne večer, jak vítr přestává hýbat listím a jak nad
Wilsoňákem pomalu vylézá měsíc. Couvá nebo dorůstá? Myslím, k vaší škodě,
že takových večerů jsem na chatě zažil přece jenom nejvíce já. Že vy jste pořád
někde spěchali a na takové kouzelné ztišení životního rytmu vám jaksi nezbýval
čas. Můžeme to někdy dohnat. Není kam spěchat. Já už jsem bez televize víc jak
půl roku a vůbec mi nechybí.
Jistě tě, milá bábi, potěší, když ti řeknu, jak často jsem vzpomínal na ten asyl
tam na kopci nad řekou. Zvláště v létě, když mi tu slunce namalovalo na stěně
cely jen zlatou šmouhu, která mě nehřála, když jsem do ní ponořil ruku.
Vzpomínal jsem na všechny pěkné časy, které jsem v té boudě prožil. Víš, že
jsme neměli s Evou na to stejný názor, Evě chata jaksi nepřirostla k srdci, vždy
se jí tam zmocňovalo takové nervové rozechvění, které pocházelo z dávných
dob. Na mě vždy naopak padl klid a jen jsem se kochal pohledem do zeleně
okolních kopců, myslel na houby, které možná vyrážejí z mechu, a na stříbrná
břicha ryb, která se blýskají v řece. Máme prostě jiný druh reakcí najedno a totéž
prostředí.
Zvláště pak vzpomínám na ty týdny, které jsem strávil na chatě sám, v té
řeholi, kterou jsem si dobrovolně uložil. Kdy mi společníkem byl jen psací stroj
a bílý papír. Tolik pokojného času k přemýšlení nad během světa a svého
vlastního osudu jsem nikde neměl.
Jaká jiná to bývala probuzení, když jsem mohl hned z postele vyjít přímo na
sluncem zalitou zahradu, uždibnout si srstku a pomalu se probouzet naslouchaje
ptákům. Pak popíjet čaj z dědečkových drátěných kouzel a přitom třeba tiše snít,
na nic nespěchat, čekat, až se myšlenky samy probudí a budou chtít dát se do
práce.
Sejít do obchodu, to nebyla žádná práce, jen procházka, pozdravil jsem se
cestou se všemi psy a pozoroval lidi, pomalu nakupoval těch pár hloupostí, které
mi byly třeba. Koláčky s mákem, kousek másla a hovězí na divoko; teď se mi
nezdá, že to byly hlouposti, docela rád bych si na nich pochutnal.
A ten výběr možností, kam jsem se mohl se svými papíry uklidit! Dovnitř, kde
panoval chládek, na verandu, kam se opíralo slunce, pod šeříky anebo za chatu.
Jak velké jsou možnosti svobody! Tys přišla něco pohrabat, okopat či zalít a
donesla mi kousek buchty. Vím, že jsem se ti nikdy moc nevěnoval, musíš mi to
odpustit, moje duše se v takových dnech uzavírala do sebe a mozek se zabýval
věcmi, které snad lidem ani k ničemu nejsou. Ale to už je taková moje nemoc.
A pak ty večery! Když jsem si namazal chleba máslem, rozčtvrtil rajčata a
papriky a pomalu je pojídal, zatímco jiní lidé ve svých autech pospíchali silnicí k
televizi či na nějaký mejdan, já jsem měl mejdan každý večer. Sešel jsem k řece

a kráčel po pravém břehu až k lávce do komína a pomalu zase zpět. Zastavoval
jsem se u rybářů, chvíli s nimi pokecal a šel zase dál. Nikam jsem nemusel,
nikdo na mě nečekal, když mě bavilo dívat se, jak po řece pluje list, mohl jsem
se dívat, kolik jsem chtěl.
A pak jsem si pohrál s poesii lamp. Zapálil jsem lampu a těšil jsem se, jak
místnost pomalu zalévá žluté svědo. To je docela jiné, než ťuknout do vypínače.
To světlo v lampě je z ohně. I svíčky jsem měl rád, protože člověk může bez
hnutí pozorovat, jak pomalu stravují parafin a jak z každé pomalu ubývá, jak z
lidského života. Stávalo se také, že jsem svíčku sfoukl a seděl na verandě potmě.
Díval jsem se na vzdálené město, poslouchal cinkání tramvají a myslel a snil a
myslel a snil a dnes už stejně nevím na co. Vše odnesl čas tak jako ty tiché
večery. Mohl jsem sedět dál nebo jít spát, nebo vyjít na zahradu. Jak velká
svoboda!
A jak jinak mi bylo zas dobře, když mě někdo navštívil. Když přijel třeba
Peťa, ten skvělý společník tichých večerů, se kterým bych byl rád třeba i na
pustém ostrově. Bylo nám dobře, když jsme vyrazili na ryby, nebo k Tišnovu na
houby a brouzdali se lesem, třeba často zbytečně. Nebo si po ránu zahráli tenis,
ve kterém Karel utrpěl tak zničující porážky. Prostě, když si na ty chvíle
vzpomenu, hřeje mě všechno u srdce. I ty večery plné zmatku okolo ohně mi
připadají jako sen. Když ty chceš pořád něco pálit a dědeček to nechce dovolit. A
sedni si tady, a nestůj a vezmi si hořčici, a tys měla málo, Evi, nemám ti přinést
svetr, ale ne, mami, seď, Marti, poď sem, tam jde na tebe kouř, Jani, podívej se,
ten špekáček je krásně opečenej, kde je nůž, Karle, nedávej to tam, nevíš, na co
se to bude hodit a pořád tak dokola. Já jsem si vždycky připadal jako na divadle,
které se pořádá pro mojí potěchu, a v duchu jsem se tiše usmíval.
29. 11. 1981
A takových věcí, které ve vzpomínkách těší, by bylo hodně a hodně. V
každém případě vzpomínám s vděčností na dědečka, že ten obyčejný dřevěný
srub postavil. Kdybych se tam nějakým zázrakem mohl najednou přenést právě
teď v neděli dopoledne, zapálil bych především v kamnech, až by to hučelo. Pak
bych vyšlapal cestičky v čerstvém sněhu a dýchal mrazný vzduch. Chvilku bych
se díval, jak vyletí šikmo k nebi větroň a potom se v kruzích snáší dolů. A pak
bych se vrátil, všechno by už sálalo teplem, voda ve starém čajníku by už vřela.
A já bych vzal dva horčičáky v jejich lůžkách se srdci a kříži a dal do každého
dvě lžičky kávy. A pak bych je obřadně zaléval a pára z čajníku by mě pálila do
prstů. A už je kolem plno vůně a na světlem zalité verandě sedí najednou Eva a

někdo křičí od branky ahoj! ahoj! a Eva říká - už jsou tady - pojďte, pojďte,
právě jsme uvařili kávu - a dědeček říká - krávu? - no, když jinak nedáte, ale já
jen takovou hruškovou vodu. Jani, co to máš na sobě, a Zuzi, vy máte pořád
něco nového, takové parádnice, ale Marti, musím ti upřimně říct, že ta čepice ti
nesluší, Karle, tak polez a dej sem tu tašku, lidi, lidi, to mám motolici, učiněnej
kolotoč, Evi, já ti musím hned říct, co se mi stalo... Tak vidíte, všechno to slyším
a vidím, ale zázrak se neděje, přede mnou je jen špinavá, pocákaná stěna.
30. 11. 1981
Tak máme poslední den listopadu a zítra nám už začne poslední měsíc roku.
Nejpodivnějšího roku, jaký jsem kdy zažil. A prosinec je, jak známo, ještě i
měsíc Vánoc, hú, pěkná představa. Co udělám, jak je oslavím? Tuším, zapálím
sirku a budu si myslet, že je to svíčka na vánočním stromku.
A toho povídání o chatě už taky nechám. I když vím, že se tam budu ve
vzpomínkách pořád vracet. A třeba se tam vrátím skutečně a potom si to všechno
zopakuju přesně tak, jak jsem si to vysnil. Přijdete mě všichni navštívit, otevřem
nejdřív Tři grácie, které se budou chladit ve sklepě, a já budu Janě třeba zase
vykládat o Pilátovi Pontském nebo o té hříšnici Maří Magdaléně. Pamatuje si
ještě?
Milá bábi, teď po zkušenostech, které jsem nashromáždil, docela chápu, že si
často doma zapálíš svíčku a vzpomínáš, co jsi všechno s dědečkem prožila, jak
to všechno bylo a jaké to bylo krásné, když jsi jela poprvé vlakem do
Olbramkostela. Jsem na tom teď vlastně také tak, nic jiného nevyplňuje můj
mozek než vzpomínky. A co by mělo? Čím se může člověk mezi čtyřmi stěnami
zabývat, když nic nevidí a neslyší a těšit se může jen na něco v neznámé
budoucnosti? Nemohu se přimět k tomu, abych se těšil na cinkání lžiček na
chodbě, jako to dělají ostatní. Zvuky z vnějšího světa ke mně pronikají tak řídce
jak k tobě.
Přitom všem mám však pocit velkého štěstí, protože tak moc hloupostí jsem v
životě neudělal, není toho moc, zač bych se mohl stydět, a pěkných dní jsem si
zažil dost a dost.
1. 12. 1981
Velkou kliku jsem v životě měl, když jsem se před třiceti lety zhlédl v
tmavovlasé holce, která byla tvou dcerou. A že právě s touhle holkou jsem pak

žil, měl s ní dva syny, kteří mi vždy byli zdrojem radosti a pýchy, a že jsem to s
ní dotáhl až do dneška. Jak to už bývá mezi lidmi, střídalo se nám závratné štěstí,
které sahalo až k oblakům, s údolíčkami únavy a vzájemného míjení se, což je
údělem člověka a jeho nedokonalosti a sobectví. Já jsem však věděl vždy a tvoje
dcera také, že tisíce vláken, kterými nás život spojil, se jen tak lehce neroztřepí.
A to se i ukázalo v té zkoušce, které jsem byl kdysi už dávno na jaře podroben.
Evi je při mně, a jak říká, bude při mně za všech okolností. A to je víc, než si
můžu přát. Jistota lásky je nade všechny jistoty sociální a jistoty klidu a bezpečí.
Je mi někdy jako kdybych se vracel do starých knih a Eva mi splývá s ženami
děkabristů. Je to nesmírně posilňující, ale na druhé straně to ničí mou duši lítostí
nad tím, že je Eva odsouzena k samotě, ke všem těm úzkostem, které ji
přepadají, a vůbec k životu, ve kterém jejen málo radosti, a které Eva navíc
neumí záměrně vyhledávat. Bože, vždycky je to tak, že člověk musí neustále
volit mezi tím, co se mu nabízí. Když se neumí spokojit s levným štěstím, s
nějakými těmi cetkami života, kočičím zlatem, prchavou radostí z nových šatů,
musí za velké a sladké trnutí uvnitř srdce platit vysoké ceny. Ten, kdo poznal
chuť tohoto trnutí, rád zaplatí trápením i kusem svého života. Protože nic jiného
už vlastně není. A když už nám osud jednou vložil do duše dost vnímavosti,
abysme tohle všechno pochopili, nemůžeme pak jinak, jsme už jen šťastnínešťastní blázni. A zahříváme na hrudi takové ty neskutečné ptáčky, jako je
láska, pravda, čest, svoboda a důvěra, byť ani nebyly z tohoto světa, a ve skrytu
se s nimi těšíme. Tak až tam u tebe tvá dcera zase jednou bude, starej se o to, aby
nebyla moc smutná, vysyp z krabice staré fotografie a vzpomínejte, jak bylo ve
Znojmě na plovárně. Anebo nechť Jana zahraje na kytaru.
A pozdravuj všechny okolo sebe. Martu, Karla, Janičku a Zuzku. Moc na ně
vzpomínám. A taky Jiřinu a Otu a vůbec všechny lidi, co si na mne vzpomenou,
Šamalíkovy a pana Klose. Ale pozdravuj i řeku, když pojedeš kolem tramvají, a
lávku a cestičku lomem, a zahrádky a cestičky a spadané listí. A taky ptačí stopy
na čerstvém sněhu, které tam musí být, protože tady dnes sněží a sněží, a ta
střecha, kterou vidím přes mříže, se pokrývá silnější a silnější bílou dekou. Bude
to asi skutečně bílý měsíc, tento prosinec s Mikulášem a Vánocemi.
Tak Vás všechny zdravím a objímám, a až přijedou moji dva sirotci, obejmete
je za mně.
Váš Milan

Moje milá, milý Milanku
a milý „špagáte“ v Martině!
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6. 12. 1981
Je Mikuláše a Vánoce jsou přede dveřmi. Spěje ke svému konci rok 1981.
Podivný rok! Ve svém silvestrovském rozjímání jsem v něm neshledal nic
zlověstného, a přece nás překvapil. Asi se mi na něho nepodaří zapomenout. Měl
jsem původně v úmyslu napsat vám vánoční dopis. Ale co by to mělo být? Jak
vás mohu potěšit? Nemám chuť rozvíjet vzpomínky na stromeček a celou tu
novinovou sentimentalitu okolo svátků pokoje! A musím taky dbát na
psychickou rovnováhu. Slyšel jsem, že Vánoce ve vězení jsou zkouškou
odolnosti. A tak je prostě budu ignorovat. Nezlobte se. Anebo to udělejte taky.
Víte dobře, že už dlouhá léta mě hřály u srdce jen ty Vánoce na horách. Se
sněhem a vůní lesa a hor. Už jsem si v jednom dopise zavzpomínal na Vánoce na
Jánošci. A to stačí. Žádné Vánoce nejsou. Jsou to dni jako všechny jiné. Jen
únavnější a beznadějnější. Je to pořád jenom ten samý čas, čas pro přestání, čas
vydělený ze života. Tak si ho prostě nebudeme všímat víc, než si zaslouží.
A já vám napíšu, jak jsem se těšil z vašich dopisů. Předevčírem jsem jich
najednou dostal dvacet a víc jako dva dni mi zabralo, než jsem do sebe beze
zbytku nasál jejich citový i věcný obsah. Co vám budu povídat, vy víte sami, jak
vám bylo, když jste po prvé dostali moje dopisy odsud, a to ještě po větší
přestávce.
Sám od sebe se mi stanovil takový pořádek, že napřed čtu dopisy od tebe,
Muki, potom Peťovy a potom Milanovy. Ani nevím proč. Tvoje dopisy čtu první
snad proto, abych se co nejrychleji dověděl, že mě pořád miluješ. Nasaju do sebe
jejich citovou atmosféru a kochám se v stavu opilosti. Být milován je stejně

pěkné jako milovat.
Pak se ponořím do Peťových dopisů, které přinášejí do tohoto bezbarvého
světa chuť, zvuky a barvy života, a nakonec si pomalu přemýšlím nad
překotným během Milanových myšlenek. A to všechno dohromady se mi skládá
do sváteční muziky o třech větách, a i bez slavnostních úborů, bez světel z
křišťálových lustrů a varhan v průčelí, tiše sedím a poslouchám.
A tak jsem s tebou, Evičko, když vstáváš, abys pustila Tomina z koupelny, a
pak si ještě lehneš. Slyším, jak kocour divočí, protože si vzpomínám, jak to
dělala Líza. A možná dovedu i pocítit, jak hřeje jeho kožíšek, když zaleze do
povlaků. Jdu s tebou do kurzů, sedím v kuchyni, když máš žáky, všechno vím,
všechno si umím představit. I tu samotu, to čekání, když jede výtah, hodinu psa,
ve které se probouzíš. Vždyť ty hodiny časného rána, když slyším první
ruzyňský autobus, tu mám taky. Nesnažím se už ani usnout. Tady přece nevadí,
když jsem přes den ospalý, nikdo ode mne žádný výkon neočekává. Jsem
nesmírně rád, žes přestala s drogami . Snad to půjde. Je to tak snadné, vzít si od
svého trápení dovolenou, ty barevné kuličky mají tu moc, ale připadá mi to
trošku nedůstojné. Nic nemám proti zahnání fyzické bolesti. Ale proč zahánět
smutek a utrpení? Drogy jen chemicky zprůměrňují život. Je lepší hledat si v
duši stupínky na nějaký ten kopeček radosti. Smutek a neštěstí člověka obnažují,
ale pak přece mnohem intenzivněji cítí i ten nejnenápadnější teplý sluneční terč
na své kůži, a vítr a chlad a vůni a pohlazení. Tak se mi zdá, že je to lepší a
důstojnější člověka, než se balit do teplé uniformy života, který začíná a končí
večerem, aniž by člověku poskytl ostřejší vněm. Takové obnažení, stržení
ochranných obalů, pomáha očím, aby se lépe rozhlédly, duši, aby mohla změřit
hloubky, a rozumu, aby se rozběhl volněji, rychleji a s radostnou dychtivostí. Je
to prosté a vám se to stalo, protože to neomylně cítim z vašich dopisů. Je to
prosté pochopení. Samozřejmě, aby to všechno fungovalo, nesmí mít člověk pod
těmi zvykovými a civilizačními obaly hroší kůži, plytkou duši a tupý rozum.
Chlapci, nesmíte se zlobit, když se s tím cítite někdy sami. Milanku, ty přece
víš, že vytržení z košíka hub může prožít jen ten, kdo prochodil hodiny po lese
až k únavě a nezakopl o jedinou prašivku. Peťo, nesmíš se zlobit, když najednou
cítíš, jak vaše dvě hodiny v Turanoch a chůze pod zimním lesem jsou tak strašně
z jiného světa než potom ten večeru piva v hotelu Slovan. Zlobit by ses mohl,
kdybys ten svět vůbec neznal. Co myslíš, jaká je vzdálenost mezi mým světem a
světem slabomyslného chlapce, který tu teď bydlí se mnou? Člověk by měl cítit
spíše klidnou pohodu a radost z barevnosti a složitosti své vlastní skutečnosti,
než zlobit se na to, že jiné lidské skutečnosti mají odlišný charakter a že jejich
ztotožnění se staví do cesty prostě odlišná struktura tkání. Prostě když čtu vaše
dopisy, mám pocit, že jsem vám nějakým zvláštním způsobem pomohl moc věcí
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pochopit, ne tím, že bych vám něco vysvětloval, prostě jen tím, že jsem tady.
Mamince se to zdá kruté, hnusné a odporné, že takto mluvím. Ale bez toho bys
mi třeba už nikdy v životě neřekla, jak nesmírně mě máš ráda, jak osudovým
způsobem jsem se stal součástí tvého života. A třeba bys to ani nevěděla. A já
bych ti možná nikdy v životě nenapsal dopisy plné lásky, které jsem napsal tady,
v té poušti bezcitnosti a ubohého žití. A možná bych ani neměl už nikdy čas
zvážit všechno, čím jsi mi byla a čím mi jsi. Já vím, já vím, co mi chceš na to
říct.Nemysli si, že bych nevyměnil toto poznání za teplé objetí a smích a radost.
Ale přece... Ani tobě přece není cizí to utrpení, ve kterém se člověk svíjí, když se
zamotává do pavučin malicherností a najednou se mu zdá, že to jsou ta hlavní
vlákna života, že to, co je za nimi, je jen klam a mam, výmysl zpozdilých duší.
Možná že se ti to bude zdát kruté, ale mě zavalovaly takové ty chvíle cizoty,
nepřátelství a nepochopení, které se hromadily třeba okolo problému, zda mám
Martě vrátit osm tisíc hned nebo až za dva měsíce, lidským ponížením mnohem
víc než tohle vězení, kde je se mnou žena, v níž láska všechno překrývá a jak ty
ženy děkabristů by se mnou šla určitě i do nějaké pustiny a žila v chýši zaváté
sněhem. Musíte se smířit s tím, že jsem ten druh blázna, který chce podle toho
Marka Aurélia žít v souladu s rozumem, anebo lépe řečeno v souladu s
poznáním životních hodnot. Jakže by to mohlo být sobectví!? Přirozeně, jsem
sem nevstoupil dobrovolně jako do kláštera. Marta mi píše, že se pokouší si
představit, co to tady dělá se srdcem. Ať si to radši nepředstavuje, není to sranda.
Ale já už jsem zažil chvíle tupé existence, kdy se mi tlačily slzy do očí z
beznaděje a smutku nad vlastní bezmocností a rozdílem mezi jasem toho, po
čem jsem toužil, a ubohostí mé vlastní jsoucnosti. Možná, že z hlediska nějaké té
posvátné objektivity dějin, na kterou už dávno nevěřím, je tohle všechno
bezvýznamné, vždyť je to jen popis lidské situace. Ale co jiného ještě je?
Řekněte si naprosto upřímně, chlapci, i ty, moje milá, nač bych vám bez toho
sobectví byl? Možná bych spravil vypínač a pračku. Místo toho se ty trápíš sama
doma a já tady, ale za odměnu jsme pochopili, čím si jsme, a po takovém dni,
plném dopisů, třesu se rozkoší, když si představím vysokého a krásného Peťu,
jak vás čeká s dychtivostí v duši před jakýmsi hotelem v Martině, třesu se, když
mi Jolka píše, že ji někdo závidí, že sa môže rozprávať s Milanom, a když si čtu,
jak Marta sleduje tebe, moje milá, jak nádherně tančíš mezi spocenými
ženskými. Tohle už je nějaké vlastnictví, ne, není to vlastnictví, jenom fakt, že k
sobě patríme, dokonce geneticky. Tohle štěstí je můj stav duše a já bych chtěl,
aby byl i vaším, i když vy to máte složitější, protože chodíte po zemi, kdežto já
nemám jinou starost, než se volně vznášet v prostoru, jako ten hegelovský duch.
Jde vlastně jen o pochopení toho všeho, co nám bylo mým sobectvím dopřáno. A
za to beru všechnu vinu na sebe. Teď jde jen o to, nikdy na to nezapomenout, to

by bylo strašné, kdybychom zapomněli.
7. 12. 1981
Přečetl jsem si, co jsem včera napsal, a vidím, že jsem se pustil do traktátu
namísto toho, abych vás na Vánoce něčím potěšil. Ale to jsou úvahy, které mě
drží při životě! Když se člověk rozhodne přejít horu, nemůže se z půl cesty
vrátit. Když se rozhodne zaběhnout na Železnou, nemůže se vrátit z Horského
parku. Když se šerif rozhodne odevzdat zločince soudu, nemůže toho uprostřed
nechat. Ne proto, že by mu to někdo vyčítal, spíše jen proto, že by nemohl
vydržet sám se sebou. Vždyť i pro ty, co má rád, má cenu jen jako integrální
bytost a nejako zlomenec. Jistě že si, Milanku, pamatuju, jak jsi to vzdal v Nitře,
raději jsme o tom nemluvili. I když i to je právo, o kterém si rozhoduje každý
sám.
Nu nechme už toho. Nechápu, Evičko, proč pořád jakoby se omlouváš, že dost
nedokážeš napsat, co cítiš. Vždyť já hltám každé tvoje slovo, i ta Tominova
tlapka je pro mě samoznakem poselství. I jiní se mi omlouvají, jako koryfeji,
který tu sedí jen proto, aby posuzoval zdařilost jejich dopisů. A já jsem zatím
ubožák, který se těmi slovy živí. Zuzana mi bez hemungů napsala, jak se měla o
prázdninách, a mě to potěšilo, protože tady se toto holčinčí povídání čte jako
zpráva o životě na jiné planetě. Nechte toho!
Peťo, můj milý, ani nevíš, jak mě dojímá, když vím, jak škrábeš svoje dopisy
po všech koutech, ve skladu, na posteli, ve službě, jen abych dostal svou dávku
drog. Co ti mám říct? Jednou ti znovu napíšu k narozeninám, třebas celou knihu.
Pokorně jako dospělému muži. Máš už za sebou dva měsíce a těš se z toho, že
máš shon, všechno pospěje rychleji k závěru. To, co píšeš, mě vrací k mým
vzpomínkám na Horšovský Týn. Když jsem se tam v létě s maminkou vrátil, měl
jsem podivuhodný pocit, že jsem v tom městě poprvé v životě. A byla v tom
pocitu i lítost. Zkus to brát všechno tak, abys třeba nezapomněl. Každá
zkušenost se hodí. Čtu často tvoje dopisy znovu. Těším se z tvých pozorování,
přemýšlím o hierarchii interakcí a o tvé filozofii jakéhosi dualismu mravních
imperativů a redukce duše na pochod iontů. Možná by se dal v tom udělat i
pořádek, stoikové nevěděli nic o iontech, ale silně vnímali nezvratnost
přírodního určení. Je dobré na to nezapomínat.
Víš, chlapče, jak rád bych se s tebou proběhl po buzeráku. Lituji, že jsem vás
oba pochopil až tady. Měli jste mi všechno podrobněji vysvětlit, anebo na mě
naléhat. A měli byste spolu napsat filozofii joggingu. Skutečnou filozofii,
protože to zdraví je přitom vedlejší. Jestli nebude pozdě pro moje srdce, plíce a

nohy, poběžím s vámi, jednou slavnostně a potom filozoficky. Třebas bude pršet
a z kopců se budou zvedat chmáry, budeme se usmívat na psy a na lidi chodící
pěšky. Je to veliká věc. Pamatuješ, jak nám bylo fajn, když jsme jeli za Milanem
do té maringotky? Co bych za to dal, kdybychom tak všichni mohli přijet za
tebou. Ale dej si pozor, jestli Milan četl, co mi o tobě psala Marta, mohl by tě
zabít. Je to podle všeho žárlivý maniak. Musíš se k Martě chovat naprosto
lhostejně, jako k otepi slámy. Milan nechápe, že krásna a chytrá holka má právo
na obdiv, že takový obdiv padá svou záři i na něho a stává se objektem závisti,
což je v erotické oblasti velmi příjemné. V té souvislosti mě napadá, že jsem
pocítil trochu lítosti, když jsem dostal fotografii z Luciiny svatby, kdyby ses
vysral na přednášky a jel tehdy lyžovat, bylo by všechno jiné. Ovšem
komplikovanější. Z maminčina dopisu zaznívají podivné tóny babičkovských
tužeb, ozvuky pudových afirmací ke koloběhu života, já to zatím tak nepociťuji,
jen jednou jsem měl intenzívní sen o dítěti, a o tom jsem vám psal, ach co
všechno jsem vám už psal. A vlastně jen do větru. Jednou přece jen dostaneš
opušťák a přijdeš domů. Pokusím se prožít to s tebou, jít opět tou rušnou ulicí,
vstoupit do výtahu, a zvonit, čekat, kdo přijde otevřít, vdechnout vůni bytu,
obejmout se, usednout na své místo... Ach, ty šťastlivče! Ty šťastný Jime!
8. 12. 1981
Milanku, víš co, neber si všechno tak k srdci. Když pročítám tvoje dopisy,
přenáší se i na mě taková ta úpornost tvého přemýšlení, až se celý rozechvěju.
Neměl bys dovolit mozku příliš často, aby vystupoval v roli mučícího nástroje.
Já vím, že to někdy nejde jinak, ale pracující mozek by se měl někdy dopracovat
taky ke klidu. Ne že by přestal pracovat, ale aby přestal s mučením, aby pracoval
tak, jak pracují ruce zkušeného řemeslníka, třeba hrnčíře u kruhu, s pomalou
rozkoší, s odmlkami, jako ruce, které se mohou se spokojenou úvahou složit do
klína. Někdy mě děsí ta tvoje nenávist k hlivení, jakási stálá obsese k aktivitě, a
to výlučně myšlenkové. Kolikrát jsem tě prosil o trpělivost vůči sobě samému.
Pozoruj maminku a pochopíš, jak ta Peťova chemie zapracovala, myslím
genetická chemie. Všimni si, jak pracuje, vždycky s jakýmsi vypětím, s vnitřním
rozechvěním, bez velké radosti. Spíše se tak jen žene vpřed, aby to už měla za
sebou, a když to má za sebou, nedovede si pohovět, úplně se láme z nicnedělání,
zavaluje ji jakási vnitřní tíseň a zoufalství, vrhá se na jinou práci, ale pak ji chce
mít rychle hotovou, nechce sejí do složitých úkolů, které vyžadují pomalý,
rozkošnický postup, jejichž smyslem je radost z pronikáni do podstaty věd,
pomalé objevování vlastních schopností. To není jen metoda intelektuální práce,

ale vší práce, a vlastně vší aktivity. Je to dobré pro jiné, ale ne pro ni samu. Když
jsme bydleli v Kroměříži v kabinetě, dala se do drhnutí podlahy, a já jsem jel
někam přednášet. Když jsem se po mnoha hodinách vrátil, byla podlaha
vydrhnuta napolovic, voda vystydla v kbelíku, válel se tam kartáč a hadr.
Maminka ležela na posteli a četla, celou dobu četla, protože se nemohla
odtrhnout. A strašně se přede mnou styděla. A mně byla v té chvíli vlastně
nejbližší, protože v té chvíli ji byly vzácnější osudy nějakých lidí v té knize než
podlaha kabinetu. Myslím, že potom už nikdy nic podobného neudělala. Obecně
vzato, je to všechno vzácná vlastnost, ale dost sebezničující. Tys to všechno
zdědil v podobě jakési intelektuální obsese, jseš nervózní ze svých schopností,
chtěl bys je všechny najednou dát do pohybu. Peťa mi prozradil tvoji filozofii
běhu, logika běhání je v tom, aby člověk běhal stále rychleji, jináč to na nic není.
To je nebezpečná filozofie. Já ti radím, abys svoje cíle ohledával opatrně, nechal
si čas na výstavbu vlastní osobnosti. Když si uvědomím, že máš sotva 24 let,
chytá mě někdy závrať. Zvlášť když si uvědomím, že myslíš i způsobem, kterýsi
nechávaš sám pro sebe. Neber to jako napomínání, ale když čtu tvoje dopisy, točí
se mi z tebe trochu hlava. Ty víš, jak to myslím. Kultivuj i tu stránku tvé bytosti,
která má čas bavit se s malými kluky a prodat jim kroužek na klíče, kecat s
babkou o životě, nebo pokojně a laskavě zkoumat duše prodavaček. Rozeber
vypínač a pomalu ho opravuj. Nebo jdi pomoct Mirovi těsnit okna nebo udit
klobásy. Ach bože, radím ti k tomu, co sám dobře neumím. Tu nejde o samotnou
účelnost takových konání, spíše jen o jejich význam pro hygienu duše. Nesmírně
mě těší, že se učíš a přemítám o těch deseti stránkách denně. A netrap se moc s
tou cenzurou. Dostal jsem sem dopisy i z Ameriky.
Možná to bylo i zbytečné, co jsem ti tu psal. Beztoho to víš všechno sám.
Dychtivě jsem četl, jak jsi byl někde na chalupě pod Veprom a jak jsi viděl
medvědí stopu. Jestli tam tvůj kamarád vydrží, popros ho, aby mi jednou dovolil
podívat se na jestřáby, jak krouží pod oblohou, a pokochat se pohledem na
dvorek plný králíků. Mám zoufalou touhu po přírodě, tobě se s tím mohu svěřit,
čtu v novinách, jak všude napadly spousty sněhu, a je mi skoro do pláče.
Jestliže vyslyšíte moje přání, a budete na to mít, pojedete na Vánoce někam. A
pak mi všechno napíšete a já budu s vámi. Co však uděláte s Tominem? Ale to
už je vaše starost.
Vemte si s sebou knížku, která mě tu okouzlila a vůbec jsem o ní nevěděl.
Jmenuje se Holubí věž a jejim autorem je Němec, asi . Byla moc roztrhaná a
odhaduji, že musela vyjít už před dvaceti-třiceti lety. Je to příběh německých
emigrantů v Itálii v roce 1943. Nevím, jak se stalo, že jsem o ní nikdy neslyšel, a
přece cítim, že to je velká komorní literatura, až bezbranně citlivá a současně
hojivá na duši. Snad by se to dalo v knihovně najít.
16

Lásko moje, vím, jak ti bude na Vánoce smutno. A já marně přemýšlím, jak
bych tě potěšil. Zůstávají mi na to jenom slova, slova, slova. A napsal jsem už
jich tolik, že mi už nová nenapadají. Jedno je jisté, nikdy v životě jsem ti
netoužil být nablízku tak, jako teď. A nikdy jsem si tak hluboce nebyl vědom
toho, jak marná je tato touha. Nemohu na vás myslet víc, už jsem vyčerpal
všechny možnosti, ale o těch Vánocích si snad vymyslím nějakou netušenou
možnost. A vy se na mě nezlobte, že vám kazím Vánoce. A netahejte mě všude s
sebou a těšte se ze sněhu a vzduchu. Milanku, Peťo, Marto, zkřižte si ruce a
vnímejte, jak jimi prochází teplo. Od vaši návštěvy jsem neměl v ruce ruku
jiného člověka. Říkám Marto, protože když to dítě u nás přespává, je už taky
naše. Líbám a objímám vás všechny a koho potkáte, tomu řekněte, že bych mu
rád potřásl rukou a že mu přeju šťastný a veselý Nový rok.
Na shledanou, moji drazí!
Váš Milan
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Milá bábi, milý Peťo!
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19. 12. 1981
Přepsal jsem první stránku dopisu, protože je po Evině a Milanově návštěvě a já
se k velké radosti dověděl, že můj dopis do Brna došel. A tak vám posílám i
tento, přesto, že původně jsem ho hodlal poslat přímo Peťovi do Martina. Tím
bude dána jeho nesourodost, ale to snad nevadí.
Vidíš, a len teraz som zistil, že píšem slovensky, je to taký automatizmus, lebo
som oslovil teba. Tak už pri tom ostanem.
Môj milý, mám tu od teba štyri listy, posledný zo 4. 11., sú to vlastne spoločné
listy, a všetky mi urobili ohromnú radosť. Dostal som tak z troch strán napríklad
opis zážitkov z návštevy v Martine, jeden a ten istý fakt opísaný trojakým
videním, to bol zážitok. Vedel som o tom napred a usiloval som sa byť s vami.
Ale sa mi nedarilo. Ako som mohol vedieť, že budete na obed v Turanoch a že
sa budete prechádzať po lese? Ale načo sú fakty? Citovo som celú atmosféru
prežil dokonale a vo vašich listoch som si to len zopakoval. Prvý som ťa zbadal
v zelenej rovnošate a posledný som ťa videl z miznúceho auta. Strašne som tam
chcel byť, lebo si uvedomujem, že o to asi prídem, o celý ten zážitok, ktorému sa
vraví ísť za synom na vojnu. Je to zážitok naplnený tichou trýznivosťou a
veľkým šťastím, smútkom a radosťou. Pamätám si na to, keď sme boli za
Milanom v Košiciach a potom spolu na Morave, pamätáš? Také veci sa
nestávajú v živote často. Možno som v tom Martine bol, potom, čo ste mi
napísali, aspoň sa mi to teraz tak zdá. Celkom určite, po nejakom čase o tom
budem presvedčený. Aj tak sa mi tu mieša skutočnosť so s nami a fantáziou a
niekedy je medzi nimi len nepatrná hranica, ktorú nestojí ani za to rešpektovať.
Stáva sa mi, že keď niečo prežívam v intenzívnej predstave, pociťujem také isté
citové vzrušenie, ako keby išlo o skutočnosť. Je to dobrý vynález, ale, bohužiaľ,

nefunguje spoľahlivo.
Mám tu všetky tvoje listy zoradené. Všetkých vás mám takto zoradených.
Niekedy si čítam listy až z leta a predstavujem si, aké to bolo, keď si plával v
dunajskom ramene so psom, pozeral na rybárov a vnímal zvláštne túto chvíľu
života, lebo si odrazu vedel, že je to dar a že mne je taký dar odopretý. Vždy keď
som niečo také čítal, mal som chvejivý pocit šťastia, že sa na všetkom takom
nejako zúčastňujem, že som ako nehybné zrkadlo, ktoré odráža žiaru letného
slnka, aby bolo viac svetla a viac tepla. Cítil som sa dokonca užitočný. Vôbec
nie ako kalika, ktorá sedí na brehu ako nemá výčitka tým zdravým, ktorí majú
ruky a nohy na plávanie. Vedel som, že to tak chápeš. Je to paradoxné, ale až
teraz sa mi zdá, že som sa dozvedel o tvojom živote cez tieto listy viacej, ako
keby som bol doma. Lebo v nich bol vždy aj vnútorný komentár holých faktov,
ktorý ľudia vo všednom dni asi vyslovujú zriedkavo. Možno som ťa v tomto
roku poznal viac ako za tri predchádzajúce. Isté orgány nám poskytli zadarmo
ozvláštnenie ľudskej situácie. Čítal som tvoje pozorovania, teórie síl a tvoj
kozmický skepticizmus, psie dobrodružstvá, scenériu Železnej studničky a
komentáre k životu iných ako výpovede o tebe, pretože všetko, čo človek napíše,
je len vysvetlením jeho samého.
20. 12. 1981
Aj teraz je mi ešte ľúto, že si nečítal všetko to, čo som ti napísal k promócii a
k narodeninám. Lebo som to písal v stave tej prvotnej obnaženosti, kedy mi ešte
nezhrubnutá koža signalizovala každý dotyk bolesti, citu a márnosti ako erupciu
sopky. A možno ti už také nenapíšem, lebo v obyčajnom živote sa človek hanbí
používať slová na to, čo sa dá vyjadriť poplieskaním po chrbte, pohľadom a
stiskom ruky. A opakovať to nemôžem, lebo už neviem, čo v tých listoch bolo,
pamätám si len na ich vrúcnosť, pocit pokojného šťastia a možno aj
neoprávnenej pýchy, ktorú obsahovali.
Iste som spomínal na všeličo, čo sme spolu prežili, na naše samotárske
rybárčenie, na naše pobyty na chate, cesty za hubami a pod. Bohvie, čo to bol za
zázrak, že tvoja prítomnosť dodáva týmto spomienkam prídych pokojného
šťastia, aj prostá prítomnosť bez slov ma vždy nalaďovala do akejsi oddanosti
životu, vnímavosti voči prostým javom prírodného okolia. Bohvie, že som vždy
túžil mať ťa pri sebe, keď som niečo robil, keď som písal alebo aj opravoval
auto. Veď vieš, že som ťa vždy nahováral, aby si išiel so mnou, hoci som si
nevedel vysvetliť, prečo ťa potrebujem. Nemal som odvahu povedať ti, že ťa
potrebujem pre teba samotného. A pravdepodobne by som ti to ani nevedel

vysvetliť. Ako by som ti aj mohol vysvetliť sebectvo, ktoré ma k tomu ponúkalo.
Ani teraz neviem zdôvodniť, prečo som bol ovela šťastnejší, keď som sedel
vedľa teba v aute, že ma rybárčenie bavilo iba vtedy, ked si mlčal vedľa mňa na
brehu, a že mi písanie pôsobilo rozkoš, keď si sa na druhom gauči učil
matematické záhady, ktorým som ani zbla nerozumel. Možno sa ti to v živote
ešte bude stávať. Ber to ako dar. Niečo vzácne, čo môžeš rozdávať a nič ťa to
nestojí.
Viem iste, že som v tých listoch spomínal nejeden zážitok, na ktorý nikdy
nezabudnem, ktorý ma urobil otcom a ktorý mi odrazu pomohol pochopiť, čo je
v mojom živote podstatné a čo nepodstatné. Keď sme sa viezli vlakom domov z
tvojho prvého a posledného pionierskeho tábora, bol už večer, lebo sme v
Leviciach hodovali na zmrzline a malinovkách. Uložil som ťa v kupé, aby si
spal, a na chodbičke som fajčil. Mal som vtedy dušu doráňanú citovým zmätkom
a všetkými tými existenciálnymi pochybnosťami, ktoré na každého chlapa v
krízových rokoch prídu. Fajčil som, hľadel do tmy a pociťoval celkom
konkrétnu hrôzu zo života, z neschopnosti odlíšiť, čo je dobré a čo zlé, čo
mravné a čo nemravné. Zrazu som sa obrátil, aby som sa pozrel, či už spíš. Ty si
ležal a pozeral na mňa očami, v ktorých bolo toľko lásky, obdivu a oddanosti, že
som skoro odpadol. Počkal som pri tebe, až zaspíš, a potom som až do
Bratislavy stál na chodbičke a hľadel do tmy. A odrazu som vedel, čo je dobré a
čo zlé, čo má v živote cenu a bez čoho sa človek zaobíde. Možno som o tom v
tom liste písal ináč a krajšie, ale to je podstata onoho dávneho príbehu.
V stratených listoch som komentoval tvoje zážitky a diskutoval s tebou. O
zmysle vzdelanosti, o tvojom cítení kozmu, ktoré relativizuje ľudské záležitosti,
a o iných veciach, to už nedoženieme. Pri tvojich nádherných a stručných
charakteristikách ľudí okolo teba som vyslovil aj obavu, či tiež raz nezačneš
písať ako Milan a nezastrašíš tak to tvoje príslovečné šťastie. Buď rozumný.
Čítam tvoje listy z vojny a nekomentujem ich. Snáď sa to dá prežiť.
A ty máš na to obzvláštny talent. Veď už máš tretinu času za sebou a ani sa
nenazdáš a bude za tebou prvý polrok a môžeš strihať meter. Čo by som za to
dal, keby som videl na koniec svojej cesty touto mučivou samotou.
Netrpezlivo čakám na tvoj ďalší list. Keď mi písala mama a Milan (21.11.),
ťažkali si, že už od teba dlho (10 dní) nič nedošlo, takže by mal doraziť skoro.
Neuveriteľné, ako sme sa zrazu roztratili po svete. Ako keby niekto hodil medzi
nás bombu. V prvom liste si mi písal, ako si si vravel, keď sme tak všetci štyria
sedeli v kuchyni, vážme si toho, nebude to dlho trvať. Aj ja som intenzívne
prežíval tieto chvíľky, lebo som tušil, že nejaká bomba visí nad nami, vždy visí
nejaká a nad každým. Lenže ľudia to odmietajú brať na vedomie, hlupáci, a
bezstarostne sa zaoberajú svojimi taľafatkami, ako keby sa nič nehýbalo a všetko

proti zákonom fyziky nepohnute trčalo v priestore.
Ale nechajme to, keď beháš, aké máš nebo nad hlavou? Dovidieť z nejakého
okna na Martinské hole? Máš nádej, že by si si mohol zalyžovať?
Všimni si, že nič nevravím o Vianociach, hoci sú za dverami. Jednoducho ich
chcem považovať za všedné dni a tak sa vyhnúť sentimentalite. Poslal som
domov už pred mesiacom list s neumelými stromčekmi a tým som to odbavil.
Alebo si to usilujem len vsugerovať. Milan bol vtedy na Vianoce tiež sám vo
svojej maringotke. Ale aj tak sa neubránim tomu, aby som nemyslel na tých
dvoch doma (troch s Tomášom). Písal som im, aby niekde odišli, ak na to majú a
môžu. Bolo by to tak lepšie. Niekedy si myslím, že my dvaja sme na tom o niečo
lepšie než mama. Iba zdanlivo slobodná, trápi sa určite tým, čo by pre nás mohla
urobiť, ako nám uľahčiť naše položenie. Pohybuje sa medzi láskou, smútkom a
bezmocnosťou. A tá bezmocnosť jej zodiera dušu. Hoci to nie je tak, ku mne
sem doliehajú ohlasy jej pokusov vymôcť pre mňa aspoň kúsok čistej oblohy.
Čochvíľa ma zavolajú a vyšetrujú ma, ako je to s tými listami a balíčkami, a ja
tak okľukou cítim jej starostlivosť, úpornú snahu otriasť tu aspoň nejakých
démonov, ktorí teraz majú vládu nad našou rodinou. Vždy, keď niečo také
zažijem, som dojatý až na okraj plaču, lebo odrazu viem, že vo svete, ktorý už je
tak dávno oddelený od môjho života, tá zlatá duša píše na všetky strany a aj
nohy si ubehá, aby všetkými svojimi silami, tak slabými proti tomu všetkému,
mi zabezpečila aspoň zvyšok práv, čo tu mám, a mohla dať aký-taký zmysel
tomuto márnemu písaniu listov a vniesť sem také symboly starostlivosti a lásky,
ako je cigareta, koláč na trojo, štvoro raňajok, kúsok čokolády pred spaním a
chuť medu v ústach, keď v nich je príliš horko.
21. 12. 1981
Ani jej za to nemôžem byť dosť vdačný, lebo neviem vymyslieť nič, čím by
som sa odvďačil. Možno raz pôjdeme predsa len spolu lyžovať a ja budem s
pokorou a radosťou kľakať pred ňou do snehu a zapínaťjej viazanie a pracky na
topánkach, lebo doteraz som ju vždy hrešil, že riadny lyžiar si musí vedieť
zapnúť viazanie sám. Je dobre počúvať údiv a obdiv, ktorý vzbudzuje u mojich
mnohých spoluväzňov, ktorí v rámci svojej generácie nič také nepoznali a v nič
také neveria.
Ty sa vraj domov na Vianoce nedostaneš, azda až na Nový rok. Aspoň to. Aj
to bude pre mamu útecha. Píše mi teraz o tebe s takou láskyplnosťou, že jej
budeš musieť dovoliť, aby ti niečo dobré navarila a upiekla, a nesmieš pri tom
stískať kožu na bruchu. A choďte niekam spolu a nech sa do teba zavesí a

niekedy ju pohladkaj. Objavovala ťa postupne, nikdy ťa nemala toľko pre seba
takého ako ja na tých rybačkách a na chate. Píše mi, ako ste ju obidvaja prerástli
a ona už vás nemôže chrániť. Urobte si niečo také, aby ste vyrazili z okruhu
všednosti. Veď viete sami, že ju treba na niečo také niekedy donútiť. Ale to už je
na vás, ako privítate Nový rok!
Aj by sa mi chcelo trocha si s tebou podiskutovať o tvojich záveroch z
pozorovania života, ktoré si poslal v listoch. Ale s hrôzou vidím, že som už opäť
na dvadsiatej strane. Ešte šťastie, že mám ten tenký papier, aj tak sa okúňajú nad
hrúbkou mojich obálok. O čo krajšie by bolo, keby sme si mohli sadnúť niekde
na dve deci a ja by som iba počúval. Toľko ľudí si stretol za ten polrok, poznal si
robotníkov v Dimitrovke a teraz nových kamarátov na vojne. Nemám vlastne s
čím polemizovať. Aby som pravdu povedal, upadám na staré kolená do
idealizmu. Neviem sa zmieriť s myšlienkou, že duša je chémia. Hoci viem, že je
to chémia. Ale chémia rovnako záhadná ako tie kvarky, o ktorých si mi písal.
Neverím ani na kantovský mravný zákon delegovaný od Boha. Skôr sa mi zdá,
že v tej chémii vedomia je zvláštnym omylom prírody delegovaná akási malá
sloboda, naše najväčšie trápenie, sloboda na to, aby z chemickej reakcie
vykryštalizoval nejaký odpad, alebo aj niečo pekné, pre seba aj pre tých
druhých. Nebudem asi vedieť nikdy vysvetliť, odkiaľ tá sloboda je, ale zdá sa, že
jestvuje a je to výzva, jedna z najväčších. Poznávam ľudí, ktorí tú výzvu
odmietli. Vo väzení je ich najviac. Samozrejme, že nevedia, že tuje možnosť
tejto malej slobody, pre všetky časy sa zmierili s tým, že nemajú na výber. Ale to
je zložitá otázka. Podobne mi to vychádza v tej teórii skutočnosti, na ktorej som
tu súkromne pracoval a ktorá tiež nie je vysvetliteľná len z fyziky. Ale aj tak je
asi márna tá túžba urobiť v tom prehľadný poriadok. Človeku by malo stačiť
pochopenie prostého faktu, že nakoniec on sám utvára svet, v ktorom žije, aj v
tejto cele mám so sebou svoj svet, celistvý a nezraniteľný. Hoci priznávam, že aj
na to musíš mať šťastlivú chemickú skladbu.
Ale to naozaj nie je téma na list z väzenia.
Na mojej lodi sa už vystriedali niekoľkokrát posádky. Karol tu ešte stihol
prijať Tvoje tri stovky a bol až na neuverenie uveličený. Ale zmizol a už neviem,
čo s ním je. Striedam lepšie skúsenosti s horšími. Bol tu so mnou už aj chlapec
so zreteľnými príznakmi demencie. Hoci mal dvadsaťtri, jeho mentálny vek
ustrnul na desiatich. Pískal, ked som čítal alebo písal, lebo chcel, aby som mu
stále niečo vyprával. Som rád, že je už preč. Tie svoje kontemplatívne chvíle si
musím naozaj kradnúť.
Vieš, ako by som si želal, aby si mohol na Holiach lyžovať. Čo je to, že som
vo väzení, keď bolo najhorúcejšie leto a najsnehovejšia zima za posledných
dvadsať rokov, ako som sa dočítal v novinách. V Bratislave vraj bola snehová

fujavica a všetko stálo. Na horách sú dva metre snehu. A mama mi píše, že
plakala, keď som advokátovi napísal, že si lyžičkou vyberám sneh spoza mreži,
aby som ho mal, než sa rozpustí na dlani. Ale čo sa pýtam, nie je to nič, iba malá
zlomyseľnosť prírody.
22. 12. 1981
Na první stránce je vysvětlení toho, že píšu dále česky a že ustoupím (Peťo,
odpusť) od důvěrného rozhovoru nás dvou a podělím se se všemi se svatozáří
štěstí, které mě obklopuje po návratu z úřední místnosti neskutečně rozsvícené
přítomnosti Evy a Milana. Vždy znovu a znovu jsem vzrušován neskutečností
toho, že jsou najednou blízko mně, že je mohu držet za ruku, že mohu
poslouchat jejich hlasy, vidět jejich tváře. S nimi sem pronikne jiný svět, který se
ode mne každým uplynulým měsícem vzdaluje. A musím potom dlouho bojovat
o rovnováhu, o svůj pořádek dne, o respekt k tupé všednosti času, která je tou
pravou skutečností.
Vypadala jsi, moje milá, neskutečně krásně, a srdce mi usedalo v polohách,
které jsem už dávno nepocítil. A dostal bych se asi na úroveň bohů, kdybych
třeba mohl jít s tebou ruku v ruce zasněženým lesem. A Milan mi chvíli
zastupoval neskutečný svět vzrušeného života, přátel, smysluplných hovorů,
lásky, bolesti, pochopení a lidské solidarity. Uvěřil jsem ti, můj hochu, a budu se
snažit s tím vydržet.
A jak se změnila moje cela. Na stolku svíčka ve svícínku, jak na chatě, vedle
chvojí se šiškou a kolem štěstí. Ve vzduchu vůně pomeranče, neskutečná v tomto
prostředí víc než všechno ostatní. Všechno jsem dostal s sebou a brýle jsou
senzační, přečetl jsem i ten text na Marekových vitamínech. Jenže taky vidím,
že bez nich už vůbec nevidím. A mohl jsem si ušetřit to ponížení s cestou k
očaři.
Dodatečně teď prožívám šok z Milanova dobrodružství a ještě větší, když si
snažím představit Evin stav, najednou vidím, jak je dobré, když se takové věci
dovídám ex post. Tady si mohu dovolit říci, že se modlím, aby vás Bůh
opatroval. Je to jaksi důstojnější, než kdybych řekl, že se třesu úzkostí, aby ste se
mi zachovali zdrávi a plni vnitřních sil. Bábi, jak rád slyším, že jsi zdráva a i
všichni ostatní. Psal jsem ke všem výročím a narozeninám, z pocitu potřeby
udělat každému radost. I Tobě jsem psal k Tvým narozeninám. A vidíš, jak to
dopadlo. Jediné, co mohu, stejně nemohu.
Peťo, potěšil jsem se Tvými dopisy. Výkazy a tabulky a nervozita kolem nich.
Co je to? Asi totéž jako komínek z mých tepláků, košile a spodků. Ale hluboce
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se těším z toho, že budete spolu. Třeba se bude dát v Jure lyžovat. Sakra, řekl
jsem Vám, abyste byli po ty dny šťastni? Asi ne, ale snad to budete i bez mé
rady. Mirovi děkuji za statečný a krásný dopis a vůbec všem děkuji, což je
samoznak pro celý komplex pocitů a myšlenek, který ve mne vzbuzuje vědomí o
lidské sounáležitosti.
Jste ještě na cestě, nebo jste už doma v Brně? Vzdalujete se a já Vás nemohu
zadržet. Je to jako v tom snu, co se mi zdál, když jsem měl najednou dědečkovy
ruce, ty, co ležely na pokrývce v nemocnici. Bezmocné ruce.
Všechny Vás objímám, milí moji.
Váš Milan

Drazí,

24
26.12.1981
a je po Vánocích, nebo skoro po Vánocích. A podle všech předsevzetí jsem si je
nepustil k tělu. Pravda, pravda, o Štědrém večeru jsem zapálil svíčku v
dědečkově svícínku vedle chvojky se šiškou, na kapesníčcích z papíru jsem
rozložil kopečky vašeho báječného cukroví, namíchal si citrónovou šťávu a
slavil narození dítěte z neposkvrněného početí. Moji noví spolubydlící jsou
lyžaři, a tak jsem vydal příkaz mluvit jen o horách, lyžích, vlecích a sešupech.
Ale co to pomáha, když všechny moje vzpomínky na ten zimní ráj jsou spojeny
vždy nějakým způsobem s vámi. Jak mohu myslet na hory a nevidět vás vedle
sebe, vzpomínat na to, jak jedu vlekem nějakou zimní nádherou, a nesledovat
současně špičky tvých lyží, moje milá. Tato amputace vzpomínek na vás je
nemožná. Dělej co dělej. Tak jsem se snažil aspoň neplakat, i když jsem poznal,
že se tady za to nikdo nestydí.
S vaší návštěvou se na mě snesly tak bohaté dary, že všechny chutě byly
uspokojeny. Ale jen chutě jazyka. Protože chuť srdce a duše vyšla naprázdno. Ať
už jsou za mnou ty prastaré sentimentální svátky, i s tím Silvestrem a Novým
rokem. Ať je proboha už zase obyčejný všední den s šedivou oblohou, s
vycházkou a novinami a boucháním dveří. A vůbec, nevracejme se k tomu. Jak
to udělat, abych nemusel myslet na to, že Peťa je doma, že se rozhlíží po třech
měsících kolem sebe, přejde z kuchyně do pokoje, chroupá jablka, zastaví se u
okna na balkon a vyhlíží na zasněžené stromečky paní Feldbauerové. A Tomáš
se mu otírá o nohy. Peťo, bůhchraň abych ti záviděl, jen si představuju tvé pocity
a strašně bych chtěl, abys mi je signalizoval, abych je mohl prožít s tebou. A už
je prožívám, funguje to, hřeju si záda o nový radiátor a pustím si nějakou desku,
třeba jak zpívá Maří Magdaléna ... však to znáte, slyším tu melodii v hlavě.
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Doufám, že se spolu těšíte, možná je někde na Kamzíku dost sněhu a sjíždíte
kopeček, anebo v Jure za vámi běží těhotná Bibina, anebo už porodila? Nebo jste
zajeli do Brna a vyšlapali v čerstvém sněhu první stopy mezi „boudičkami a
boudami“? Ať děláte cokoliv, nemohu zabránit tomu, aby ke mně nedoléhal
telepatický šum vašeho života a nerozechvíval stojaté ticho a šedivý smutek této
cely. Jaké ticho, na jakési vzdálené cele zpívají kluci koledy.
Ale nemyslete si, mám tolik možností pro radost. Sáhnu do krabice a vytáhnu
si nafoukanec, nebo vanilkovou placičku, uválenou na vále v kuchyni, nebo si
mohu ovlažit jazyk tím báječným camembertem, podivuhodnou lahůdkou, nebo
si mohu kousnout do krnčianské klobásy, pokud mi to zuby dovolí, nebo si
zobnout cizokrajné čokolády. A ještě zůstalo i kousek svíčky. Jsem vlastně
bohatý, mohu si číst vaše dopisy, nebo Filozofskou historii Aloise Jiráska a
mohu si třebas také zkusit něco z jógy. Je to nepřeberné množství možností. Un
grand plaisir! Je mi vlastně stále do žertování. Ale nechme toho.
Už jsem vám psal aspoň pár řádků o tom, jak jsem se tetelil ve vaší
přítomnosti. Proč si ale musím klást otázku: kdy příště? Kde je zase ten bod v
budoucnosti, ke kterému se budou upínat moje naděje? Nesmím si připustit, že je
to teď ještě daleko. Musím ještě pořád žít z toho, co mi zůstalo z úterka. Pomalu
si všechno opakuju. Teď si vzpomínám, moje milá, že jsi měla na krku takové
kožené ozdůbky, ktoré jsem nikdy neviděl. Zapomněl jsem se zeptat, co to je. A
teprve teď se ve mně rozlézá představa těch dvou dnů, které jsi strávila sama.
Snažím se představit si, jak ti bylo, ale nečiním to radši příliš intenzívně. Někdy
si myslím, zda všechno nesměřuje k tomu, abys byla trestána vlastně ty. Ale
proč? Co jsi komu udělala? Vlastně je dobře, že se všechno dozvídám se
zpožděním, dramatické děje už jsou skončeny a já, chválabohu, nemohu prožívat
napětí. Ze všeho znám na začátku i konec. Škoda, že tak nemohu prožíval i
vlastní osud. Co vím o jeho konci? Nic. Možná, že by to pak byla ještě nudnější
historie, než je.
27.12. 1981
Milanku, potěšil jsi mě vším tím ujišťováním. A jak jsi sám pochopil, tak jsem
se neptal proto, že bych nevěřil nebo pochyboval, ale abych slyšel, že to, o čem
nepochybuju, je skutečně pravda. Je to tak jako s láskou. Třeba jsi skálopevně
přesvědčen, že tě nějaká lidská bytost miluje, přece jen toužíš po tom, aby ti to
často říkala. Je to laciná hra, toto ubezpečování, ale přináší útěchu. Je to jak s
maminkou, já přece vím, že mě má ráda, ale i tak si několikrát čtu na konci
jejích dopisů, že mě miluje a že bude vždy se mnou. A já snad taky nešetřím

slovy v této zvláštní situaci, i když jindy cítím jistý ostych a myslím si, že
vzácnymi slovy se nemá plýtvat, takjako v dobré básni nebo v dobrém románu.
Ale vždyť nám nezbylo nic jiného než slova, tyto perličky útěchy. Kdybych
mohl kráčet s vámi někde po sněhu, stačilo by na všechno pouhé mlčení. Dobře
se poslouchá, když slyším, že na mě vzpomíná ten či onen, že jsem někde
přítomen ač nepřítomen a že možná tato nepřítomná přítomnost drobně ovlivní
nějaké hnutí mysli k sebepoznání či k pochopení lidského údělu. Škoda, že až
dnes vím, jak chutnají ty kapky rosy, ty krůpěje sounáležitosti. S hrůzou myslím
na to, jak často jsem z jakéhosi ostychu pochyboval o jejich významu a
účinnosti. Dnes vím, jak málo k tomu stačí, člověk nemusí udělat nic
světoborného, stačí slovíčko na papíře, vzkaz, pozdrav a duši rozjasní veliká
útěcha. Jenže, jenže, jak všichni víme, nejsme schopni přijímat a vysílat vždy na
jedné vlně. Ale kdo může...
Nepochybně to všechno víš. Vždycky se trochu hanbím, když ti vysvětluju, co
víš jistě sám. Když čtu někdy tvoje dopisy, je mi někdy až líto, že tě nemám kam
vést, že jdeš sám těmi prázdnými cestami lidského myšlení jistěji, než jsem já
kdy šel. Ale není mi to líto, to se jen špatně vyjadřuju. Je to jen asi prastará
obdoba lítosti nad dospělostí druhé generace. Je to to, co pociťuje maminka,
když mi píše, jak je jí líto, že nás nemůže ochraňovat a sama potřebuje ochrany.
Je to ale taková radostná lítost, protože opak by byl strašný a já se tu s ním
setkávám v osudech mladých mužů v tak drastické podobě, že trnu hrůzou. Je tu
teď se mnou chlapec, kterého dal doslova zavřít vlastní otec. A takových
historek jsem slyšel více. Je z nich člověku až nevysvětlitelně úzko. Což není
lepší zahynout, než nechat věci dospět tak daleko? Poslouchám, ale nechápu. A
už asi nedostaneš dopis, ve kterém jsem trochu polemizoval s tvým pojetím
životní aktivity. A tou paralelou mezi životem a během - běhání má svoji logiku
jen tehdy, když se člověk snaží běhat stále rychleji. To je zničující filozofie. To
prostě nejde. Život má svůj rytmus a rychlost nelze do nekonečna stupňovat. Ani
logika běháni nepodléhá tomuto přímočarému snaženi.To znáš sám z praxe.
Chtěl jsem ti jenom říct, abys o tom uvažoval. Ta tvoje představa mě trochu děsí.
A tak tě prosím, abys o tom ještě uvažoval, třebas s Martou, o které mi maminka
napsala, že je milá jak májové sluníčko. Četls to? Může být něco lepšího? A zase
si uvědomuju, že nedostanete už asi dopis, ve kterém jsem komentoval to, co mi
napsala. Ach, jaká bída, jsem stále s něčím pozadu.
Peťo, ani v nejmenším tě nechci používat jako výčitku jiným, ale skutečností
je, že tvůj svazek dopisů je tu nejtlustější. A ty nové, které mi donesli, mají tak
čerstvé datum, že je to až k neuvěření. Tím hůře, že budu dlouho čekat na další.
Hluboce mě dojaly ty tvoje vzpomínky. Protože jsou citově naprosto totožné s
mými a člověk si najednou uvědomuje, že život zanechává stejné stopy radosti i

žalu. Kdybys mohl číst můj dopis k narozeninám, zjistil bys, že se mi z minulosti
vynořují stejné chvíle štěstí. A teď se mi dokonce zdá, že se i tvá skutečnost
stotožňuje s mými vzpomínkami. Jsem to já kdysi, kdo taky sedí na vojně v
nějaké té službě dozorčího, v kamnech pukotá, po dvoře kasáren běží kočka a já
píšu dopisy domů. Jenže to bylo před mnoha lety v Horšovském Týně a vy jste
byli děti. A všechno bylo jiné. Jen ta noc byla možná stejná. Měl jsem tvoji
náladu, přemýšlel o absurditách, kterými se lidé zabývají, šel se vycikat do kopy
sněhu a díval se na hvězdy. Já si pamatuju, jak léčivě působí pohled do hlubin
vesmíru, do strašných hloubek, kde třeba právě vybuchuje nějaká supernova
anebo se rodí civilizace. Raději ne. Nejlepší jsou asi planety, kde život skončí
svůj vývoj u opice, která leze po stromech. Už jsem asi mnohokrát naříkal, jak
mi chybí ten pohled na volnou oblohu, jak rád bych zas jednou hltal to poselství,
které vycházi z hlubin nekonečna.
V jednom dopise jsem se ptal, zda vidíš z oken kasáren na Martinské hole. A
odpověd jsem dostal ještě dříve, než došla otázka. Vidíš! A to ti přeju z celého
srdce. A věřím, že se tam i dostaneš. Moje a maminčiny stopy už tam nebudou.
Ale můžeš si je přimyslet. Vedou od triangulačního bodu opatrnými obloučky až
k nástupní stanici Pomy. Ale ty nemusíš sledovat. Byla by to pro tebe nuda.
Pomáhá to myslet na matematiku? Taky jsem se někdy o to pokoušel. Ale moc
mi to nepomáhá. Vždycky mě znovu a znovu ponižuje to řvaní když se mi
nepodaří zložit vzorně komínek. Anebo prostě v té chvíli nejsem schopen
pomyslet na tvou matematiku. Přenést se dost rýchlo mezi nějaké dórské sloupy,
pod kterými se prochází filozofové a diskutují o tom, kde sídli duše. Anebo
aspoň k Jimovi Dixonovi, který hned nabízí služby svého psychiatra. Anebo k
Winstonu Smithovi, který cvičí ráno ve svém pokoji a pak se snaží ukrýt se ve
výklenku, kam obrazovka nedohlédne. Možná to pomáhá, ale nejsme nikdy dost
rychlí, abychom mohli vytáhnout tyto duchovní kolty.
Milá moje, už jsem ti psal, že jsi předmětem obdivu. A já nepřijímám tvoji
péči jen tak samozřejmě, to mi věř. Všechno, co beru do úst, mi připomíná tvou
laskavost a neohroženost. Jsem už asi, kromě Tomáše, jediný, kterého můžeš
trochu obránit před nepohodou. I když se to tobě zdá možná dost málo, je to
moc. Ty bys musela vědět to, co vím já. Jsou prostě situace, kdy se musíme
spokojit tím, že pohlazení a lásku, objetí a slovo nahrazují věcné drobnosti.
Jejich význam je v jejich původní funkci a v jejich druhotném poselství. Mě
povznáší oboje a vím, že i ty to takto chápeš. Někdy mám pocit, že mě to trochu
zhýčkává a odzbrojuje a že bude třeba hůře. Ale s tímto pocitem se hřeju v
těchto poselstvích, protože jsem nikdy nebyl přístupný asketismu a byl mi
vždycky trochu podezřelý. Zase je mi líto, že jsem se nezeptal na Tomáška. Ty
mi o něm píšeš svelkým nadšením. Zapomínám na něho asi proto, žejsem ho

nezažil. Je to můj pohrobek. Ale jsem rád, že je s tebou, hřeje. A jistě tě hřeje
spousta jiných věcí. Těším se ze všeho v tvých dopisech, co svědčí o životě, o
trošce radosti, o vztazích k jiným lidem atd. Vidíš, po mnoha letech přijede
Vladimír s Jožkou a já nejsem doma. Jsem si jist, že Vláďa by chytil ještě
jednoho pstruha pro mě, jestli budeš moct, moc je taky pozdravuj a že přeju
Vláďovi co nejvíce zdraví. Toho pstruha si chytím u nich jednou sám. Bůhdá!
Těší mě všechny zprávy o lidech. Aničce gratuluju k vnučce. Ta už bude mít
velké občanství. Almě řekněte, že ji moc děkuju za dopis. Musí to být pocit,
pohybovat se v takovém zástupu vnoučat!
3

28. 12. 1981
Od Mira jste mi dovezli povznášející lekturu. Vždy, když čtu jeho dopisy,
jsem plný zvláštního potěšení, že zůstává stejný, že se nic nezměnilo, že má
pořád stejně statečný postoj k životu, že mu přijde na mysl, proč asi už není
kašpárek hlavní postavou loutkového divadla. Všechno jsem mu napsal v tom
dopise k narozeninám. Možná ještě přijde. Na závěr jsem pravil, že bych chtěl
jednou žít v obci, ve které by byl náčelníkem případně po zkáze civilizace v jeho
srubu jako příživník. Doufám, že pracuje na černých figurkách, abychom si s
nimi mohli jednou zahrát. Zatím ať hraje s Julom. Je mi ovšem líto, že bude bez
naděje na výhru, protože díky Peťovým knihám jsem zvládl všechna otevření,
plány a analýzy střední hry a nejrůznější teoretické finesy. Zabývám se tím
každý den, protože jsem tu zatím neměl soupeře. Uchyluju se tedy k teorii a
nacházím v ní podivuhodnou základnu životní logiky. Dokonce se mi zdá, že
bych dobyl i určité úspěchy, protože se mrknu na postavení a hned si
vzpomínám, že je podobné třeba partii Lasker-Botvinnik nebo partii FisherSpasskij. Vlastně teprve tady jsem objevil, že šach se může jevit jako přehledná
formulace problémů a stačí jenom zamyšlení, aby je člověk rozřešil. Díky Peťovi
jsem vlastně v situaci člověka, který zjistil, že diferenciálny počet je
zvládnutelný a má jen o něco složitější logiku než kupecké počty. Možná jsem se
tady měl pustit do skutečné matematiky. Ale zase bůhví jestli není na to moje
hlava stará. Ten šach je výborný na likvidaci času: postavám si nějaký problém,
zamyslím se nad možnými kombinacemi a najednou zvoní večerka. A je to
vlastně sport! Mám teď velmi sympatického, staršího spolubydlícího a ten je
zase fanatický křížovkář a hádankář. Za dva roky vazby si sestavil obsáhlý
slovník křížovkářských výrazů a stále ho doplňuje a zpracovává. Kdyby ho
někdy vydal, zlikvidoval by celou branži sestavovatelů křížovek. Usilovnou
prací je ve vězení možno dospět k výšinám absurdních kvalifikací. Třebas se

jednou přihlásím na turnaj kandidátů mistrovství světa. Budu se taky podrobně
zabývat jógou. Doufám, že to všechno stihnu, bylo by krajně nemilé, kdybych
byl najednou propuštěn z vazby. Jak vidíte, podařil se mi i vtip. Šibeniční. Ale
začal jsem vlastně tím, že Miro by byl bez naděje. Jedině, že by trénoval, ale to
je v jeho situaci nerozumné.
Vždy jsem šťasten, když od Vás slyším, že jináč je všechno v pořádku.
Že babička se drží, že v Brně je všechno OK. Vyplývá to z obecného sobectví
vězňů, kteří by si přáli, aby se čas zastavil a aby jiní lidé čekali se svým životem
až do toho okamžiku, kdy se oni vrátí. Já ovšem vím, že toto sobectví je nereálné
a že životy jiných lidí se zastavit nedají. Nezastavil se ani život náš. Přesto si rád
představuju, že se vlastně nic nemění, že kdybych najednou přišel, seděli
bychom v pokoji u kávy, zazvonil by zvonek a babička by řekla, že už jsou tady
a děvčata by vešla zase v něčem novém na sobě, Marta by měla svou starou
čepici a Karel by šel poslední jako vždy, nesmělý přívěsek svých žen. Bylo by to
docela pěkné. Třeba bych i zapomněl, že jsem byl vůbec někdy tady, ve vězení.
Zuzanko, moc se mi líbilo tvoje povídání o prázdninách. Napsalas to pěkně a
já jsem si najednou uvědomil, že existuje i ta bezelstná tvář života s holčinčími
radostmi a nápady, s vycpaným medvědem a bezpečím naivity, důvěry a
průhlednosti vašeho života. Když si tak zesumíruju všechno, co jsem tady slyšel
od dvacetiletých chlapců, a porovnám tu brutálni, špinavou a bezútešnou krajinu
jejich života s líbezností tvého vyprávění, skoro bych ti poradil, abys plakala, že
je toto mládí už za tebou a že budeš ochutnávat taky nutně horčejší plody života.
Anebo možná ne. Je to nerozřešený problém, zdaje lepší děti ve výchově
otužovat, vystavit plískanicím a větru, nebo je chránit v teple a čistotě. Třeba
budete mít, holky, štěstí a všude v životě narazíte na nějakou maminku, v
každém případě bych vám radil, abyste se posadily, třeba na chatě, na lavičku,
chytily se maminky za ruku a celý den se dívaly na řeku. Tatínek by mohl mlčky
stát za vámi. Nemusíte si nic říkat, jen myslet intenzívně na to, jak je to držení
rukou bezpečné, teplé a nezištné, a že se nedá udržet, že bude trvat jenom do
večera. Budete mít z něho o to krásnější pocit.
Z Karlova dopisu cítím, jak se zvyšuje napětí před rozhodnutím o škole. Já
jsem ve své situaci nehodný rádce, protože nahlížím na svět z úhlu, který
všechna taková rozhodování strašně relativizuje. Co vlastně víme o výsledcích
našich výpočtů? Naprosto nic. Ty prostě při žádném rozhodnutí nemůžeš udělat
chybu, protože o smyslu takového rozhodnutí budeš moci pochybovat, až když
se uvidí, kam vedlo. Rozhodni se lehkomyslně a spíše intuicí, s vědomím, že
život není spořitelní knížka a že si na ni nemůžeš ukládat spořádaně peníze na
nějaký šťastný nákup v budoucnosti. Dobrodružství je v tom, že nevíme předem,
co vlastně koupíme. Je to kočka v pytli. Ale každý člověk chce koupit nějaké

štěstí, velké a povznášející štěstí, ne kočičí zlato. A nejtěžší je pak poznat, co
štěstí je. Víš, a já si myslím, že každá škola je dobrá, kde se člověk naučí
poznávat cenu zboží, které je v životě vystaveno, ne cenu, ale hodnotu. Protože
se stává, že štěstí je za pětku a lidi se ženou za drahým zbožím. Ale tomu se v
žádné škole neučí, to se musí naučit člověk sám, že zkoumá, na co mu odpovídá
jeho vlastní srdce. Když srdce tluče při pohledu na zelenou barvu, pak je dobré
být lesníkem, když reaguje na červenou barvu krve, potom ať je řezníkem atd.
Ale jestli je tvoje srdce zatím netečné a nic ti neříká, tak se tím netrap, nechej si
poradit, anebo si hoď korunu. Až se srdce probudí, můžeš vždycky všeho nechat
a jít sázet stromky na hory anebo vystřihovat obrázky, lepit je dohromady a
ukazovat je lidem, aby měli radost. To jsem ti poradil, co? Odpusť mi to, ale tady
je všechno jiné a mně se zdá, že toho vím o lidském životě tolik, že jsem ztratil
odvahu někomu vůbec něco radit. Ale poradím ti, aby ses poradila s naším
Milanem. Sami si někam sedněte a musíš mu říct, aby byl naprosto upřímný, a ty
musíš být naprosto upřímná. A když přímo neporadí, aspoň ti řekne, že člověk se
nemá rozhodovat tak, aby dokázal něco lidem kolem sebe, ale že nejdůležitější je
dokázat něco sám sobě. A poslechni pak maminku, tatínka, nebo Janu. To je
vlastně úplně jedno, protože tvůj život teprve začíná a někde stejně začít musíš.
A to všechno ostatní bude stejně na tobě. Tak ahoj.
Tvůj pomatený strýček.
29.12. 1981
Martě a Karlovi jsem už mnohokrát děkoval za dopisy. Kdykoliv vidím a
slyším o těch spoustách sněhu, vzpomenu si, jak mi Marta psala, že ptáci odletěli
na jih o moc dříve, a tedy bude tuhá zima. A jaké bude jaro a léto a příští zima?
Z jakého okna se budu dívat, až se objeví na stromech rašící listí? Najednou
jsem zjistil, jak jsou roční období bezvýznamná a jak tu nejsme s to vnímat
přírodní rytmus. Kdysi jsem úpěnlivě pozoroval vrbu v dětském domově a čekal
na tu chvilku, ve které na ni vyrazí žluto-zelené jehnědy. Není co pozorovat. Vše
se tu děje bez účasti přírody. Zajímavé, že vězni neříkaji v létě, v zimě, na jaře,
ale jenom za rok, za dva, za osm let. Jako by zapomněli, že čas je rozdělen také
ročními obdobími, spánkem a životem přírody. Tady se vlastně příroda
nevyskytuje. Nevím, jak dlouho vydrží dýňové zelí, Karle. Ale můžeš mi jednu
schovat. Knedlíky na plátky a kousek kachny k tomu. Jak se to vlastně
konzumuje? To se vezme nůž a vidlička a tou se to pravděpodobně krájí, že? A
abych pravdu řekl, mně se sliny nijak nesbíhají. Naučil jsem se být vůči žrádlu
neutrální. Dnes jsme měli třebas chlebovou polévku a maštěné kroupy A

všechno jsem snědl a za chvilku už nevím, co to bylo. Spíše myslím třeba na bílý
talíř, ubrus, nůž a vidličku a ne na to, co by mohlo být na talíři. Chtěl bych se
třeba dívat na to, co si krájím, protože tady se radši nedívám na to, co jím. Ale
jinak mi může být to, co posílám do žaludku, ukradeno. Nezúčastňujú se nářků a
nadávek, ani oblíbených vzpomínek na to, co se dělo při zabití prasete. Skutečně
myslím spíše na ten bílý talíř. Nicméně by jistě stálo za to vytáhnout si něco ze
sklepa, zapálit svíčku a povídat si o tom, co se všechno v životě sběhlo. Jistě by
to povídání trvalo dlouho do noci. Ale možná se jednou stane skutečností ten
závěr Českého snáře a všichni pojedem do Brna. Všechny účastníky předem
pozdravuju.
Evo, miláčku, vypadala jsi zase moc hezky a já si po prvé uvědomuji, že jsem
asi ve své nynější podobě dost ošklivý a že se na mě díváš asi s lítostí. Vždycky
to pocítím v prvním pohledu, takové to ustrnutí. Jsem rád, že se vidím jenom
jednou za týden při holení. I kdybych tu zrcadlo měl, moc bych se do něho
nekoukal. Zase jsem zapomněl poprosit tě, abys mi vystříhala chlupy v uších.
Jistě jsi s sebou měla nůžtičky. Prostě dost cítím, jak ty uplynulé měsíce na mě
zapracovaly, viklají se mi zuby a v nejbližší době o dva určitě přijdu. Myslím
však na to jenom, když tě vidím, upravenou, pěknou a elegantní. Kdybych teď
najednou měl s tebou jít do divadla, měl bych komplexy. Ale to všechno
neznamená, že bych tě rád viděl jinou, zhublou a utrápenou. Právě naopak, to, že
jsi, jaká jsi, je pro mě zdrojem radosti.
Dokonce se mi zdá, žes něco sama pro svůj život pochopila. Usuzuji aspoň z
tvých dopisů, že máš radost z účasti jiných, žes dokonce byla na nějakých
rybách s mladými, že chodíš na koncerty a tak dále. A to je přesně to, co jsem ti
radil hned v prvních dopisech, které jsi ovšem nedostala. A tím mi spadl velký
kámen z krku. Slyším moc rád, že tě baví učit i za žebrácky groš. Tohle všechno
ve mně udržuje vzdálenou naději, že bychom ještě mohli chytit mizejicí čas,
prodloužit nějaké dny příští na měsíce a roky a nahradit jimi čas ztracený ve
vesmíru. Proč bychom se měli vzdávat naděje, ne? Vždyť víme oba od Forstera,
že v čase života platí jenom vyvýšeniny a ne ta plochá a šedá poušť obyčejného
a fádního času. Když někdy pomyslím na všechny naše spory o tom, jak má
vypadat lidský život, aby byl k vydržení, a jak se vyhnout katastrofám, cítím, jak
se podstata těchto sporů vzdálila. Bylo rozhodnuto za nás. A já právě proto
nemohu nic vzít zpět. Přijímám všechno v jakési vnitřní pokoře, protože ve své
obnaženosti cítím nejvýrazněji zachráněnou hodnotu lidskosti, která je
nezcizitelná, a připadá mi důstojnější než jindy. Byl jsem tu konfrontován s
dramatickými, ubohými i absurdními lidskými osudy. Pochopil jsem mnohé, co
jsem předtím jen tušil. A všechno mi jenom potvrdilo, že skutečně záleží jenom
na několika málo věcech. A vy všichni víte, které to jsou. A že stačí obětovat pro
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pohodlí nebo pro bezpečí jednu z nich a život se stane absurdním během času od
narození k smrti. Všichni jsme to už pochopili. Peťo mi píše, že jiný život by z
nás udělal možná dávno cizince, kteří by se povinně navštěvovali, aby zjistili, co
komu přibylo v domácnosti. A já jsem raději vzdálený blízký než přítomný
cizinec. Říkám to a mohl bych tu větu pokapat slzami, protože po ničem
netoužím tak, než abych byl přítomen z masa a krve. Ale přesto to říkám, a nejen
pro útechu. Říkám to proto, že to vím, a vím ještě moc jiných věcí, které jsem
nevěděl. Vidíš, moje milá, už je tu ta zima, po které přichází shelleyovské jaro.
Nemusí být totožné s meteorologickým, ale jen s tím básnickým jarem naděje.
Až dostaneš tento dopis, bude už konec ledna a bude už jiný rok, rok 1982.
Nevíme o něm nic, takjako jsme nevěděli před rokem nic o tom, který právě
končí. Proč nemohl být lepší? Třeba se mi poštěstí, abych s vámi strávil místo
půlhodiny celé dvě hodiny. A třeba mi zůstane pět minut, abych tě mohl objímat
a líbat.
Přeju vám všem v tomto roku štěstí a přeju je i sobě.
Váš Milan
P.S. Píšu Mariánovým perem, těším se, že všechno dobře dopadne, a
pozdravuju ho.

Drazí moji,
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jak vidíte, napsal jsem právě zbrusu nové datum a tím vstoupil do nového roku.
Ale nemám nejmenší chuť pronést při té přiležitosti projev. Konstatuju jenom, že
jsem si oddychl, že ten pošahaný rok 1981 je už za mnou. A co nás čeká v tomto
roku 1982, to uhlídáme a necháme se překvapit. Osmdesátá léta máme, zdá se, v
plném květu. Před patnácti nebo více lety, jak si pamatuju, pekli řadu měsíců
všichni vysokoškolští učitelé a vypracovávali plány výchovy na osmdesátá léta a
cucali si z prstu ideální profil absolventa těch let. Asi se nenajde nikdo, kdo by si
dal tu práci a porovnal tehdejší utopické křeče se skutečností. Je to tak lepší.
Ačkoliv, teď mi napadá, že Peťa se tomu profilu dost podobá a Milan taky,
přesto, že není absolventem. Takže to asi úplně zbytečné nebylo. Jinak se ovšem
osmdesátá léta chovají naprosto jinak, než by se před dvaceti lety předpokládalo.
Doběhli jsme akorát sami sebe a předběhnout se nám podařilo jen nejčernější
představy. Nicméně je optimismus na místě. Pád se obyčejně zastaví, když už
není kam padat.
Vidíte, přece jsem se pustil do projevu a to jsem nechtěl. Silvestrovskou noc
jsem prožil tak, aby se ničím nelišila od jiných nocí. Od půl osmé jsem ležel v
posteli, těšil se, že mě nebolí zub, a myslel jsem na to, co asi děláte. Nejblíže
jsem měl k Peťovi, který tak mohl mít službu dozorčího v autoparku. Myslel
jsem na to, že jste asi u známých, že chroupete nakládané kukuřičky a klobásy,
které i ve mně vzbuzují fatamorgány jiného světa. Ale dlouho jsem s vámi
nevydržel. Usnul jsem a až o půlnoci mě vzbudilo střílení a bouchání na
nedalekém sídlišti. Pár kluků bouchalo na oslavu do stěn vězení a pískalo na
prsty. Ale většina spala. Já jsem vstal, přistoupil jsem k tobě, moje milá, obejmul
jsem tě a políbil a popřál ti všechno nejlepší do nového roku, hlavně aby se ti

brzy muž vrátil. Pak jsem se objal s Milanem a pak se všemi, co byli přítomni. A
pak jsme vzpomínali na všechny, co nejsou mezi námi a trápí se s nepříznivosti
osudu a lidskou zlovolností. Pak jsem si opět lehl, ale dlouho jsem nemohl
usnout. Vzpomínal jsem, jak bylo někdy těžké mít skutečný pocit předělu v této
noci, jak bylo těžké být veselý a cítit se volně a spokojeně. Jak se to podařilo
třeba jenom párkrát, když jsme byli mezi dobrými přáteli, a že jinak je celá
nucená aureola této noci na kočku. A tak jsem ani nelitoval svého spánku.
Rozloučil jsem se s vámi všemi, poslal jsem pozdrav Peťovi do Martina a
ponořil jsem se do spánku. A spal jsem a spal a najednou bylo obyčejné ráno
roku 1982. Dostali jsme vánočku a po obědě jsem našel v polévce útržek
hovězího masa. A nejlepší je, že na Nový rok o slepičí krok, slunce se vrací k
rovníku a bude tu více světla, dorazilo jako velké kyvadlo k obratníku a vrací se
zpět. Musíme se tomu poddat a vykouzlit z toho přírodního faktu optimismus.
Všechny primitivní národy to tak dělaly a nám nezbývá než se jim připodobnit.
Vždyť jsme vlastně pořád primitivní národy. Stačí si přečíst noviny a je to hned
jasné. Takže se oddávejme naději, kterou přináší slunovrat.
Už dlouho jsem nedostal slušnou knížku a mám pocit, že intelektuálně
vysychám. Všechny podněty k souvislejšímu zamyšlení musím vyhrabávat z
paměti a utíkám se často k šachu a hloubám nad logikou toho malého prostoru,
který jsem si namaloval na kus lepenky. Peťa měl tehdy skutečně vynikající
nápad.
Poslední dojímavá kniha, kterou jsem tu četl, byla „Holubí věž“. Psal jsem
vám o ní, ale dopis jste asi nedostali. Vydáni bylo tak zpustošené, že jsem
nemohl odhalit autora. Bude to asi nějaký Němec z válečné generace, protože
jde o příběh německé emigrantské rodiny v Itálii. Nechápu, že jsem o té knížce
nevěděl. Možná vyšla hned po válce. Chtěl jsem, abyste si ji přečetli a taky mi
pomohli vypátrat autora. Jak to často bývá, stojí celý půvab toho vyprávění na
reprodukci vnitřního světa malé holky. Je tam hodně smutku a hodně lásky. Ale
je to už dva měsíce, co jsem tu knížku četl, a od té doby se jen nutím ke čteni
trapných příběhů z českých mlynů a podobného braku. Nic k zamyšlení, nic k
útěše. A tím méně krásy. Protože kromě bílého sněhu tu není nic krásné, zcitlivěl
jsem na krásu slov, ale marně ji hledám. V novinách není, nacházím ji už jenom
ve vašich dopisech. A jsem tak hladov krásy, že je to až k nevíře. Když si
vzpomenu na všechny ty akademické estetiky, zvedá se mi žaludek. Vždyť
potřeba krásy je celkom primitivní, skoro jako potřeba jídla. Aspoň já to tak
cítím. Beru do rukou předměty a hledám v nich krásu. Ale mám k dispozici
jenom krabičku od sirek, pár cizích známek a obaly z čokolády. Všechny zvuky,
které slyším, jsou bez krásy. Jen ten kohout, co nám tu kokrhá, má něco do sebe.
V Bratislavě zpívali ptáci vždy ráno, a já je vášnivě poslouchal. Uměl jsem už

odhadnout, co s melodii udělají, kdy bude stoupat a kdy klesat. Nic si neumím
představit tak živě, jak blaženou chvilku při poslouchání nějaké hudby.
Najednou se mi zdá, že bych já, hudební analfabet, dovedl plakat rozkoší nad
točící se deskou Bacha. Čtu pozorně všechny básně v novinách, ale je to strašná
žeň, a tak si aspoň opakuju ty drobty, co umím nazpaměť. Jenže já blbec jsem
vždycky pohrdal učením nazpaměť. Protože jsem, blbec, nevěděl, že se mi to
bude hodit.
Ten kaktus, co mi poslala Martuška, mi zahynul. Opatroval jsem ho, ale přesto
zahynul. Zešedivěl, uschl a uhnil mu kořínek. Prostě to vězení nevydržel. Bylo
mi ho hrozně líto, ale nemohl jsem pro něho nic udělat. Na dvoře jsem při
vycházce ze škvíry mezi betonem vyloupnul kousek půdy, ale když to uschlo,
nebyla to půda, jen spečený popílek a prach. Tak jsem milý kaktus oželel. Umřel
prostě na následky vězení. Nejodolnějším živým tvorem je asi člověk.
2. 1. 1982
Už jsem vám asi mnohokrát psal, že tady mám živé a bohaté sny. Doma jsem
možná snil také, ale všechno jsem zapomínal a nevěnoval tomu pozornost. Tady
se třeba z takového snu probudím a zkoumám, odkud se vzal, co ho vyvolalo a z
jakých dávných zážitků se poskládal. Prostě si tady své sny pamatuju, jejich živý
ráz a bohatý děj mě zřejmě odměňují za pustotu bdělého života.
Zajímavé je, že až na výjimky mívám sny celkem příjemné, milé a takové
spořádané. Jako by to ani nebyly sny, ale filmové šoty ze života, s trochu
překotným střihem, ale bez fantasmagorických definicí. Někdy mám podezření,
jestli si ty sny nějak podvědomě nekontroluju, jestli je dokonce uměle
nevyvolávám a jestli si prostě jen tak nepohrávám se skutečnostmi svého života
na tom tajemném okraji spánku a bdění. Analytik by asi ze mne velkou radost
neměl, protože není co vysvětlovat, i ve snu se mi dějí věci naprosto přirozené a
průhledné. Včera se mi zdálo třeba o chuděrce Lízince. Neobvyklé bylo jen, že
jsme spolu žrali z jedné misky. Líza furt ukazovala hlavou, abych si bral, ale já
jsem říkal, že už mám dost, ať žere zas ona, že já něco vydržím, protože jsem
člověk. Líza byla v tom snu strašně obětavá, pocítil jsem k ní velikou lásku a tak
jsem ji vzal do náruče a čichal jsem vůni jejího kožichu. A věřte nebo nevěřte,
skutečně jsem tu vůni cítil a těšil jsem se z ní. A to bylo všechno, potom jsem
přešel zas do jiného snu, s jiným obsazením a na jiné scéně. Seděli jsme všichni
čtyři v autě, bylo tam báječně teplo a motor tiše vrčel. (Pravděpodobně
přelétávalo nad Ruzyní letadlo.) Peťa seděl za volantem a my ostatní jsme jen
tak tiše klímali a bylo nám strašně dobře. Najednou jsem si všimnul, že Peťa se

zvláštním způsobem usmívá a vůbec neřídí, ruce měl složeny v klíně. Zeptal
jsem se, co je, a Peťa jenom řekl, že to jede samo. Podíval jsem se ven a nic jsem
neviděl, ale auto se očividně hýbalo. Milan se spiklenecky usmíval a ty si se
vyděšeně ptala, kam jedeme. Já jsem jenom krčil rameny a bylo mi do smíchu,
protože jsem měl nezdůvodněné vědomí o tom, že se nám nemůže nic stát.
Chytil jsem tě za ruku jako při návštěvě ve věznici a ty ses taky začala spokojeně
usmívat. Peťa se protahoval za volantem a Milan říkal, že je to lepší, než jet po
cestě. Asi jsme letěli, to nevím jistě, ale nebyl to takový ten úzkostný let snů,
spíše jsme měli společný šťastný pocit existence a nedůležitosti toho, co se děje
venku a kam vlastně jedeme. Peťa si prosil jablko a všichni jsme si vzali krásné
červené jonatánky. Nijak to všechno neskončilo a všechno se rozplynulo. A
takových snů-nesnů mám několik po sobě a je mi z nich veselo. V těch snech je
všechno nějak nedůležité a prostomyslné. Žádný takový parádní symbolický sen
jako Mirovi se mi nezdál a Jolka by asi měla těžkosti něco z toho usoudit. Ale
lhal bych, kdybych tvrdil, že mi z některých snů nebylo divně a že jsem nehledal
jejich smysl. Ještě v Bratislavě, když jsem o vás nevěděl nic celé týdny, se mi
zdál sen, který jsem vám už psal, ale nedostali jste ho.
To se mi zdálo, že sedím v obývačce za psacím stolem a něco strašně
důležitého píšu. Ty si seděla v křesle, v tom starém červenozlatém domácim
obleku a znepokojivě a divně jsi se na mě usmívala. Ptal jsem se, co se tak na mě
díváš, a ty jsi řekla, že proto, že jsem byl tak dlouho pryč. Tak jsem zavolal na
kluky a oba přišli a zastavili se ve dveřích. Milan ještě neměl plnovous. Peťa se
na tebe podíval, zatvářil se otráveně a odešel do kuchyně. Za okamžik přišel se
sklínkou vody a rozpuštěným cukrem a řekl ti - pij. A ty jsi pila, ale pořád ses
tak usmívala, jako že víš své. To mě znepokojovalo a tak jsem se zeptal kluků,
co se vlastně děje. Ale Milan řekl že jsem jim rozbil sáňky, a oba odešli do svého
pokoje. Chtěl jsem začít znovu psát, ale když jsem se podíval na své ruce, viděl
jsem, že jsou to dědečkovy ruce, ty ruce, které ležely bezvládně podél něho,
když už umíral. Podíval jsem se na tebe, ale ty jsi zřejmě nic nezpozorovala. Tak
jsem si jenom tiše pro sebe říkal, že musím být statečný, a pokoušel jsem se
těma rukama pohnout a třísknout do stroje. To nebyl dobrý sen a musel jsem na
něho hodně myslet. Dnes vím, že byl výrazem tehdejšího nevědomí o vás a o
světě a úzkosti z absurdního světa, kterému jsem byl vystaven. Jsem rád, že se
mi takové sny už nezdají.
3. 1. 1982
Zima začala, ale nějak jí došel dech. Venku se honí teplý vítr a kape se střech.

Kolem je Ruzyň, kterou se marně snažím nějak napojit do svých vzpomínek. Pro
vás snad už má větší tvářnost než pro mě. Asi jsem tu nikdy nebyl. (Kromě
letiště). Snad před mnohými a mnohými léty, když mě Ila poslala ke své
přítelkyni, jsem tu chodil do jakéhosi zemědělského ústavu na oběd. Ale tehdy tu
byla pole. Kousek odtud je prý však Bílá Hora a tu už znám. Přes ni jsem jezdil
do ulice Nad alejí a taky na Petřiny. Tam končili tramvaje. Teď jsem tady kousek
odtud, ale na těch Petřinách už nikdo není. Jako kdyby ta Praha pro mě vyhořela.
Lída je mrtvá už kolik let a já pořád zkoumám své svědomí, abych změřil pocit
viny na tom, že nebyla zachráněna. Ta doba se mi jeví nepřehledně a já už ani
nevím, zda jsem věděl všechno o tom zoufalství, které prožívala. Třebas jsem
mohl něco udělat. Mohli jsme ji vzít někam s sebou na dovolenou, být prostě
nablízku duše, která najednou zůstala strašně sama. Stejně nevím, jestli by to
pomohlo. Když beru do ruky její Jógu, znovu ve mne všechno ožívá. Přesto, že
to nebylo nikdy vysloveno, vždycky jsem se cítil za ni trochu zodpovědný a
vždy mě tato zodpovědnost dost neurotizovala. Ona měla velikou potřebu lásky
a já jsem se možná dost ostýchal dát ji lásku najevo tak, jak si zasloužila. Vím,
že netoužila po ničem jiném než po niterné účasti na svém životě. A možná jsem
se měl pokusit i násilněji vykolejit z jejího děsivého způsobu života v tom
sídlištním osamění. Ale jak je to už dávno. Už mě přešel i vztek na všechny ty
muže, kteří ji dokopali až na dno zoufalství. Abych si ulehčil, konstatoval jsem
už tehdy sám pro sebe, že neměla schopnost žit. Potřebovala k životu nějaký jiný
svět. Takový, který není. Neměla žádnou imunitu vůči zlu, rány se v ní vršily a
ničeho se nedovedla zbavit. Ale stejně na ni nemohu myslet bez rozechvění a
čas, který uplynul, mi nedává rozhřešení. Možná je doma rozsáhlý dopis, který
mi o sobě napsala, když jí bylo osmnáct. Milan by si ho měl přečíst.
Pak si zase říkám, že Helenka ji dost pudila k životu a nic to nepomohlo. Kdo
ví, jak to všechno bylo. Někdy mě děsí myšlenka, že mě nějak podvědomě
milovala od první chvíle, kdy jsem ji našel plačící sedět v Kroměříži na
schodech. Vždycky jsem se s ní bál o tom mluvit.
Helenka s mužem na ni jistě taky často vzpomíná. To byly zase jiné Petřiny.
Zdá se mi, že se kolem Bílé Hory dalo sejít do nemocnice do Motola. Ale
nemohu zjistit, v kterou stranu to je. Ruzyň je prostě vydělená z mé
představivosti. Kdybych měl jít pěšky, kdoví, jestli bych ta místa vůbec našel.
Když tak na všechno vzpomínám, uvědomuju si, co všechno z mého života
odešlo. I bez toho vězení. S lidmi odešel tak nějak i místopis země, po které
chodíme. Důvěrně známá místa se najednou oděla cizotou a už do nich
nevstoupíme, jakoby jsme se jim vědomě vyhýbali. A kolik takových míst je.
Čím dál více.
Je to zvláštní, ale já jsem vždycky potřeboval ke skutečné vazbě, k jasnému
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vědomí o blízkosti jiného člověka, jistou konkrétní vzpomínku na celé prostředí.
Dělá mi těžkosti myslel na přátele, když nevím nic o ulici, kterou chodí, o okně,
kterým se dívají na nebe, jestli bude pršet. Pořád je ještě vnímám ve starých
domovech, vidím nedokončené schody, jakési krámy válet se pod nimi, výhled z
kuchyně do zahrady a takové věci. I Laca pořád vnímám u toho stolu na chatě,
jak se probírá v časopisech. Toto maniakální zatížení na „enviroment“ se
projevuje i ve vzpomínkách na vás. Asi se to projevuje i v mých dopisech. Prostě
vás vidím sedět v kuchyni nebo v pokoji, snídat a večeřet, umývat podlahu a číst,
vstupovat do dveří a odcházet. A to mi strašně pomáhá. Rád si vás predstavujú u
Jolky nebo na chatě, protože tam všechno tak důvěrně znám. Když se dovím, že
jste byli někde, kde to neznám, hned jsem z toho celý nervózní, protože mě
zrazuje představivost. Možná jsou i tyto cely tak chudé na výraz, aby se k nim
člověk ve vzpomínkách nemusel vracet. Nebude se mít o co zachytit. I ten
pohled z okna se skládá jen z jakési zmrzačené skutečnosti. Ze střech, komínů,
vzdálených paneláků atd. Jistě tu není nic, k čemu by srdce mohlo přilnout. A
přece tu asi lidé v okolí mají svůj domov, rádi se sem vracejí a budou jednou
vzpomínat třeba na ten pokoj, kde jsem zahlédl na Štědrý večer svíčky na
stromečku. Vždyť i ta Bílá Hora a všechny mé vzpomínky jsou zakořeněny
blízko odtud. Ale sem se asi nikdo nevrací, aby se podíval zvenku na vězení.
4. 1. 1982
Konečně je už obyčejný všední den. Nevím ani, čím to tak je, že se svátky tak
špatně ve vězení prožívají. Člověk se může snažit říkat si, že žádné svátky
nejsou, ale podvědomí, to musí více myslet na svět venku, na nevšední
atmosféru, na lidi, kteří se navštěvují a rozmlouvají o životě atd. A tu asi
mnohem více vyvstává ten rozdíl. Ale už je to pryč. Dnes jsme byli opět na
vycházce a já jsem viděl, že nikde nezůstal ani škraloupek sněhu. A ve vzduchu
jakoby visela nějaká falešná předzvěst jara. Určitě falešná, protože kde je do
jara? Jsem zvědav, jak budu cítit jaro. Léto jsem oželel celkem bez problémů, z
podzimu není co želet, zimu jsem už odepsal. Ale na jaro, jak víte, jsem byl
vždycky citlivý. Vyhlížel jsem ho doslova z okna a povzbuzoval tichými
modlitbami. Jaké bude letos? Leden a únor jsou takové měsíce bez tváře. Není
na nich čím se zachytit. Vždycky jsem si přál, aby uplynuly co nejrychleji. S
výjimkou toho týdne na lyžích. Možná uplynou rychle i tak.
Stejně je to zvrácené myšlení, které od sebe odvrhuje čas a zuřivě si přeje, aby
běžel co nejrychleji. Rozumem si dost přesně uvědomuju, že je to můj lidský
čas, tento čas vězení, čas z toho života, který mi byl vyměřen, a že bych si ho

měl vážit stejně jako všeho času jiného. Že bych ho měl nějak pro svůj život
zhodnocovat, vítat každé ráno den, který nám byl dán. Snažím se to dokonce
vysvětlovat i svým spoluvězňům, ale bez úspěchu. Vládne tu všeobecné
pohrdání vůči tomuto času, je to čas prokletí a každý by ho nejraději hnal před
sebou bičem, zestárl dobrovolně v jediném okamžiku o celé roky, jen aby měl už
tento čas za sebou. Mým návrhům na zhodnocení tohoto času není dopřáno
sluchu. Je až neuvěřitelné, jak většina vězňů tento čas odcizí anebo prohraje v
kostkách. A nejvíce je váženo heslo: co odspíš, to neodsedíš. V Bratislavě byl se
mnou na cele člověk, který ulehl v sedm večer a za pět minut spal. Ráno vstal,
nasnídal se, složil si hlavu na ruce na stůl a spal znovu. A odpoledne taky tak.
Byl to myslím světový rekordman ve spaní. Když se probudil, zamžoural kolem
sebe a spokojeně vykřikoval, kolik se mu podařilo toho odspat. Měl pocit, ze
ošidil vězení, prokurátory a soudy a celý stát, protože namísto toho, aby se trápil
nad svým osudem, tak spal a zdály se mu krásné sny. Jednoduše nebyl ve vězení
přítomen, vysvětloval mi, že když si odspí svých šestnáct hodin, zniží tak svůj
trest na třetinu. Vysvětloval jsem mu, že i ve spánku běží čas jeho života, že ta
vyměřená svíčka hoří i když spí. Ale on tomu nechtěl rozumět a říkal, že na
takový život stejně kašle.
Já zkouším najít i v tomto čase jisté hodnoty a drobná potěšení. Musím hrabat
ovšem špendlíčkem, abych něco objevil. Nejčastěji nacházím smysl v třídění
myšlenek a v inventarizaci všeho, co jsem v životě prožil, co jsem pochopil a co
ze všech závěrů dozrálo až tady. Trochu se to podobá uklízení a trochu nakládání
okurek na zimu. Při tom úklidu jsem bez milosti odhodil spoustu veteše,
všelijakých iluzí a falešných věr. A co zůstalo, to se snažím roztřídit do poliček,
jako když děláš úklid ve špajzu. Do výšky očí ukládám to, co je nejdůležitější.
Myšlenky pro denní potřebu, základní potraviny pro zdravý a smysluplný život.
Jsou tam naše vztahy a všechny životně důležité esence, bez kterých je lidský
čas jen spotvořeným „eintopfem“. Jsou tam příklady a návody na řešení. Prostě
všechen lidský materiál. Zhora a zespodu to mám obložené filosofií, uměním,
literaturou a vůbec lidskou vzdělaností. Je to dobrá kombinace. Všechno by bylo
ovšem mnohem zábavnější, kdybych si byl jist, že té špajzy ještě ve zdraví užiju.
A to víš, že bych každému dal, kdo by chtěl, a ničím bych nešetřil. Ale musím už
toto povídání skončit, protože je tu tma a já píšu vlastně po paměti.
5.1.1982
A už je zas jiný den. Čas zase poskočil. Večer jsem dlouho nemohl usnout, a
tak jsem zase dělal ten pořádek ve špajzu. Doma mě znervózňovalo, když jsem

nemohl usnout. Trápil jsem se pomyšlením, že budu celý den ospalý a unavený.
Tady se tou myšlenkou netrápím. Nemám proč být svěží a odpočinutý. Ten
následujíci den musím prožít tak či onak. Nijak se nezlobím, když v noci bdím.
Je tu v noci zvláštní ticho. Je až s podivem, že tu ty stovky lidí mohou tak tiše
spát. Jen na chodbě je slyšet přecházení. A já se vzdaluju. Naprogramuju si
nějaký problém a ohledávám ho ze všech stran. Nic mě nehoní, na všechno mám
čas. Anebo bloudím vzpomínkami. Když narazím na něco zajímavého, setrvám
na místě a podrobně si proberu nějakou dávnou skutečnost. Asi byste nevěřili, co
všechno jsem vyhrabal z paměti. Kolik dávných dějů, ve kterých všichni hrajete
svou roli, jsem si zopakoval. Možná, že jste na ně dávno zapomněli, nebo prostě
nemáte čas na ně myslet. Já mám čas. Moc lidí by se divilo. Stovky lidí, že jsem
si je tu přivolal z dávných setkání, abych probral všechno, co nás kdysi
spojovalo nebo rozdělovalo. A tají se mi dech, když si pomyslím na to, že se
takto ve vzpomínkách dostávám i já k jiným lidem a jsem součástí jejich
nočního přemýšlení. Ale jak vím, ti, jež jsou zavaleni všedním shonem, nemají
na to čas.
Možná, že naše hektická civilizace schází proto, že lidé nemají čas na
přemýšlení. Vlastně se většina lidského konání děje bez rozmyslu. Ještě před
stoletím měl člověk k dispozici dlouhé večery pro přemýšlení. Dnes, jakjsem
četl v novinách, se vylidní ulice a všichni čumí na seriál o nemocnici. Je to
strašné. Vlastního života se vlastně neúčastní a vášnivě civí na vymyšlený svět
na obrazovce. Blíží se stále jistěji k 451 stupňům Fahrenheitu . Tři telestěny a
účast na životě televizní rodinky. Těžko se s tím asi dá něco dělat.
Poslouchám, co mi tu lidé vyprávějí o svých zábavách. A vidím, že jde v
naprosté většině o útěk od vlastní skutečnosti. Hrozné je, že si už nedovedou nic
zvolit sami, ale chovají se jako ve velkém zábavním parku. Berou prostě to, co je
k dispozici. Hospodu nebo televizi. Nepotkal jsem ani jednoho rybáře.
Samozřejmě, že jsem to všechno kdysi četl u Fromma. Ale nepřipadalo mi to tak
důležité. Až teď vidím, že od neschopnosti žít a promýšlet vlastní život, od
pasivní účasti na moderní orgiastické zábavě vede přímá cesta k porušení a
destrukci osobnosti. Pro takové lidi je pak vězení doživotním traumatem, ze
kterého se málokdy vzpamatují. Najednou jsou ponecháni sami sobě, bez
možnosti utéct k náhradnímu životu filmových a televizních fikcí. A na to je
strašný pohled.
Nebylo by asi příliš těžké vypracovat systém osobní ochrany proti této
destrukci. Konečně, mnozí lidé to už dávno udělali. Ale většina ani neví, oč tu
jde. A navíc tu nejde jen o popracovní život, ale možná především o pracovní
život, který už také není ve vlastnictví člověka. Aspoň většinou ne. Viz
Milanovy zkušenosti s prodavačkami.
6

No prosím, povídám, a skoro zapomínám, že píšu dopis, oddávám se luxusu
abstraktních úvah. Vracím se tedy rychle k vám. Do Bratislavy, do Martina, do
Brna. Uplynulo 14 dní od vaší návštěvy a já budu moci brzy odstartovat novou
etapu těšení se. A předpokládaná dlouhá cesta tohoto dopisu mě přenáší mnohem
dál. Jestli dorazí, potom se v něm setkáme vlastně až v únoru. A to už bude zase
blíže k jaru. Ale co víme. Možná budou hory sněhu a krutá zima. A já budu
myslel na to, jak se, moje milá, choulíš u ohřívače a Tomáš ti leží na klíně. Milan
nemá zimní boty, nebo už má. Budu si ho představovat, jak běží čistým sněhem
Železné a na vousech se mu usazuje námraza. Peťa nejspíš bude sedět v nějaké
službě a bude mít za sebou třetinu vojny, potom už jenom polovinu a můžeme
doma pověsit u dveří metr, jako za Milanových časů. Co bych dal za to, kdybych
měl před sebou vůbec nějaké datum. Babičku si umím představit jenom v
sálavém teple bytu. A Karel se tluče zimou po staveništi a Marta s děvčaty na nic
nemá čas, protože furt a furt je co dělat.
Doufám, že v Bohumíně dostanou můj dopis, který jsem psal Evženovi k
narozeninám.
Taky doufám, že vyřizujete na potkání moje pozdravy všem, kteří se mnou
cítí, cokoliv pěkného si v tomto směru vymyslíte, bude pravdou. Kdyby to šlo,
každému bych napsal. Jestli ovšem nepřišel ten dopis, co jsem psal k
narozeninám Mirovi, bude mě to moc mrzet.
Čekám, že by mohl každý den přijít balík, jak jsme se na tom domluvili. A to
mi ještě zbylo sádlo, citrony a sladkosti. A tak jen kvůli cigaretám jsem obléhán
a mé okolí ke mne vysílá žádostivé pohledy. Ale nekouřit je zdravé.
A tak se s vámi se všemi loučím v tomto čase a setkávám v jiném. Moc vás
objímám a líbám.
Váš Milan

Učebnice italštiny byla jmenovanému předána
(červeným inkoustem)

Drazí, milí, rozmilí,
všichni dohromady, široko daleko!
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8. 1. 1982
Je zase pátek a já usedám k zelenému stolku (říkám to tak, jako bych měl ještě i
jiný a mohl vůbec sedět někde jinde), abych byl těch několik chvil s vámi a vedl
samomluvu s vírou, že dojde k vašemu sluchu. Toto spojení je o to klamnější, že
už zas od vaší návštěvy nemám od vás ani slovíčko, a i když něco v příštích
dnech dostanu, bude to starší než vaše návštěva. Ale není to tak zlé, včera jsem
dostal balík od lly. Neuměl jsem ani odpovědět na otázku, od koho čekám balík.
Zřejmě jste lle balíčenku poslali. Potěšil jsem se pomeranči, čokoládou,
uherákem a samozřejmě takovou supervzácností, kterou tu představují tvrdé
sparty. Vánoční cukroví jsem jedl lžičkou, ale o to lepší bylo, protože jeho
rozdrobením se vytvořila báječná směs sta chutí. Píšu však o tom proto, aby Ila
věděla, jak mě to dojalo, předpokládám, že mi sama chtěla něco poslat.
Najednou mi bylo, jako bych byl kdysi dávno někde na brigádě nebo na dětském
táboře a dostal od ní balík. S těmi balíky je to vždycky tak, že přesto, že nikde
není ani slovíčko a nedostanu ani papír s adresou, probírám se těmi pochoutkami
a spíše myslím na ruce, které je do krabice vkládaly, a nohy, které je nesly na
poštu. V tomto případě bych byl rád, kdyby to byly skutečně Iliny nohy, které ji
zanesly na poštu. Ale trochu o tom pochybuju. Asi to byl Evžen, kdo s tím šel.
Nu, mockrát děkuju. Ila jistě nemyslela tak na můj žaludek jako na mé srdce,
které přijímá takové dary jako posly vzpomínek a soucitu. Moc bych se těšil,
kdyby v těchto dnech oslav Evženových narozenin dorazil můj dopis s

blahopřáním a malovanými kytičkami.
V minulém dopise jsem se s vámi loučil za tepla, žvanil jsem něco o
předzvěsti jara, uplynulo několik dní a dnes mi na vycházce skoro umrzly ruce.
Mráz tu stimuluje citový život, protože se nesmírně těším, až se večer budu moci
zachumlat do postele. Takové těšení je výrazným předělem dne, končí jim den
ledových nohou, je prostě úžasné, když se člověk může na něco těšit. Jak je vám
doma? Topí se?
Stačí, abych napsal slovo doma, a zatrne mi u srdce. Jak se mi scvrkly
všechny touhy. Už si nepamatuju, po čem všem jsem toužil. Možná po moři,
které se rozlévá až k obzoru, po vysokých horách, po velkých městech, po
nekonečné cestě lesem. A teď se mi všechny touhy soustředily do dvou pokojů,
do předsíně s červeným kobercem, do kuchyně s plynovým sporákem, na kterém
vře voda na kávu. Kdyby někdo, zlatá rybka nebo všemohoucí dědeček, dali na
vybranou mezi jiným světem a těmi dvěma pokoji, dal bych přednost tomu,
zazvonit u našich dveří. Stál bych třeba dlouho u okna a díval se ven, nebo bral
do rukou knihy a hrnce a hladil opěradla židlí. A ty bys mi, moje milá,
nerozuměla, protože bys přišla domů a říkala jako vždycky, jak se ti ten byt
hnusí, ta špína v rozích nad topením a postříkané zrcadlo v koupelně. Ale ani
bych netrval na tom, aby mi někdo rozuměl, všechno bych si i tak musel prožít
sám. Je to hrůza, ale nějak se skutečně bojím, že byste mi nerozuměli. Ale určitě
byste se snažili.
Čas, který plyne, je jak transformátor, něco mi přibližuje a něco vzdaluje.
Řada věcí, které jsem znal a které mi byly blízké, se propadá do zelené vody. Je
to ten obraz z Orwella, který mě straší. Něco se potápí, vrstva zelené vody je
stále silnější a já se marně snažím zachytit detaily a výrazy tváří. Už
nerozeznávám, kdo se usmívá, kdo se mračí a kdo vztahuje ruce. A nejhorší je,
že nemám na to potápění žádný vliv. Všechno to samo odplouvá a já jen
bezmocně stojím a přihlížím.
Ale to vše je kompenzováno i opačným dějem. Řada věcí se mi přibližuje
jakoby z velké dálky. Ve velkých zvětšeninách pohlížím na všechno, co nás
spojovalo, na všechno, co mělo výrazně lidskou hodnotu, na drobné okamžiky
štěstí, které daly o sobě vědět. Přichází i zvětšeniny z dětství a mládí, všechny
lidské doteky, vytržení z přírodních krás a vůbec Nerudovy prosté motivy. A
naopak se vytrácejí za zelenou vodu všechna ta data, která uvádíme v
životopisech a o kterých se soudí, že jsou mílniky lidského života. Je to nesmysl.
Tento transformátor je přirozeně řízen mou lidskou situací, a tak se neodvažuji
tvrdit, že to, co zprostředkovává, má obecný lidský smysl. I když trochu asi ano,
i když lze pochybovat o tom, že na každého čeká vězení každý si zažije nějakou
jinou havárii v životě. Je to vlastně ten samý trik který se už dlouho používá v

literatuře - vrhneš skupinu lidí na pustý ostrov, nebo dáš človeku onemocnět na
rakovinu. Jenže, jenže, jak známo, jsou i lidé, kteří umírajíce myslí na to, jak by
dokončili své pomsty a jiní byli ve vězení, a nijak se okoralost jejich duší
neztenčila. Víz mnohé historické príklady. Takže co? Je vše dáno a král Oidipus
nikdy neunikne strašné věštbě? Asi nic nevíme, pánbůh zaplať za to, že víme, že
to víme.
9. 1. 1982
Setkal jsem se tu s mnoha lidmi, hlavné mladými, kteří byli doslova bez
domova. O místech, kde přespávali, mluvili lhostejně, o rodičích s opovržením.
Když jsem se jich ptal, co považují za domov, řekli mi, že nic takového není, že
je to jen sentimentální žvást. A byl jsem nahranej, protože jsem jim nedovedl
vysvětlit, co to domov je, televizní idylky považovali za podvod a knihy nečetli.
Neplavci nevysvětlíš, jak je v teplé mořské vodě báječně.
Byl jsem zasvěcen do života kluků a holek, kteří spí každou noc jinde,
všechno si nosí s sebou, svoje toalety odbývají v podchodech na Václaváku,
chytí se každého, kdo je nechá přespat. A zdá se jim to lepší, než být doma.
Nebo mi vykládali o nudě, cizotě a pustotě všech možných ubytoven. A já jsem
poslouchal a myslel na to, kolikrát jsem opakoval slova o samotě a odcizení
moderního člověka ve svých přednáškách a článcích a znal vlastně jenom z
doslechu, zprostředkovaně přes literaturu, přes Camuse a Sartra, přes Američany
a kdoví koho. A tu mi vyprávěl už dospělý muž, jak šel jednou na Štědrý večer
po silnici a bylo mu jedno kam vede. Byl vzteklý, protože všechny hospody už
zavřely. A tak jenom šel a šel, pil pivo, které si koupil na cestu, a lahve vztekle
rozbíjel o asfalt. Ušel třicet kilometrů až padl a pokoušel se zmrznout. Ale
nezmrzl, protože někde přece jen otevřeli hospodu. Měl už několik domovů, ale
žádný nestál za nic. Je to furt ta samá písnička, ožralí otcové a mámy kurvy.
Anebo naopak, anebo ještě jinak v bohatém a noblesním provedení. Stejný obraz
v cikánských bytech i ve vilách společenské smetánky.
Člověka se zmocňuje hluboká pochybnost o celé sociální terapii, jak v ní
věřilo minulé a toto století. Hlupáček Robert Owen. A jiní dobromyslní hlupáčci
po něm. Vždy jsem si položil otázku, zda hlavní příčinou toho bezdomoví,
kterým byli moji spolubesedníci nemocní, byla bída asociální vyřazenost. Nikdy
ne! Sociální zákonodárství a sociální jistoty, tak oblíbená fráze našich úvodníků,
jsou vůči tomuto bezdomoví naprosto netečné. A neumím si ani představit, jaký
terapeutický účinek by mohly ve své anonymní a byrokratické podobě mít.
Zdá se mi spíše, že toto bezdomoví vyrůstá přímo z nějakého nádoru, kterým

je stižen typ naší civilizace, a z falešné hodnotové orientace lidských životů.
Jistě víte, jak se to všechno jmenuje. Bylo o tom napsáno dost kolosálnych
ideologických zkamenělin, kterými je zaplavován svět. Pořád prostě platí, že
rodinné přídavky jsou zárukou harmonické rodiny, jakož i alimenty a výživné
nejrůznějšiho druhu. Je to to jediné, na co jsme schopni přijít. Samo o sobě to
možná není tak špatné, ale celý ten utopický balast zatemňuje skutečnost, že
jsme jinak bezmocní proti deformaci elementárních lidských vztahů. Anebo že
máme pro jejich terapii dokonce méně nástrojů než před sto lety, kdy ještě
existovaly domovské obce s povinností starat se o sociální vyřazence.
Neuvěřitelné je přitom, a tu myslím na spoustu jiných věcí, které souvisí se
sociální harmonii, že veřejné traktování těchto věcí je tak bezmocné. Odtud mi
prostě připadá jako manifestace tichého šílenství. Kdyžsi vezmeme jazyk,
kterým se mluví o problémech světa, musíte nabýt dojmu, že jde o
neartikulovanou řeč troglodytů - válka, zbraně, moc, strategie, energie,
hospodářství, štěstí, svoboda, všechno na jedné hromadě, změť jakýchsi
odpadků, které možná neberou vážně ani ti, kteří ta slova vyslovují. A nejhorší
je, že se vzbuzuje falešný dojem, jako by to všechno neobyčejně přímo souviselo
se štěstím, domovem atd. Jako kdyby celá ta neartikulovaná ideologie měla
přímý vliv na to, zda nějaký muž bude kráčet o Štědrém večeru silnicí a rozbíjet
vztekem nad nesmyslností života láhve od piva. Tohle všechno se nedá odbýt
statistikou životní úrovně. Ani poukazovaním na výjimky z pravidla. Čím dříve
se zjistí, že jsme schopní přežít zklamání z neúčinnosti tradičních terapií, tím
lépe. Jak říká Peťa spolu s Římským klubem, pokud nebude průmyslová
civilizace schopna změnit radikálně svůj způsob života, čeká ji katastrofa. Určitě
mysleli i na způsob myšlení. A já jenom dodávám, co mi tuhle řekl zkušený
kriminálník na vycházce: je taková doba, že nejlepší je zašít se na deset let do
basy. Škoda, že to nemohu vzít jako útěchu, když právě já mám toho domova, o
kterém jsem začal, plnou hlavu a plné srdce.
10. 1. 1982
Přečetl jsem, co jsem včera napsal, a vidím, že jsem neřekl to, co jsem chtěl.
Vlastně jsem ani nemohl. Je to vlastně zbytečné o takových věcech psát. Chtěl
jsem jen, abyste věděli, čím se v myšlenkách zabývám. Pak ještě přemýšlím o
všem v noci a vracím se pořád k té ztrátě skutečností, protože teď víc než jindy
si myslím, že základní problém lidské společnosti spočívá v neschopnosti vnímat
skutečnost bez optiky dosavadních ideologií. A není to jen optika, je to i jazyk,
zvrácená pojmosloví, která žijí vlastním životem a už dávno neodpovídají

skutečnosti. Prostě čtu noviny a mám intenzívní pocit, jakoby referovaly o jiné
planetě a ne o té, na které žijeme. O jiných lidech, které jsem nikdy nepotkal, a
hlavně o jiných problémech, než jsou ty skutečné. S tímto pocitem se mi dost
těžko žije, a proto ho radši nechám.
Protože, abych se vrátil k samému začátku, nad problémem tvorby domova
stojíme všichni s prázdnýma rukama. Nestvoří ho ani alimenty, ani výchova k
rodičovství, jak se praktikuje v manželských poradnách. Obecně platný sociální
recept asi vůbec neexistuje, snad jen v rámci celé přeměny smyslu všech
existujících sociálních projektů. Moderní společnost však dospěla tak daleko, že
se svobodně hedonizmu moderního konzumu nikdo nevzdá a uměřenost ve
volbách nebude zvolena. A tak je jediná naděje v onom očekávání zchudnutí. S
velikou radostí sleduji, jak úspěšně pokračuje v celém světě. Jenže my jsme na
to měli ještě čas, dokonce jsme nebyli ani bohatí, nestihli jsme to a už to
nestihneme. Myslím nás jako národ. A proto asi budou lidi zuřit nejvíce. Ale
terapie to bude.
Venku, za tím zamřížovaným oknem, je nádherně. Jiskří tam čerstvě
napadnutý prašan a mráz asi štípe do nosu. Přál bych si, moje milá, abyste byli
někde venku, představuji si vás v Jure anebo na Bezovci. Četl jsem v novinách,
že je tam 60 cm sněhu, více než v Tatrách. Možná je to taky tajedna neděle, na
kterou doufal Peťa, že bude moci vyrazit na Martinky. Měl určitě velikou radost
z markéru, který jsi mu koupila k ježíšku. Hory jsou zality sluncem a všechno
svití bělostí. Možná je s vámi i Cicuška a Milan ji učí lyžovat a je pozorný a
laskavý. Možná jsou s vámi i jiní a Bibina běhá po svahu. Vlastně, jak to s ní
dopadlo? Porodila už? Už dvakrát jsem se chtěl zeptat, co vlastně děláte s
Tomášem, když jedete sem do Prahy? Je sám doma? Chudák, jistě mě proto moc
v lásce nemá. Bylo by krásně, kdyby to bylo všechno tak, jak si představuju. Ale
co můžu vědět. Nic! Třeba je všechno úplně jinak. Žiju tu se zpožděním a vím,
že je zbytečně pokoušet se o nějakou synchronizaci. Žiju prostě ve vzdálenosti
dvaceti až třiceti světelných dnů, to znamená už vlastně na okraji slunečního
systému. Nikdy nebudu moci sledovat, co se děje, ale jen to, co se dělo, zatímco
se děje už něco úplně jiného.
To vy jste na tom omnoho lépe. Protože zde se neděje nic anebo se všechno
jen ustavičně opakuje. Když si na mě vzpomenete dopoledne, můžete si být jisti,
že čtu knihu, noviny, nebo se učím francouzská slovíčka. Když na mě pomyslíte
v tuto dobu odpoledne, pak víte, že vám píšu, potom cvičím, a po sedmé si
můžete být jisti, že ležím v posteli a nechávám se unášet jednou tam, jednou
jinam. Ale vždycky jste u toho. Jaké by to asi bylo, přijít příjemně unavení
někde zvenku? Tak obtížně ukládat všechny ty věci, boty, oteplovačky, rukavice,
ponožky, lyže! Ale zase jak blahodárné je umýt se a uvařit si čaj. Earl Grey, nebo

jak se to jmenovalo. Nebuď přece otrávená, Muki, že se všude suší hadry! Posaď
se a dívej se na mě, dlouho jsme se neviděli, jak v tom snu. Natáhnu ruku přes
stůl a zkusím, jestli se ti už zahřály ruce. Milanku, pusť něco z magneťáku,
dneska se vykašlu na všechny ty zprávy. Jestli je tu Marta taky, tak se postavte k
oknu a objímejte se. Tam na té straně pomalu zapadá zimní studené slunce.
Vzpomeňme si na Peťu, který se možná vrací do kasáren, spokojen, jak si krásně
zalyžoval. A možná má taky nějakou holku s sebou. Takže máme každý svou
holku. Do večera se už určitě nic nestane, nevypukne válka ani nás nepřijdou
zatknout. Budou plynout hodiny štěstí, která dává o sobě vědět. Já za chvilku
udělám něco k snědku. Vezmu bílá vajíčka a hodím je do vařící vody. Co je to
vařící voda? Ukrojím nožem chléb. Co je to nůž? A co je to všechno za
skutečnost? Skutečnost mé hlavy. A tato skutečnost mě tak dojímá, že už
nevidím na papír. A tak ji nechám odejít, je to na mě příliš moc. Bolí mě zuby v
srdci, jak říkával Maxim Gorkij.
11.1.1982
A je už zas všední den. Po třech týdnech jsem dostal čistou košili. Ne čistou,
vypranou, vykoupal jsem se a cítím se mnohem lépe. Po takovém koupání se
celý den skoro nehýbu, abych se dostal s tím pocitem čistoty do postele. Přestala
mě na chvilku svědit hlava, celý jsem se namazal krémem, aby ze mne
neopadávala kůže. Připadám si téměř civilizovaně. Byly mi zapůjčeny nůžky a
ostříhal jsem si nechty. Škoda, že tě nemohu požádat o střihání chloupků v nose,
které „pronikavě zlačnělo“. Čichám k sobě a zdá se mi, že voním po vzácných
mýdlech.
Vzpomínám, že jsem měl dost pohrdavý vztah k jistým civilizačním
vymoženostem. Klidně jsem se spokojoval se studenou vodou a nejlepší pocity
jsem míval v lese u ohně jak pračlověk Janeček. Za osm měsíců se ve mně tato
obliba primitivního života zlomila. Pořád častěji se přistihuju při touhách po ryze
civilizačních vymoženostech. Bráním se tomu, protože to neodpovídá filozofii,
kterou vyznávám, a také tušená představa budoucnosti nás nabádá k tomu,
abychom se učili zříkat se přehnaného pohodlí a „chemizace“ hygieny. Ale se
prostě nemohu ubránit tomu, abych nesnil o vaně plné teplé vody a o čisté a
vonící košili se všemi knoflíky. Nemohu nevzpomínat na vůni prádla při žehlení
a na vůni kapesníku, když chce člověk do něho smrknout.
Ze strachu před svrabem a filckami se přímo maniakálně drhnu ve studené
vodě, která mi uvede nohy do stavu neohebnosti, a doslova se mazlím s mýdlem,
které mi představuje výkřik moderní civilizace. Přesto, že se nemám kde umazat,

pořád ze sebe smývám jakousi iracionální špínu. Možná je to začátek lavománie,
kterou, jak si pamatuju, trpěl Vilda. Ale na to se neumírá. Vypadá to tak, že jsem
už asi definitivně zotročený moderní civilizací a že naši potomci si těžko budou
zvykat na život v energetické chudobě. Já jsem schopen už i takové zpozdilosti,
že se zabývám myšlenkami na své bílé froté spodky a představuju si, jaké to je,
když se tahají na nohy. Máme přece takový ten obyčejný servis z bílého
kvítečkovaného porcelánu. No jo, máme. A mě, představ si, napadne hloupá
myšlenka, jaké to je, když se takový šálek přiloží k ústům. Hlavně ta bělost
porcelánu na mě působí ve vzpomínce úplně magicky. Asi tak jako bělost talířů a
podobné bělosti. Vidíš, a to jsem si vždycky představoval, že bych byl schopen
docela spokojeně žít jako bača na salaši a pít věčně žinčici z vyřezávaného
črpáku. Tohle všechno je pro mě samotného překvapením, že jsem tak zkažen a
schopen vším tím se zabývat. Je to se mnou asi tak, jako s tím chlapíkem v jedné
povídce Jacka Londona, který hladověl v polární pustině tak, že potom i na lodi,
která ho zachránila, schovával do pytle staré chlebové kůrky, aby měl jistotu.
Mně by se mohlo stát, že bych na nějaké takové lodi, která by mě zachránila,
schovával do pytle mýdla, kolínske vodičky, příbory a talíře, koupací vanu a
čisté spodky, spreje a všechny ty saponáty, to svinstvo, co ve svém důsledku
jenom špiní a ohrožuje životní prostředí. Takže takto jsme dopadli.
Skončím dnes dříve, abych si nechal pár stránek pro případ, že bych zítra
dostal nějaký dopis od vás.
12. 1. 1982
Tak už asi od vás nic nepřijde a já dokončím dopis jen tak, bez nových zpráv.
Pokud mi v tom nezabrání zamrzlé ruce. Vypadl proud nebo co a celý den se tu
netopí. Venku je možná dvacet pod nulou a tady jenom o něco míň. Čtu si právě
v krváku A. Dumase Rytíř de Maison Rouge, jak vdova Capetová strašně trpěla
ve vězení, protože za dřevenou ohradou jeden ze strážců stále kouřil dýmku.
Nemohla chuděra celou noc kvůli tomu smradu spát. Přece jenom byla ta
aristokratka příliš zhýčkaná. Ale musíme jí to odpustit, protože přišla o hlavu. A
tím byla za vším udělána konečná a největší tečka, takže jí nemohu vyčítat, že jí
vadil smrad z dýmky. Měla, chuděra, jiné starosti.
Tak přece jenom! Dostal jsemtři dopisy. Dva samostatné od Milana a jeden od
Jozefa. Milanku, můj boyi, ty zásadně nepíšeš do dopisu datum. Dělá mi to
obtíže v mé kartotéce. Ale domyslel jsem si, že první dopis je z konce listopadu
a druhý ze začátku prosince, po Mirových narozeninách. V tom prvním dopise
jsi jezdil ještě na kole a to mi přišlo hrozně dávno. Oblažuje mě, když mi tak

popíšeš cestu za trolejbusem s Martou. To hned vidím všechny křižovatky a taky
zamávám u Štefanky. Každá zmínka o nějakém místopisu mě strašně vzrušuje. S
kolegou, který je tu teď se mnou, máme společný rodný kraj a celé hodiny si
večer vykládáme o tom, jak se jede tam a tam a které společné ulice jsme kdysi
znali. Oj, oj, Milanku, oba dopisy jsou smutné, smutné spíše podtextem a
atmosférou než skutečnostmi. Ale copak mohou být jiné? Svět je skutečně blbý.
Jak rád bych vás všechny rozveselil! Ale přesto... Neni, Milanku, k zahození,
když sedíš s Martou v Zoře a když tě na jmeniny pobozká patnáct holek. Ani ty
běhy na Železnou nejsou k zahození. Hú, prožíval jsem s tebou to utrpení z
únavy, musí to být príma padnout, když je to takový pád, po zápase vůle a těla.
Jste oba fanatikové, ale já už vás dokonale chápu, už jsem vám o tom psal.
Snažím se o totéž, jenže v naprosto jiných podmínkách. Taky si jen potřebuju
potvrdit na chvilku převahu ducha nad tělem.
Setrvávám nad tvými úvahami a je dobře, že mi píšeš, kolik je hodin.
Ty si hned mohu myslet, že tam sedím s tebou v tom pokoji, vím, že už je
jedenáct a hloupý kocour Tomáš už spí v koupelně a maminka, která mě čekala,
odešla taky spát. Ale takové věci mi nepiš! To mě rozkládá, jak si mohla myslet
dokonce na konkrétní vlak! To není žádný trénink, to je hra na sebemuky, to
nedělejte!
A Peťo můj, jistě je ti dobře, když ti brácha tak krásně píše, jak mu chybíš při
tom spaní. Určitě to všechno bylo přesně tak. Děkujte za to osudu a nehněvejte
se, že vše odplynulo, tak už to bývá, že se musíme postupně s mnohým loučit.
Ale o co hůře je těm, kteří nic podobného nepoznali. Já jen doufám, že jste měli
o Vánocích příležitost natáhnout se na ty gauče, zhasnout lampičky a mluvit
těmi brumlavými hlasy, které jsme vždy s maminkou slyšeli doléhat až k nám a
které vytvářely něco nekonečně blízkeho, co se taky nevrátí, ale díkybohu, že to
bylo.
Vidíš, představoval jsem si, že jste mi nechali na těch narozeninách jeden
netknutý pohár. Teď vím, že to byla napoleonka, a cítím její vůni.
Budu ještě číst tvoje dopisy mnohokrát. Povzbudím tě při běhu a znovu budu
polemizovat s tvým přesvědčením, že člověk musí běhat stále rychleji. Ale
hlavně si budu říkat: hle, tyhle myšlenky, ta slova, která vytvářejí zvláštní svět
duše, to je můj syn. A druhý syn je na dalším konci tohoto spojení. Možná se
právě honí s nějakým vojenským výkazem, ale pak se najednou zastaví a před
jeho očima bude stejný svět myšlenek, stejný stesk nad zlem a stejné pochopení
života. Byl to krásny nápad s tím trojpsaním. Ty dopisy nekřižují republiku bez
překážek, ale přece jen křižují prostor snů a myšlenek, který je nám vyhrazen. A
zase díky aspoň za to. Doufám, že víte, vy dva, že jste kromě maminky to
největší, co mám, že na vás je z velké části zakotvena váha mého života. Při

trošce představivosti to není těžké pochopit.
Teď se zase budu těšit, že příště už dostanu dopisy napsané po vaší návštěvě,
že se dovím, že byl Peťa doma a že vám bylo moc dobře. Muki, měla jsi určitě
veliký svátek, když byli oba zase s tebou. Věřím, že mi o tom napíšete tak,
abych se z toho mohl dodatečně těšit.
Jozef mi napsal dojemný a vroucný dopis jako by k Vánocům. Je moc milý, že
na mě tak vzpomíná, a já mu přeju i s jeho Tomáškem hodně štěstí. A děkuji vám
za ten citát z Pasternaka, jsou to moc moudrá slova a jen já vím, jak pravdivá.
A už se s vámi budu muset rozloučit. Ta chvilka s vámi mě přece jenom
trochu zahřála. Už se mi ani nezamlžují brýle. Jen ty oči se mi zamlžily, když
jsem si přečetl, že maminka byla u okna a čekala na nějaký vlak z Prahy. A bože!
Všechny vás jako vždy objímám. Pozdravujte všechny okolo. Babičko, Marto,
Karle, Zuzanko a Jani, mějte se moc hezky v tomto roce.
Tak ještě dobrý večer, stmívá se mi i na papír.
Váš Milan

Milá Miluško a milá Martuško!
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15. 1. 1982
Pěkně se to oslovení rýmuje, všechno je v něm milé a jsou to samá em. Píšu
vám, děvčata, proto, že by vám to třeba udělalo radost, a trochu taky proto, že
moje dopisy domů jsou pořád nejistým podnikem. A tak mířím na „Červený
kríž“, odkud je vidět na město a kde na jaře kvetou stromy a ted tam leží sníh.
Kdybych šel přímo ke škole a potom po Búdkovej na Slavín, za chvilku bych
viděl k nám do okna, zahlédl bych třeba Evu, jak vytřepává prachovku. Na
balkóně se určitě suší Milanovy tepláky po nějakém divokém běhu na Železnej.
K vám vedou schody s červenobílým zábradlíčkem. Vlastně jsem tam už dlouho
nebyl. A tebe, Martuška, píšem po druhýkrát v živote. Prvýkrát som ti napísal,
keď som organizoval Milanovu psychickú záchranu . A vidíš, čo z toho vzišlo.
Vždy som skôr popieral vplyv písaného slova na ľudské osudy. A tu to máš! Kto
by to bol povedal? Lenže aby som pravdu povedal, poslúchol som vnútorné
vnuknutie, hlas ku mne hovoril z hĺbok vesmíru, kde sú naprogramované ľudské
osudy, a ja som ho iba poslúchol. Takže Ty aj Milan môžete vychádzať z toho, že
zasiahol osud. Aj tak nám tento osud dosť poprehadzoval život. Je tu ešte aj
kúsok racionálneho vysvetlenia: je to hlúpe, že to tak vravím, ale ja naozaj mám
pocit, že po polhodine komunikácie viem, kto je kto, myslím tým cenu - nie v
korunách. Je to proste taká zázračná vlastnosť. Tá cena je, samozrejme,
súkromná, platí iba v mojom menovom systéme. Ten starý zápis v Milanovom
denníku nehral velkú rolu. Tak vidíš, a takto ambivalentne sa správajú všetky
veci na svete. Verme však radšej v onen kozmický hlas než v kalkulovanú intrigu
otca, ktorý by chcel pre syna všetko najlepšie.
Nech bolo ako bolo a bude ako bude, moje písané slovo malo jednoznačne
pozitívne výsledky. To som pochopil, keď som čítal, ako si si niekde pri potoku
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pod Chabencom mazala okolo úst džem a Milan sa na teba díval.
Človek z toho cíti isté uspokojenie, lebo, ako vidno, sú iné dôsledky mnou
písaného slova skôr katastrofálne. Ja som napríklad kvôli takýmto slovám viac
ako osem mesiacov nebol doma a to nehovorím o tom, čo sa naplakala Eva. Je to
čudné, že som so svojou dobromyseľnosťou mal taký neúspech. Ale spomínam
si predsa ešte na jeden úspech. Raz som sústavne písal riaditeľovi bytového
podniku a po roku nám naozaj prišli vymeniť prehnitú kuchynskú linku za novú.
Tú predsa poznáš, sú v nej biele taniere, hrnčeky, ešte dva posledné poháre na
kávu a koreničky s rôznym korením. Už som zabudol, aké korenie všetko máme.
A nemôžem si už ani za boha spomenúť, kam sme dávali chlieb. Tu je iba jedna
skrinka, a tú si budem pamätať iste až do smrti.
No vidíte, už jsem na čtvrté stránce a ještě jsem vám oběma, Miluško a Marti,
nestihl říct, jak velice mě potěšily vaše dopisy. Není jistě třeba moc
představivosti k tomu, aby člověk pochopil, jaké je to orgiastické rozechvění,
když se otevře okénko na cele a já dostanu papír se řádky slov z jiného světa,
než je ten zdejší. Já pak jenom čtu, co v těch dopisech je, i to, co tam není. A tak
jsem četl samozřejmě i vaše dopisy.
Mockrát jsem se, Miluško, díval třeba na ten obrázek jezevčíka na metry a
říkám si, jak skvěle bych si rozuměl s tou osmiletou Andulkou Královou z
Prahy, co ho namalovala. O co víc než s těmi dospělými lidmi, s kterými jsem
měl v posledně době nějaké úřední jednání. Velká škoda, ze nejsou na světě
jenom děti. Ale potom bychom tu ani my nebyli a neměli tu rozkoš ze života.
Přirozeně jsem, Miluško, prostudoval pozorně návod, jak zápasit s duševní
krizí. Dokonce se mi zdálo, že ač nevzdělaný v psychologii, postupoval jsem
skoro identicky. Když však je řeč o tom bodu ... intenzity, jak se ztrácí do
minulosti, musím poznamenat, že se tak docela neztrácí. Lid tvrdí, že si člověk
zvykne i na šibenici. Ale, chválabohu, si nezvykne na odloučení od těch, které
má rád. Tento bod se prostě nevzdaluje. Pořád tu trčí a boli v srdci jako
permanentní infarkt. S tím se asi nedá nic dělat a já jsem úmyslně řekl
chválabohu, protože toto nevzdalování se je konečně znakem lidství a měl by na
něm stát svět. I když já vím, že, bohužel, nestojí! Hlavně že my o tu bolest
stojíme. Kdybychom v této bolesti podlehli korodujícím účinkům času, zač
bychom pak stáli? Ale jinak to platí. Intenzita jiných bolestných zážitku je po
tom dlouhém vzdalování téměř nulová. Souhlasím také s tím, že co se stalo,
nemůže se odestát. Neměl jsem nikdy sklon k pláči nad rozbitým talířem. Moje
žena se na mě proto často hněvala. Tento velký talíř se navíc rozbil vlivem
osudových sil, na které stejně nemáme vliv, takže, jak říkají Rusové: „Pozdno
bycha dogaňať.“ Velmi moudrá je rada čelit vzniklé situaci činností a prací.
Jsem hrdý na to, že jsem na tomto malém prostoru vymyslel tolik činností, že mi
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na ně někdy ani nezbývá čas. Jsou to někdy činnosti absurdní, ale tady se to tak
nebere. Nevím, jestli vám to něco říká, ale naučil jsem se nazpaměť čtyřicet
španělských her světových velmistrů. Lehnu si třeba do postele a můžu si přehrát
Talovu španělku s Portischem. Každý by se zlou potázal, kdo by proti mě zvolil
španělskou obranu.
16.1.1982
Vypracoval jsem také speciální vězeňské metody pro učení se jazykům. Už
jsem o nich jednou psal. Je to například metoda prostého memorování celých
textů jednotlivých lekcí. Bylo by ovšem pro ten účel lepší, kdyby se učebnice
psaly ve verších. Tímto způsobem jsem zvládl první díl francouzštiny. Obávám
se ovšem, že je to metoda jednostranná. Dovedu např. plynně vykládat o tom,
jak pan Martin přišel navštívit Mme Dubois, jak jí koupil krásný bouquet a jaký
ona z toho měla grand plaisir a jak se pak dívali na environment. Jenže
pochybujú, že bych se byl schopen vyjadřovat stejně plynně o tom, co bych
právě potřeboval. S rozkoší jsem se dal do italštiny. Stejnou metodou, navíc je to
una lingua fačile, zvlášť pro starého latiníka, když zjistí, že esse je essere, sum sono a sumus - siamo atd.
Teba by iste zaujímalo, Martuška, že mi pôsobí potešenie taká amatérska
porovnávacia filológia. Odhaľuje sa mi v novom svetle jasná logika gramatík.
Trápi ma napríklad otázka, prečo vo všetkých jazykoch sú nepravidelné jedny a
tie isté slovesá. Je to dané ich frekvenciou v použití? To by veľmi logické
nebolo. Prečo komplikovať to, čo sa najčastejšie používa? Alebo je tu historická
príčina? Určite to niekto preskúmal. Napíš mi o tom voľačo.
Zjistil jsem, Miluško, že činnost je možné zorganizovat i na minimálním
prostoru, když člověk odežene myšlenky na jejich účelnost. Musí se soustředit
na její účelnost profylaktickou. Účelnost životní je minimální. Ničím z toho, co
jsem se tu např. naučil, se nedají vydělat peníze. Po zralé úvaze jsem totiž odmítl
učit se otvírat zámky, na co bylo dost ochotných učitelů. Už jsem na to starý.
Zabývám se tedy převážně mozkovou činností. Organizujú si sám se sebou
sympozia a konference a hádky. Vymýšlím pravidla lidského a sociálního konání
a podobné zbytečnosti. Vymetám všechna zákoutí paměti a skládám dohromady
nové podoby svých starých poznání atd. Prostě, rada k činnosti je dobrá rada.
Myslet na jiné s tímto záchranným pásem jsem uměl manipulovat, ještě než
jsem sem přišel. Vím, co to obnáší, vždyť to by vždy a za všech okolností mělo
patřit k lidskému vybavení. Poznal jsem dost lidských osudů, s kterými bych ten
svůj neměnil. Utrpení je tolik, že není skoro co závidět. A jestli jsem si ověřil

síly a získal sebedůvěru, to nechci posuzovat. Všichni procházíme zkouškami a
jejích obtížnost je velmi relativní. Jsou lidé, kteří spotřebují celou fůru poctivé
statečnosti, aby sešly v noci do sklepa. Věřte mi však, že bych mnohem raději
pracoval na posílení své sebedůvěry v jiném prostředí. Zkoušel bych třeba slézt
nějaký štít nad Téryho chatou, v čistém jasném vzduchu a širokým rozhledem,
modrou oblohou nad sebou a jediným trsem zelené trávy pod nohou.
Maňuška mi píše, že isté veci prestali byť samozrejmosťou. Táto
samozrejmosť je najväčšou pliagou ľudského života. Zatiaľ to vždy vyzerá tak,
že až človek stratí nohy pri havárii, zistí, že chôdza nie je samozrejmosť. Nie je
predsa nutné, aby človek musel do väzenia, aby pochopil, že dotyk ruky,
rozhovor, v ktorom plynú slová bez zábran, a oči, ktoré na teba pozerajú s
láskou, nie sú samozrejmosti. Možno by bolo potrebné vypestovať metódy
akéhosi autogénneho tréningu proti samozrejmosti. Joga zbavuje samozrejmosti
dýchanie, možno by sa dala vypracovať metóda, ktorá by zbavila samozrejmosti
svet, ktorý nás obklopuje. Napríklad tie naše bicykle, to je istá metóda. Bicykel
ozvláštňuje cestu, to, čo sa zdalo rovné, sa skladá z kopcov, preliačin, stúpania a
klesania. Takých bicyklov môže človek v živote používať veľa. A mnohé sú
oveľa lacnejšie ako tie vaše. Všetko však funguje lepšie, keď sú na taký tréning
dvaja. K takému tréningu patrí napríklad to, o čom mi písal Milan. Ty ideš
trolejbusom a Milan ťa vyprevádza na bicykli. Milan má na také veci talent, stojí
napríklad v nejakom domčeku na vidieku, na sebe má iba tričko a pozerá, ako sa
na záhrade topí sneh. Niekedy si myslím, že literatúra nie je nič iné než
zbavovanie sveta samozrejmosti. Ale dá sa to robiť aj bez literatúry. Aj analfabet
sa môže zbaviť tej pliagy samozrejmosti. Pole pôsobnosti je obrovské. Koľko
len narastie za života samozrejmostí v ľudských vzťahoch?
Pekná téma, ale nemôžem v nej pokračovať, lebo sa zmráka a ja už zase
nevidím. Budeme pokračovať zajtra. Teraz ma čaká cvičenie.
17.1. 1982
Dnes sa mi zdá, že keby som rozvíjal ďalej túto tému, nedostal by som sa k
ničomu inému. Vy aj tak viete, ako taká likvidácia samozrejmostí vyzerá. A zdá
sa, že sa o to pokúša viacej ľudí. Ten text o prežívaní, ktorý mal Milan doma,
sleduje do istej miery podobnú myšlienku. O myšlienku ani tak nejde, ide skôr o
vypracovanie techniky nesamozrejmého života. Ľudia sa o to doteraz usilujú
dosť zmätene. Všetko, čo vymyslia, zahrnú opäť do samozrejmostí. Urobili to
napríklad beštiálnym spôsobom s televíziou a vôbec s ľudovou zábavou. Tu som
poznal dosť ľudí, ktorí sa psychicky totálne deformovali pod samozrejmosťou

diskohudby, diskotanca a lacného piva. Východiskom zo sveta samozrejmosti je
droga. U nás dynil, algena, jastyl a všetko možné. Choré východiská za desať
korún. Celá tá pliaga samozrejmosti leží na človeku a tiahne ho k zemi ako
brucho slona. Sporadicky tomu unikajú sympatickí blázni, ktorých vídať behať
po lese, sedieť na rybách, hrať na flaute, vyrezávať bábkové divadlo, sedieť v
base, rozprávať sa s kocúrom, hĺbať o posmrtnom živote, jazdiť po Bratislave na
bicykli, nenávidieť Čedok atd. Taká technika je potrebná, prirodzene, iba pre
ľudí, ktorí to nemajú všetko zadarmo a bez zásluh ako ja. Ja by som si ľahko
pripravil psychosomatické orgie iba tým, že by som si ľahol do vane s teplou
vodou. Všetko sa, pravda, komplikuje tým, že nie každému je dané, aby
nesamozrejmosť svojho života aj výrazne reflektoval. Na takých ľuďoch, ako je
napr. ten ujo, čo ťa kedysi nosil ako decko na rukách, môžeš drevo rúbať a ani to
s nimi nepohne. Miluška by mohla iste z odborného hľadiska potvrdiť, že sú
ľudia, ktorí budú mať medzi sebou a nesamozrejmosťou života spustenú oponu
nadosmrti.
Vidíš, a celú túto tirádu vyvolala jedna veta z tvojho listu. Vo mne vyvolala
dojatie a radosť. Vieš veľmi dobre, čo mi treba, keď mi píšeš o tom, ako sa
pozeráš na pohybový talent Evy oknom do telocvične. Ach bože, tiež by som si
zatancoval nejaký hit od Boney M. Trebárs aj u záchoda na betonárke ako vlani.
Bol by som iste dobrý, lebo nevláčim na sebe toľko mäsa a zbytočného tuku.
Rovnako dobre mi je, keď mi píšeš, aký je Peťo pekný. Dúfam, že Milan tieto
riadky nevidel, mohol by žiarliť. Písal mi, že už raz chcel niekoho zo žiarlivosli
zabiť. Tu, v Ruzyni, je dosť ľudí, ktorí sa o to pokúsili. Je treba mať sa pred ním
na pozore. Musíš zrejme zabrániť tomu, aby ťa niekto obdivoval. Spomínam si,
ako sme boli raz spolu na Zlatých pieskoch. A ja som zrazu videl, že si celá akási
smotanová. Mal som chuť vziať ťa na ruky a pomaly ťa odniesť do vody. Milan
bol ešte na vojne, ale zle na mňa zazerala tvoja mama. V každom prípade by to
bola pekná nesamozrejmosť. Kuda, kuda, kuda vy udalilis... spieva ruským
tenorom Lenskij v Oneginovi, ako keby som ho počul.
Vždy, keď sem Milan príde na tú fantazmagorickú polhodinu, sa ho pýtam,
ako to má s tebou. Vraví, že dobre, a to sa hneď poteším. Ale celkovo to spolu
veľmi dobré nemáte. Usiloval som sa predstaviť si ťa v tých Milanových
štyridsiatichôsmych hodinách. Radšej o tom nevravme. Bohvie, či netúžiš po
väčšom pokoji pre lásku. Aj by ste si to zaslúžili. Na druhej strane máte takto
dosť nesamozrejmostí. Nemáš to s ním ľahké a nebudeš to s ním mať ľahké. Ale
mať to ľahké, to je výhľad na nudu. Musím sa držať, aby som ti nezačal písať o
tom, aký je skvelý. Jeho skvelosť je však viditeľná trochu z príliš všeobecného
hľadiska a možno nie je taký skvelý v konkrétnom dennom živote, lebo
neuznáva samozrejmosti všedného dňa, uvažuje napríklad o tom, či je

samozrejmé odkladať veci na miesta, kam patria, alebo je to iba konvencia. A je
často smutný, lebo už vie, že svet je smutný. Ale to všetko je vyvážené
nedefinovateľnou skvelosťou a dosť výnimočnou percepciou mozgovej kôry.
Isté je, že sa asi nikdy nedopustí nejakej podlosti. Už dosť, ty ho predsa musíš
poznať.
18.1. 1982
Píšem o Milanovi a zabúdam, že budeš mať v týchto dňoch jubileum. To vieš,
že by som rád s tebou tvoje narodeniny oslávil. Dúfam, že budem mať
príležitosť pri nejakých ďalších. V každom prípade by som snáď mohol byť na
tvojej promócii a tešiť sa z toho, ako si „bez konkurencie“. Za aspoň veľa-veľa
šťastia a plno nesamozrejmostí života. Strašne rád by som vedel, ako sa ti páči
na škole, ale čo už zmôžem. Na jazykovke vraj ste najlepšia dvojica. Ale ich
metódy sú na moje krátke.
Obědvě Milušky-Martušky mi píšete o kin, divadle a o knihách.
Z novin se dovídám, že kina a divadla skutečně hrajou. Přesto už nejsem
schopen představit si sám sebe při zážitku tohoto druhu. Zdá se mi, že bych
scepeněl už při samotné úvodní hudbě. Do divadla bych ani nemohl jít, možná
by mi stačilo, kdybych se do divadla mohl obléct. Jedině s knihami se tu
setkávám, ale většinou jsou to odpadky z antikvariátu. Asi tak jednou za měsíc
se mi dostane do ruky slušná kniha. Číst špatné knihy ve vězení je větší trest, než
číst je na svobodě. Vždycky říkám autorovi: vidíš, jakou šanci jsi promarnil, jak
jsem tě mohl horoucně milovat, blahořečit ti a stát se tvým přítelem do smrti a ty
takto! Ale tak úplně zlé to zase není. Vždycky se najde pár stránek v knize, která
mě potěší. Teď jsem tu měl cestopisné črty Vítězslava Hálka z šedesátých let
minulého století. A je tam jedna črta z Pienin z tiesňav a Červeného kláštora. Čtu
si to starodávné vyprávění o divoké řece a najednou nic nevnímám a jdu sám
okolo Dunajce a vedle kráčí Eva a kluci se honí okolo, kolik jim je? Patnáct,
čtrnáct. A všude okolo to voní lesem a čistou vodou. Sám si pokračuju v črtě a
jdu až do polské Ščavnice a pořád vidím okolo ten jas přírody.
To jsou ale spíš takové mimoliterámí souvislosti, které mi v knížkách dělají
dobře. U téhož Hálka si čtu o tom, jaký život měli vězni v Černé Hoře. „Vězení
samo o sobě jest ostatně nejpohodlnější věc na světě, a já bych přál našim
redaktorům, aby vězení jejich byla černohorská. Za dne totiž jest vězení
otevřeno naprosto a vězeň se může procházeli před vězením celý den. Toliko na
noc se zavře." A když si něco takového přečtu, dumám pak o tom, jak se svět
zhoršuje. Staré knížky ve mně vůbec vyvolávají pochybnosti o pokroku. V tomto

ohledu jsem však už byl nahlodán dříve.
I tak byste si mohli hrát s Milanem takovou hru a schovávat mi knížky, o
kterých si myslíte, že bych je rád četl, kdybych se mohl vrátit. Jenže už teď vím,
že to už nikdy nestihnu. Stanu se zastaralým. Předpokládám sice, že se něco děje
i v kultuře, že si lidi vyprávějí o nějaké nové knížce, o filmu nebo o divadle. Ale
je to všechno tak daleko, je to pouhá představa, teoretický předpoklad. V
novinách jsem četl, že vyšel nějaký nový Asimov (povídky) a taky Merleova
knížka o vzpouře studentů v Banterre. Když se to bude dát, zachovejte je pro mě.
Ja se zatím budu muset spokojil s Minekavou, což je příběh dívky z doby
kamenné.
Rád bych se vás všech samozřejmě zeptal na podrobnosti vašeho života. Ale
jak? Jak jste se zabydleli, oba Čechovi? A co děcka? Lituju, že jsem je nestihl
poznat. Ani nevíte, jak ve vězení chybí děti. Divím se, že o tom ještě nikdo
nepsal. O absurdnosti světa, ve kterém nejsou děti. Je to úděsná nepřirozenost.
Nikdy předtím jsem si to neuvědomoval. Dokonce se mi zdálo, že mi děti
nemohou chybět. A teď mám pocit, že kdybych vyšel ven, tak se zastavím s
prvním pětiletým klukem a budu se ho vyptávat, co bylo nového ve školce.
Stává se mi, že přímo bytostně cítím, jak mě objímá Dada Kusých, bozkáva mě a
říká: Dobrú noc, ujo Milan. A cítím, jak voni mýdlem po koupání, a sám se
koupu v blízkosti dětské dušičky. Škoda o tom mluvit, protože to bolí u srdce.
Doufám, že vaše děti, Miluško, moc nevyrostou, než je budu moci poznat. Zdá
se mi, že bych pro zbytek života přijal docela rád místo učitelky v mateřské
školce. Ale asi by mě z kádrových důvodů nepřijali.
Nu, už jste se asi stihli pobratislavštit. Ale možná vám chybí dobří a milí
sousedé. Vlastně ani nevím, jaké to teď všude je. Moje představivost mě pomalu
zrazuje.
Možno robím chybu, ale vyplýva to zo situácie, že si všetko vonku
predstavujem idylicky. Vnímam svet vonku ako radostné a nadšené chodenie po
svete. Viem, že to tak nie je. Možno mi niekto raz povie, ech čo, tebe bolo hej v
tej base, vieš, čo sme tu zažívali! Tých starostí, zháňať to a ono, a v práci! To
hryzovisko, tie intrigy. Vlastne som sa s tým už stretol, moji bývalí kolegovia mi
vždy vraveli, tebe je dobre ako robotníkovi, odrobíš si svojich osem hodín a
každý ti môže byť ukradnutý. A ja som sa vždy tváril, že je to naozaj tak. A keby
sa mi to niekedy stalo aj s tou basou, tiež sa budem tváriť spokojne a vravieť,
naozaj, je to tak, mali ste strašný život, zlatá basa. Asi to preháňam, ale sú isté
skúsenosti, ktoré sú neprenosné. Ale tým všetkým je lepšie sa nezaoberať.
Ináč ti, Martuška, samozrejme, závidím kopu vecí. Napríklad tú cestu za
Peťom do Martina. Alebo že sa učíš s Evou raz týždenne anglicky. Aj ja by som
sa učil. Alebo že prídeš k nám na obed. Na ktorej stoličke sedávaš? Vidíš pri tom

von z okna? Svieti nad Peťovou posteľou tá lampička? Eva mi písala, že si milá
ako slniečko. Z toho všetkého mám radosť, že už ani cez okuliare nevidím. Je to
určite egoistické, keď vám všetkým vnucujem plno radosti a šťastia len preto,
aby som bol aj ja radostný a šťastný. A pritom viem, že máte všetci sväté právo
byť aj nešťastní a otrávení. Viem, že je to sebecké, ked to žiadam od Evy. Ani od
Milana by som to nemal žiadať. Má dosť dôvodov byť neveselý. Aj jeho
posledné listy boli smutné. Trocha mu pripomínaj, že má krásne a strašne múdre
dievča a že je to dôvod, aby každú chvíľu vyskočil do výšky. Ale aj tak si
uvedomujem, že nemôžete byť šťastní stále iba pre moje dobro. Môžete žiť iba
ten svoj autentický život, v ktorom je človeku dobre alebo zle nezávisle od
žetania niekoho tretieho. A nechcem vás ani prehovárať na to, aby ste ma o
všetkom informovali iba cez ružový filter. Nie som tu predsa preto, že som dával
prednosť lži.
V takýchto listoch ani nemá cenu písať o tom, čo som dostal za listy.
Naposledy od Evy a Peťa (3) zo 14. 12. Všetko sa to míňa. Milan by ti mal
niekedy ukázať, aké milé listy píše Peťo. Je to už dospelý múdry človek, ktorý
všetko okolo seba pozoruje s istou blahosklonnosťou a láskavým pochopením.
Len stále na tej vojne smrká. Mali všetky tie vitamíny poslať jemu a nie mne. Ja
som z nich zdravý ako repa. A nikdy som na to neveril. Tak sa o mňa doma
starajú, že mi to vháňa slzy do očí. Stále niečo od nich mám. Dnes som zas
dostal balík. Aj sa za to niekedy hanbím, namiesto toho, aby som sa staral o Evu,
ona behá a stará sa o mňa. A musí ich tá starostlivosť stáť aj peniaze. A vy
potom musíte večerať po bufetoch, ako mi píše Milan. Urobte si doma vajíčka na
cibuľke. Musí to byť ohromné. Najmä keď si k tomu dáte rožok. Rád by som
vám navaril, keby som mohol.
Spomínam, Martuška, ako sme boli vlani na moje narodeniny spolu u
Šechnára. Všetko si pamätám. A onedlho sa rok s rokom zíde. A až dostanete
tento list, budem mať opäť narodeniny. Už som tu zažil narodeniny svojich
kolegov spoluväzňov. Vstali z postele a povedali: to je sranda, ja mám dnes
narodeniny. Nestane sa nič iné, než aby som to urobil práve tak.
Viem, že máte s Milanom plno kamarátov a ty si navyše poznala kopu nových
ľudí v škole. Tak ich odo mňa všetkých pozdravujte. Najmä mi schovajte toho
kamaráta, čo žije v chalupe niekde pod Veprom. Možno by ma k sebe na pár dní
pozval, aby som videl nejaký obzor. Mohol by som mu narúbať drevo na zimu,
ak budem vládať.
A nakoniec povedz aj s Miluškou u nás doma, že som v každý deň a v každej
hodine dňa s nimi. Že už som prebral dopodrobna všetky roky života a začínam
znovu od začiatku. Na Milana dávaj pozor. Keby ťa nechcel poslúchať, tak ho
popros, nech ťa poslúchne! Hoci aj ty, aj ja vieme, že ťa neposlúchne, keď mu

niečo bude celkom jasné.
Až prídeš niekedy k nám na Pražskú, zastav sa dole na tej špinavej chodbe a
predstav si, ako by mi bolo na tvojom mieste. Až potom vstúp do výťahu a ešte
raz na mňa pomysli, než sa prstom dotkneš zvončeka. Pozdravuj mamičku, nech
na mňa spomína v dobrom. Vtedy, keď sme boli v lese na Záhorí na huby, nič
sme nenašli. Nabudúce nájdeme hríbov plné košíky. A nech si nemyslí, že ja
žijem zo samých historických právd. Viem, že sú aj pravdy ľudského života a že
ich váha nie je o nič menšia.
A mama zasa nech pozdravuje odo mňa kamarátku Otku a všetky ostatné
kamarátky. Vo svojich dumkách nevynechávam nikoho. Každý tu už u mňa bol,
všetci ľudia, ktorých som poznal. Môžeš smelo povedať každému, koho stretneš:
poznal si istého Milana Š.? Ak áno, tak ťa pozdravuje, spomínal nedávno na
teba!
Tak vás ešte raz všetkých pozdravujem a vy mi pozdravujte mojich drahých.
Váš Milan Š.
Quale il padre tale il figlio!
Pre cenzúru: aký otec, taký syn.

Moji drazí!
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21. 1. 1982
Začínám opět nový dopis a hledám, čeho se zachytit. Poslední dopis od Tebe,
moje milá, mám ze 14. 12. (s ním byly tři krásné Peťovy dopisy). Předtím jsem
dostal ještě dva Milanovy dopisy staršího data. Ale to bylo všechno předtím, než
jste tu byli. Utěšuju se, že než tohle dopíšu do příštího úterý, dostanu snad něco,
co jste napsali po Vánocích, a dovím se, jak jste vstoupili do nového roku.
Slavné to asi nebylo, že? Jako známka života mi sem předvčerem došel balík od
Tebe, miláčku. Koukám na adresu, když to přede mnou rozbalují, a těšim se z
Tvého písma. Vím, že jsi, žes byla na poště, balila to všechno do krabice, kterou
ti přenechali doma v obchodě. Posnídám tedy zase kousek ořechového závinu,
budeme mu říkat vězeňský, protože jsi takový nikdy předtím nepekla. Doma
bzučel tříštivý mlýnek, na čem jiném bys ty ořechy semlela? A byla neděle,
venku mrzlo, Tomáš spal na stoličce. Bylas sama nebo byl náš tulák doma?
Určitě tloustnu, když dostávám tolik dobrot.
Bude to už devět měsíců, co jsem od vás pryč. Jak by asi byl Peťa šťastný,
když by to měl už za devadesát. Jenže já pořád nevím, za kolik to mám. Přiznám
se bez mučení, že někdy na počátku bylo naprosto mimo mou představivost
takové období samoty a odloučení. Lidská přirozenost se takové představivosti
brání. Ale je asi v lidské přirozenosti, že se s tím nakonec musí vyrovnat. Určitě
to tak bylo i s tebou, moje milá. Určitě byly chvíle, kdy se Ti zdálo, že další den
samoty už nevydržíš. A tak je to s člověkem vždy. V mládí si nedovedeme
představit stáří a najednou je tu. Nedovedeme si představit neštěstí a najednou je
tu, jedno, druhé, třetí a všechny je přežijeme. Přežijeme dokonce i své štěstí a
netrpělivě čekáme na další. Pořád vlastně na něco čekáme, pořád čekáme, aby se
něco přehnalo, a pak se přežene i život. A nikdy se asi nenaučíme držet se toho,

co právě je, a mít s tím trpělivost. Pokouším se o to i tady, ale je to nesmírně
těžké. Opírám se o celou svou zkušenost a říkám si, že všechno se dá přežít. Ve
třiceti jsem si neuměl představit, že by mi mělo být padesát, a bylo mi a přežil
jsem to. Jediné, co nejsme schopni přežít, je naše vlastní smrt. Protože asi není
pravdou, že někde mezi hvězdami najdou naše duše nějaký nový domov.
Sám jsem často udiven tím, že nejsem schopen myslet na toto moje vydělení z
času ve všech těch konkrétních souvislostech, ve kterých se odehrávalo a
odehrává. To znamená o rozměrech právních, politických a historických. Vím,
že to tu všechno je, umím si dost přesně představit, jak tyto okolnosti pracují, že
jsem do nich zamontován, že to všechno má dokonce i jistou sveřepou logiku.
Přesto však mám pořád pocit, jako by se dělo to všechno mimo mě. Až nyní
jsem pochopil hloubku těch kafkovských pocitů, jejich naprostou reálnost. Je to
vlastně jediná možnost, jak vnímat reálně něco, co je tak vzdáleno rozumu a
bytostným stránkám mého nitra. Je to také jediná možnost, jak to přežít. Chápu,
že dost lidí se dostává do styku se mnou přes všelijaké papíry a spisy a kdoví co
ještě a že to všechno vnímá jako tuctovou realitu, která prostě patří k tomuto
světu. Zvenku mě možná taky někdo vnímá jako součást celkem běžné
skutečnosti. A když jsem já byl venku, také jsem všechno dovedl pojmenovat
jako součást skutečnosti. Jistě, když se o to pokouším, dovedu si všechno pěkně
rozebrat a sestavit pěknou řadu příčinných souvislostí. Ale to se nutím do
pohledu zvenčí. Můj vlastní pohled je pohledem do bludiště křivých zrcadel, do
kterého jsem vešel čirou náhodou, a teď bloudím udiven, jak je všechno
změněno od skutečnosti, na kterou jsme byli zvyklí. Dokonce i mojí tvář mi to
absurdní zrcadlo vrací v podivném zkreslení. Teď je jen otázka, jestli to bludiště
bylo zbudováno jako cvičiště pro filosofy, anebo je to jediný a pravý obraz světa.
Dříve jsem se Kafkou jenom bavil, nyní ho prožívám. Rozhodně bylo lepší se
jím bavit.
Někdy si myslím, že mou jedinou realitou byl domov a souvislá řada
všedností, ve které jsem se pohyboval. To, co jste všichni vytvářeli okolo mne.
Už i tá práce na betonárce mě často vykolejovala z pocitu reality a i mnohé jiné
aktivity, do kterých jsem se v životě dostával, měly tento přídech. Milan už o
tom jednou uvažoval, když mi psal, jak úporně se snaží najít to, co plyne jen z
něho samého. Kromě jiného bude asi lidský příběh hledáním autenticity, protože
jen v ní je člověku dobře.
22.1.1982
Uplynul zase den, takový jako všechny ostatní. Nic nového, i počasí je

tvrdošijně neměnné, každý den mlha a mráz. Na celém času jakoby lpěl šedobílý
povlak. Budu netrpělivě čekat, jestliže mi něco dnes přijde.
V tom dopise ze 14. prosince mě rozesmutnilo, když jsi mi popisovala Jiřinin
stav. Je to jistě hrozné pro ní i pro Otu. A jestliže jde o sklerotický proces, pak
asi velká naděje na radikální zlepšení ani není. Mně je z tvých zpráv o to
smutněji, protože si Jiřinu pamatuju jenom jako člověka plného energie a
pohybu. Život vyvolává dost smutku sám svým během, a tak je k nevíře, že si
tolik zla způsobují lidé ještě sami. Až půjdeš vyzkoušet ty nové šaty, moc Jiřinu
pozdravuj a řekni, že ji držím palce. Možná doktoři přece jenom natrefí na lék,
který pomůže. A pozdravuj taky Otu. Řekni jim, že i na ně často pomyslím.
Vidíš, na tu látku, z niž si dáváš šít šaty, si už ani nepamatuju. Snad tě v nich
příště uvidím. Jsem vždycky šťasten, když tě vidím pěknou a upravenou. Lépe
řečeno, šťastne nešťasten, protože si tím víc uvědomuju, že za okamžik zmizíš z
mé blízkosti na celé dlouhé týdny. Ted právě je to už celý měsíc, co jste tu za
mnou byli. Kdysi jsme počítali hodiny a dny, po které jsme od sebe byli
vzdáleni. Když jsem přišel o hodinu později z práce, vyčítavě ses na mě dívala.
A teď počítáme odloučení na týdny a měsíce a jeden den jako by byl
bezvýznamnou kapkou v tomto moři. Když se dny neliší jeden od druhého, mají
podivnou inertní povahu. Nedotknou se tě ničím, jsou jako patníky u cesty.
Kdybych si dal práci, mohl bych je spočítat, ale nechce se mi. Je lepší na ně
nemyslet. Jinak bychom jen litovali všeho krásného, co nám mohli přinést.
Někteří moji spoluvězni si vyrábějí kalendáře, s velkou pečlivostí šrafovali
prošlý čas a pozorovali magická čísla budoucnosti, jako kdyby z nich chtěli
vyčíst, co jim donesou. Nikdy jsem si tím způsobem nehrál. Mně stačí k časové
orientaci to datum, co najdu každý den v novinách. Stejně tam skoro nic jiného
není.
Vězeňské zvyklosti některých lidí jsou pozoruhodné. Většina mých
spoluvězňů pozorně studovala např. inzeráty. Každou chvíli vykřikli a pokoušeli
se se mnou diskutovat o výhodných nabídkách jakýchsi zaměstnání, o autech, co
se prodávaly, o slibných výměnách bytů a podobných vzrušujících záležitostech.
Většinou to byli lidé s velmi nejistou budoucností a s pramalou nadějí na to, že
by nějakou tu výhodnou koupi mohli realizovat. Zřejmě však se podvědomě
bránili uvažovat o tom, co je čeká, a tak hloubali nad inzeráty, jako by už zítra
chtěli nastoupit do nějakého výhodného místa s bytem, nebo dohodit někomu
výhodnou koupi chaty.
Nebo stejně pozorně studovali programy kin a televize. A někdy se zdálo, že
se dokonce těší z nějaké slibné televizní inscenace nebo z nového senzačního
amerického filmu. Jakoby vážně přemýšleli o tom, že si sednou večer do křesla a
tu televizní inscenaci si pustí, a dokonce se zabývali myšlenkami na to, jestli na

ten film bude dost lístků. Připadalo mi to jako vážná duševní choroba.
Neschopnost smířit se s danou skutečnosti a unikat z ní do navyklého životního
stereotypu, byla to prostě taková hra na sebeklam. Nemám zřejmě v povaze
takovou hru na sebeklam. Nikdy se nedívám na to, co se hraje v televizi, může
mi být ostatně ukradena. Bydlel se mnou i blázen, který si pečlivě vypisoval z
novin názvy filmů. Ty, které už viděl, do jedné přihrádky a ty, které neviděl, do
druhé přihrádky, samozřejmě mu ten druhý seznam pěkně narůstal. Těšil se z
toho jak malé dítě, jako by mu
23. 1. 1982
Zase po dlouhé době jsem dostal slušné knížky: Hemingwaye - Mít a nemít a
starého Aldingtona - Zemřel hrdina. Přečetl jsem napřed Hemingwaye a hned
jsem po dlouhém čase ucítil vůni velké literatury. Nebo, lépe řečeno, velkého
textu. Protože velkou literaturou je tu každá stránka, každý dialog, krátké
pohledy na moře, na pobřeží, na lidi v hospodě. Méně velkou literaturou je už
celý příběh, celá kompozice knížky, to, co chtěl říct. Zacházení s postavami je
konfúzní, příběh směřuje od ničeho k ničemu a o životě se tam vyslovuje až
příliš mnoho protichůdných soudů. A přece to snadno tomu velkému muži
odpustím pro tu přesnost a zvláštní krásu, kterou vytváří ty barevné skutečnosti
Kuby a Floridy, tu šíleně skutečnou pravost lidských konfliktů, pro takové to
barbarské vidění světa. Je to rozkoš číst třeba jen pár stránek o lovu na marlína,
nebo prostě jenom klouzat nocí na člunu po temném pruhu Golfského proudu. A,
Milanku, není tak snadné zjistit, jak to ten chlap dělal. Nedá se to asi zjistit z
žádné textové analýzy. Žádné čáry slov a syntaxe tam nejsou, spočívá to zřejmě
v daném přisvojení si skutečnosti. Hemingway se asi nikdy nepokoušel o
koncepční reprodukci skutečnosti, věděl, že ji musí sám ze sebe vyprodukovat,
bez poetických příkras, prostě jen s tím, co je poruce. Tohle všechno je skutečně
dokonalé.
Ale to ostatní, co by mělo sehrát v duši nějakou úlohu, je divné a dost
pokřivené. Nemohu se smířit s tou manifestací amerického chlapáctví, s
přebujelostí brutality v nejasných mravních hlediscích. Vy ovšem víte, že to
nemyslím doslova a že nemám na mysli běžná hlediska. Nevyčítám také
hrdinům, že vnímají život v tak plošném zkreslení, v čirém materialistickém
zjednodušení, přes prachy, sex a celé to chlapáctví, spíše vyčítám autorovi, že se
bál uvažovat o hlubších motivacích lidského jednání. Jenže jistě, jistě, tohle je
knížka z třicátých let a jemu ještě nebylo čtyřicet, i když věk asi není podmínkou
pro hlubší reflexi.

Vidíš, toho všeho bych si asi dříve nikdy nevšimnul, protože by mi k zážitku
stačila pouhá přesnost a obrovská účinnost textu. Je to asi věkem, že mám rád
„ideovější“ prózu. A to vůbec nejde o to, že bych tam měl rád filozofování. Ne,
jen méně předpojatý pohled na člověka, míň brutality a o kousíček více lásky.
Teď si uvědomuji, o kolik utěšlivější tu byla pro mne četba Steinbecka (Na
plechárně), což je možná proti tomu Hemingwayovi jenom žánrový obrázek. Ale
zato prosvětlený pošetilostmi a citlivostí podivných lidských bytostí.
Nemotornou touhou po lásce a přece jen zkarikované lidskosti. Bude to asi mým
stárnutím, že hledám v každé knížce aspoň kapku transcendentálnosti.
Hemingway tam má jenom bídu, utrpení a smrt. A celý ten chlapácký a divoký
zápas o život, který vede Harry Morgan, je vlastně bojem o prachy. Ted si
uvědomuju, že jsem měl z celého Hemingwaye nejraději vlastně Pohyblivý
svátek, kde se nestylizoval do dobrodružného lovce divoké zvěře.
To vám tu všechno nepíšu proto, abych se cvičil v literárních analýzách.
Možná vám to však přiblíží povahu mých úvah o životě a jeho hodnotách. A to
všechno zase neznamená, že bych dal před Hemingwayem přednost sterilním
socrealistickým prózám o obrácení Ferdyše Pištory. Však dobře víte, jak to
myslím. Už jsem o tom trochu psal, když jsem se svěřoval se svými zážitky z
četby Tolstého.
A navíc nesmíte zapomenout, že je sobota odpoledne. Dva dni únavného
víkendu, kdy se čas vleče jako smrtka a když je zas reálné až pondělí, že od vás
něco dostanu. Když jsem marně čekal na nějaký dopis včera, potrestal jsem
svoje tělo úmorným cvičením, že jsem se skoro nemohl zvednout ze země.
Velmi mi to pomohlo. Škoda, že neznám tu vaši trať na Železné studničce, abych
si ji mohl transponovat aspoň do stádií únavy a říci si: tak, ještě kilometr a mám
to z krku. Ale stejně se neobjevím zchvácený a zarudlý ve tváři za dveřmi a
nezeptám se, jestli jste mi ohřáli vodu.
24. 1. 1982
To víš, lásko moje, že často přemítám o tvém polovdovském údělu. A umím si
představit, že je to zlé, protože ještě dnes cítím bolestně na nohou i na rukou
pouta, kterými jsme byli svázaní a které vytvořila ustavičná blízkost a společný
řád života. Já vím, že jsme oba stávali u okna, když někdo z nás doma chyběl, i
když jsme se to styděli přiznat. Přesto, že jsem se instinktivně bránil
stereotypům, byl jsem vždycky trochu vyveden z míry, když jsem měl večeřet
sám, a kdykoliv jsi někde pár dnů byla, žil jsem v hlubokém provizóriu. Všechno
stálo, zůstával jsem nehybně a všechno pak začínalo znovu, když jsi se vrátila.

Celý chod života byl dán tou detailní činností, byl z toho už řád, možná byl ten
řád až příliš petrifikovaný, že nyní ho vnímám jako zřícení světa. Taková
uzavřená soustava života si nenechává žádná zadní vrátka a potom se zmítá v
utrpení. Já se cítím být vytržen především z této své domácí autenticity, z tohoto
řádu, který jsme vytvořili s klukama v tom našem bytě, a tuto amputaci cítim
nejintenzívněji. Všechno ostatní, co je spojeno se svobodou, zůstává daleko za
tím.
A nejinak asi bude tobě. A všechno asi pociťuješ ještě hůře, protože to ostatní
ti zůstalo. A tak ta mezera nesplývá s ostatními, ale šklebí se osamoceně. Ze
začátku jsem se snažil ti radit, však víš, možná, aspoň se mi tak zdá, jsi první a
nejhorší etapu svého polovdovství zvládla. Ale co teď? Dostávám se k tomu, o
čem jsme často diskutovali, že totiž tvůj život se musí zhodnocovat i mimo mě,
beze mne. Já v něm mohu hrát jen tu roli, kterou mi přisoudili kluci. Být
přítomen jako nepraktický duch, svým bývalým životem a svým nynějším
údělem.
Protože věřím v přirozené obnovování životních sil, věřím, že si najdeš sterou
existenci v tomto údělu a že z ní nakonec něco vytěžíš. Jakkoliv je to všechno
nesmyslné, je možné tomuto rozvrácenému životu dát i smysl. Už teď vím, že po
všem, co se stalo, tě mám raději, obdivuju tě a hluboce si tě vážím. Když nám to
bude dopřáno, musí se nahromadění tohoto poznání projevit k našemu štěstí.
Škoda, že si to neumím živě představit.
Údiv nad rozlomením našeho života mě pořád nepřechází, ale snažím se ho
relativizovat. Porovnávám všechna údobí, která rozdělují a rozdělovala lidi, jen
třeba z těch osudů, které jsme zblízka znali a známe, a můj úžas potom slábne a
jsem pokornější a trpělivější. A vždy se mě zmocňují i jistá hrdost na to, že jsme
si ten řád nerozbili sami, že byl rozšlapán zvenčí a každý vidí, jak zděšení
koukáme na střepy.
Trpělivost se nám bude hodit oběma. Cokoliv teď čtu, hledám v tom podoby
trpělivosti. Čtu třeba o válce a myslím na ženy, které čekaly na muže. Četl jsem
motáky českých lékařů z nacistických vězení. A ještě víc takových dopisů si
pamatuju. Všechno to přede mnou defiluje. Vidím to jako řeky trpělivosti a často
beznadějné trpělivosti. Hodila by se nám nějaká náboženská pokora nebo kousek
prastarých mravů. Četl jsem ten prastarý román o tajemné paní Grahamové. Moc
mě to nebavilo. Ale najednou jsem začal počítat roky a zjistil jsem, že v rámci
těch starých mravů ti lidé čekali léta na kousek nějakého štěstí. A o pokoře a
klidu, který je neskutečný. Asi to není pravda a Bronteová si tuto epochu
vymyslela. Dnes si už trpělivost nikdo neumí představit.
Pomáhal jsem těm, kteří si byli jistí vysokými tresty, udělovat v dopisech
svobodu manželkám a milenkám. Trvali na tom, i když jsem je od takových činů

zrazoval. Tvrdili, že přece nemohou chtít, aby na ně ženy čekaly pět i více let.
Trochu byli hrdi na svou velkorysost a v koutku duše čekali, že bude jejich
ženami odmítnuta. Ale přesto se na mě dívali udiveně, když jsem jim říkal: proč
by nemohla čekat, když tě má skutečně ráda. Vždyť se neobětuje vám, ale prostě
ochraňuje to, co je nejcennější. Jestliže to ovšem umí poznat, jestliže chápe...
Stejně jsem věděl, že je zbytečné takto mluvit, a že oni mají pravdu v případě
svých žen a milenek, protože už končí dvacáté století, není ani válka, není ani
náboženství, ani trpělivost. A nevím, proč je to mně, skeptiku a realistovi
moderního věku, trochu líto. Dobrou noc, moje paní Grahamová!
26.1.1982
Jak vidíte, včera jsem ani nepsal a dnes jsem taky čekal, zda něco od vás
dostanu. Zůstal jsem však osiřelý, bez zpráv, a tak musím dopis dokončit jen tak.
Zas jsem na tom tak, že nevím o vás nic nového od návštěvy, od které už uplynul
více než měsíc. Pomalu už končí leden. Úřady se už ani nesnaží prodlužovat mi
v termínu vazbu. Poslední prodloužení vypršelo včera, a tak užívám pohostinství
tohoto ústavu vlastně na černo. Je to prostě taková odkládací šatna pro
nepohodlné svršky.
Psal jsem taky advokátovi, ale jsou to už dva týdny a ještě se mi neozval. Tak
ani nevím, jestli nějakého obhájce právě teď mám. Předpokládám ovšem, že jsi
se snažila získat mi náhradu, ale zatím se ke mně nic nedostalo. Takže jen
pokračuje ten sled dnů, podobajících se černým korálkům na nekonečné šňůrce.
Mám z jejich míjení radost jenom proto, že ubíhají také Peťovi a už má první
třetinu za sebou jako v hokeji. Utěšuji se vírou, že aspoň vy jste dostali dopisy,
které jsem psal babičce, a že taky v Bohumíně dostali dopis, který jsem napsal
Evženovi k narozeninám. Minulý týden jsem napsal Martě a Milušce a jsem
náramně zvědav, jestli ho dostanou.
Nejhorší zima je zřejmě (anebo ne?) za námi. Tady vystoupily teploty k nule a
projevuje se to okamžitě uvnitř cely. V RP bývá vždycky i předpověd počasí pro
Slovensko a podle ní se snažím představit si, jak u nás doma je. Jako v té
písničce z amerického muzikálu.
Někdy si vzpomenu, jak to asi v takových mrazech vypadá na betonárce.
Pracovat se, přirozeně, nedá, a tak si je tam všechny představuji, zda tak jako o
jiných zimách jenom posedávají a pijí víno a hrají karty. Anebo je všechny
poslali na dovolenou, jak jsem to četl v novinách? Nu což, já bych takovou
dovolenou bral.
Ještě kdysi dávno z Bratislavy jsem jim psal. Aby věděli, že na ně

vzpomínám. Nepochybuji o tom, že si na mě někdy taky vzpomenou. Nebylo by
špatné poslat si do obchodu pro pár lahví bílého a popovídat si. Jistě jste jim
moje pozdravy už mnohokrát vyřídili. Teď si uvědomuju, že na té Tónově
svatbě jsem ztrávil vlastně svůj poslední víkend. Anebo to bylo předtím. Už se
mi to mate. No a dnes už má dceru. Kdoví, jakým je otcem. V jednom dopise jsi
mi psala, žes přišla odpoledne na betonárku, ale byl tam už jenom Czókaš.
Vždycky jsem ho litoval a dost nechápal, jak tam v samotě a bezútěšnosti může
trávit svůj život. A já ho nyní trávím ještě hůře. Kdybych aspoň měl to jeho
rádio, do kterého se musí praštit rukou, aby hrálo.
To víte, ke mně se dostávají ze světa jenom zprávy přefiltrované našimi
novinami. Stačí to ovšem na to, abych vytušil, že osmdesátá léta oplývají
krizemi, jak jsem předpokládal. Z novin zjišťuju, že už téměř nic nemáme, anebo
máme toho jen zatraceně málo uhlí, nafty, krmiva, náhradních dílů, kovů, prostě
všechno se nějak vytratilo. Čtu si ty výzvy k efektivnímu hospodaření a zprávy o
záchranných akcích k udržení aspoň existujícího tempa a je mi, jako kdybych
četl něco, co tu už bylo. Nic mě není schopno překvapit. Byl jsem přece při tom,
když se ten dům stavěl, a vím, jaké chyby měl v projektu a jak šlendriánsky se
na něm pracovalo. Dost jsem se naupozorňoval, že zdivo je slabé a omítka brzy
opadá. Takže vlastně můžu jenom pokyvovat hlavou, když ta omítka skutečně
padá. Ne že bych z toho měl radost a vykřikoval, vidíte, neříkal jsem to! Spíše je
mi přitom smutno, protože je to taky trochu můj barák. Když si vzpomenu, kolik
toho všeho bylo napsáno a vyřčeno, a všechno nadarmo.
Je to asi nějaká tajemná zákonitost, že většina lidí najednou ohluchne a není
schopna slyšet žádná varování. Tato část lidí se chová jako nemocný člověk,
kterému lékaři v jeho zájmu radí, aby se zřekl kouření, vína a sedavého způsobu
života, ale on na rady kašle. A říká si, co jiného se mi může stát, než že umřu.
No bože, všichni tam musíme. A chlast si neodepře.
Aniž bych si to nějak zvlášť přál, bylo mi často dopřáno vystupovat jako
proroku. A nyní mi ani nedělá velkou radost, že se plní má nejhorší proroctví.
Anebo má člověk vždycky pravdu, když předpokládá, že masové idiotství se
bude stále prohlubovat? Dost těžko se najde dějinná epocha, u které by takový
předpoklad neplatil.
Přirozeně, když odhlédnu od mého osobního osudu, dělá mi mírná satisfakce
rozumu mírnou radost. Tu vlastně ani nejde o pocit osobní. Spíše mám radost, že
dostává satisfakci obecný lidský rozum, jak jsem ho poznal v knihách moudrých
a ve slovech těch, kterých jsem si vážil. Nikdy by nemuselo být nic ztraceno,
kdyby se takovým lidem popřálo sluchu. Ale nikdy se nepopřeje a v tom vězí ta
tragedie dějin. Ono totiž to, co říkají, je v rozporu se základní motivací lidských
činů, kterou je ukájecí pud. A dneska nade vším, jak víme, převládá ukájení
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konzumních potřeb. Vlastně ne dnes, už dávno. Jen se to vždy pro lepší svědomí
halilo do různého ideologického šatstva. Ale věděl to docela dobře už můj starý
přítel Jean Jacques Rousseau. Ale co naděláme. Nezůstává nám než číst noviny a
říkat si jak pan Povondra: já to věděl, že s těmi mloky bude patálie nebo něco v
tom smyslu.
Loučím se s vámi s vírou, že se ještě tento týden něco o vás dovím, a se
smutkem vás líbám a objímám.
13

Váš Milan

Drazí moji!
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30. 1. 1982
Píšu vám prostě zase jenom z optimistického předpokladu vaši existence.
Protože o vaší skutečné existenci nic nevím. Nevím nic od našeho setkání z 22.
12. To je šest týdnů. Ale přestál jsem už i dva měsíce, a tak se kojím představou,
že je všechno v pořádku, že jste ani nezmizli, ani neumřeli hladem a vyhnuli se
všem zimním chorobám. A možná, možná mě od vás čeká zase nějaká návštěva,
půlhodiny štěstí v týdnech pustoty. Budu k ní vzhlížet příští týden, další týden,
až vás potom jednou přece jenom uvidím.
Když se tak ohlížím za sebe, snad jsem vám už poslal za těch devět měsíců
možná tisíc stránek. Už ani nevím, co v nich všechno bylo, a asi jsem se
mnohokrát opakoval. Ale to nejdůležitější, co jsem vám chtěl sdělit, se k vám
snad dostalo. Už si nemusíme opakovat poznání o tom, jak pevně že jsme k sobě
připoutáni a tu vlastně žiju z naděje na vaši blízkost. To je to nejsilnější, co jsem
tu prožil, a jsem rád, že jsem to prožil. Ostatek jsou jenom průvodní zjevy.
Samozřejmě, že žiju trochu také z dějin. A dějiny, to je všechno, co bylo, a
všechno, co je. A pak vztah mezi tím vším. Nikdy jsem neviděl tak zřetelně
souvislosti všeho, co jsem prožil, se svými dějinami, jak to vidím tady. A taky se
mi zdá, že jsem tomu nikdy líp nerozuměl.
Ze všeho, co jsem znal a co jsem pochopil z četby a z vlastního pozorování,
jsem si doslovně vytvářel funkční model národních i širších dějin. Není asi úplně
přesně popsán v tom, co jsem zatím napsal, ale je tam. Nikdy bych ani neměl
odvahu se s tím vytahovat. Byl to vždycky jenom model pro mě. Je to úžasné,
dřepím tady v naprostém odtržení a pasivitě a pozoruju, jak ten funkční model
naprosto přesně funguje. Všechno do sebe zapadá, následky zákonite přicházejí
po příčinách, příčiny se zřetězují a stékají jak potůčky v řeku a vypukají nám

krize, jedna za druhou. Dívám se na to a až se divím, jak ta kolečka zapadají
jedno do druhého a točí se a točí jako boží mlýny. Model je jasný jak školní
pomůcka, existuje k všeobecnému použití. Stěny to má z plastiku, aby do toho
bylo pěkně vidět. A kdo chce, může se podívat.
Ale ti, co by se měli dívat, co to mají přímo v popisu práce, ti se nedívají. A
pak naříkají, že co se to děje a jak jsme byli zaskočeni a že nám byl přiskřipnut
prst a ohrožena je i celá ruka. To je na všem to nejpodivnější. Toto obecné
ignorantství, jež by bylo trestuhodné při školním pokusu, je přímo neuvěřitelné
při pokusu o řízení společnosti.
Nedivím se tomu, co čtu v novinách, uznávám dokonce všechny argumenty
pro to, že si budete muset koupit maso na řízky za 60 korun. Jenže vyvaluju oči
nad tím nářkem okolo toho. To novinářské blekotání nad neočekávanou přírodní
katastrofou, když jde o prostý následek dlouhodobé lehkomyslnosti a slepoty.
Vždyť se jenom obyčejně točí kolečka v tom funkčním modelu. Říkám si, vždyť
už dávno bylo všechno jasně vidět přes ty plastikové stěny, už před patnácti či
nejméně deseti lety. Přece není možné, abych to viděl jenom já a těch několik
lidí, které znám. Vždyť je to vidět tak přesně jak kamínky na dně čistého potoka.
Říkám si, že není možné, aby byla hloupost a slepota tak rozšířena. Samozřejmě,
že to není možné. Ten nářek je pouhým pokrytectvím. A příčiny slepoty jsou
úplně jinde. A uvažuju už potom hlavně o těchto příčinách. Uvažuji si o tom,
proč nepůsobí pud sebezáchovy, proč tolik lidí kráčí po prkně, jež končí nad
vodou. Asi proto, že si myslí, že prkno je ještě dost dlouhé, ale ono není dlouhé.
Mělo by se to poznat už podle prohybu.
Trochu si začínám myslet, že jsem tady hlavně proto, abych nemohl nikomu
připomínat, že slepota není úplně obecná. Nebo snad ne? Vlastně to ani nevím.
Fakt je, že mi všechno připomíná situaci skupiny turistů, kteří zabloudí a musí se
vracet. Znáš to, jak se do krve hádají a naříkají na to, jak jsou cesty mizerně
značeny, jak bylo mizerné počasí a vůbec všechny ty objektivní okolnosti.
Nejvíce nadávek se dostane tomu, co nesměle připomene, že znal dobrou
schůdnou zkratku, ale že ho nechtěli poslouchat. Takový si to odskáče nejvíce.
To je jistě podivné, ale v dějinách ne neznámé. Asi to vůbec jinak nejde. Ale ty
ztráty na prošlapané obuvi a ty puchýře na nohou, co to ty turisty stojí! Nu, my
jsme na tom dobře, my jsme nikdy stejně žádné maso neměli. Ale co ty, moje
diabetičko!
31. 1. 1982
Na malou chvilku jsem zadřímal za stolem a najednou se mi zdálo, že zvoní

telefon a že musím vstát a jít k němu. Měl jsem pocit, že ležím na Peťově gauči a
že mi je líto, že mě někdo vyrušuje. Telefon zvonil, a když jsem otevřel oči, byl
jsem v cele. Bylo to jako probuzení Řehoře Samsy , který se probudil, jak
známo, zase jako chrobák. Podivné, nic takového se mi zatím nestalo. Ten zvuk
nemohl přijít ani zvenčí, ani z chodby, bylo tu naprosté ticho, a přece jsem slyšel
ten telefon vytrvale vyzvánět. Vyzváněl asi jenom v mém uchu a vy jste na mě
určitě vzpomínali. Možná si na to budete pamatovat. V neděli, 31. 1. asi tak ve
dvě hodiny odpoledne. Možná, že mě domů volal někdo, kdo ani neví, že už
doma dávno nejsem. I mrtvým docházejí často ještě dlouho dopisy a úřední
upomínky.
No a kdybych byl doma, stejně bychom asi byli někde venku na procházce. Je
dost teplo, všechen sníh už sešel a sem tam prosvítá mraky sluníčko. Hodilo by
se jít třeba naproti na Kramáre, kam se to slunce opírá. Stejně je však ještě brzy,
aby v zahrádkách kvetly krokusy. Jak si to pamatuju z jiných let.
Člověk jde a jde a co všechno mu letí hlavou. Já jsem si vždycky promýšlel
některé svoje sny o harmonickém bytí. A namluvili jsme toho tolik, že mi
všechno splývá a nemohu z paměti vydolovat žádný konkrétní rozhovor z
Kramár. Ale pamatuji si, jak k nám kdesi v těch místech přiběhla mourovitá
kočka, vlezla ti do klína a šla pak s námi jak pes. Možná to bylo i vloni. Měla jsi
deštník, protože kotě si hrálo s tím poutkem jako Líza kdysi.
Pak jsme procházeli mezi těmi novými domky, kde si lidi pulírovali auta a i
jinak svědomitě pracovali na svém majetku a na svých sociálních jistotách, jak
se teď hodně říká. Pak jsme pomalu sešli k autobusu a oba jsme se těšili na kávu.
Z večera nám už zbývalo málo, pár stránek knížky, nějaká večeře a Zeit im Bild
a možná že někdo na chvilku přišel.
A možná se mi to zdálo pro život málo. Možná jsem cítil nevrle ten klid,
kterým bylo takové odpoledne zavaleno. Nespokojenost s časem, který uplynul v
navyklém tempu a bez velkého zážitku. Dnes bych ovšem takový zážitek bral.
Plnýma rukama. Počítal bych třeba každý krok a každý mimoděčný dotyk tvé
ruky. Možná bych si všiml i tvaru mraků a zapamatoval jsem si jej do smrti.
Jenže tehdy jsem nevěděl, že se na dlouho budu muset spokojit s nedělními
odpoledny, které se táhnou přes mozek jak šedá opona a spoutávají myšlenky do
odporných lepkavých pavučin.
Nepředstavuju si, co asi děláte, jen si prostě staré děje zasazuji do dnešní
neděle s vědomím, že všechno může být i naprosto jinak. Ale dům snad stojí a z
komína vystupuje kouř. To znamená, že se topí a doma je teplo. Peťo, tak strašně
rád bych si představil i tvoje odpoledne, ale chybí mi znalost prostředí. Vždyť z
toho Martina toho ani moc neznám. Jednou jsme tam byli všichni na nějaké cestě
na obědě. Nebo ne? S maminkou jsme to projeli při cestě na Hole a něco jsme si
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koupili u řezníka. Ale to je málo, abych si tě mohl tam dosadit. Nikdy jsem
neviděl tu plovárnu a ani ty hospody. A tím méně si tě umím představit v
kasárnách. A tak si tě o takových nedělích představuju nejraději na lyžích, ve
slunečním jasu nahoře nad Martinem. Možná ti dovolili párkrát si zalyžovat. A
připomnělo ti to studentské časy s Jožom, Karolom a inými. Je to už dávno?
Dost dávno. Nějak mi neleze pořád do palice, že už jsi skončil, že jsi inženýr a
že se očekává, že povedeš nějakou seriózní existenci. Jenže to o té seriózní
existenci nemyslím vážně. To až dneska se žádá seriózní existence. My jsme s
maminkou byli sice ve tvém věku dva, ale žádnou seriózní existenci jsme
neměli. Ačkoli zase, když mi bylo šestadvacet, tak ses právě narodil. A to byl
poměrně velmi seriózní akt. Ale okolo nebylo nic seriózního v současném
módním smyslu. Uložili jsme tě v koši do jednoho pokoje, ve kterém jsme žili,
dívali jsme se na tebe a měli jsme ohromnou radost. Tehdy nikdo nebyl, kdo by
nám byl řekl, proboha, to je seriózní mít dítě, když nemáte nic jiného? To se
tehdy ještě neříkalo. A my jsme byli zase natolik seriózní, že jsme pochopili, že
to naše dítě je naše největší bohatství.
A po tom všem se právě tohoto roku naše životy budou půlit. Ty budeš mít
dvacet šest a já 52. Vloni jste to měli na půlku s maminkou. A to se stává jenom
jednou v životě, jestli se nemýlím. Křížíme se polovinou svých životů a ani to
nemůžeme spolu oslavit. Já jenom doufám, že jsi dostal dopis, který jsem ti chtěl
původně poslat do Martina a ve kterém jsem zopakoval něco z toho, co jsem ti
napsal ke tvému čtvrtstoletí. Ty můj četaři. Budeš se divit, ale já nabývám
postupně i technického vzdělání. Je tu se mnou teď muž, znalý všech záhad
nejrůznějších elektronických zařízení. A tak se rád nechávám poučovat o
funkcích polovodičů, vlastnostech vysokofrekvenčních kmitů, konstrukcích
integrovaných obvodů, počítačů a tak podobně. Možná bych ti uměl zopakovat,
jak funguje elektronická paměť. Ale pochopil jsem konečně i ty primitivní
principy rádiových přijímačů a televizorů a tak dále. Je to moje první možnost
získat zde ve vězení nějaké poučení, a tak jsem se jí rád chytil. Tímto snadným
způsobem bych rád studoval cokoliv. Kdyby mi osud do cely nadělil třebas
odborníka na hnojiva, dal bych se vyškolit ve skladbě hnojiv. Představ si, jaké by
to bylo štěstí, kdybych tu dostal třebas astronoma nebo genetika. Ale to se mi
určitě nestane. Prostě, když budeš o to stát, zasvětím tě do funkcí překlápěcích
obvodů, které jsou nejdůležitější součástí počítačů.
1. 2. 1982
Milanku, pro tebe mám na skladě velice absurdní příběhy. Tak absurdní, že by

se v literatuře ani nejevily jako pravdivé, spíše by si čtenáři mysleli, že jsou
uměle vykonstruované. Na té pouti vězením jsem se setkával především s
mladými lidmi, starými jak ty anebo i mladšími. Nahlížel jsem zvědavě do těch
duší, registroval, porovnával a, přirozeně, jsem mnohé i zobecňoval. Bylo by
jistě naivní hledat nějakého společného jmenovatele v těch nešťastných osudech.
Nějaký základní princip, který je všeho příčinou. Protože ve všech těch osudech
sehrály roli i takové ty nepatrné a nejasné genetické danosti a pozorovatelné
drobné úchylky v psychickém a rozumovém vybavení. Ale i tak mi z celé té
změti osudů vystupuje dost zřetelný společný činitel řady proher a selhání.
Nazval bych ho - úplným nedostatkem projektu vlastního života. I to je ovšem
nabubřelé slovo, všechno se odehrává v daleko nižší rovině promýšlení vlastního
života, při absenci jakékoli sebereflexe. Použití filozofických termínů tuto
problematiku jenom karikuje, bylo by směšné mluvit o ideálech a smyslu života.
I když na druhé straně tu poznáváš všechny ty spodní vrstvy a neartikulované
podoby všeho toho, o čem jsi četl u Sartra, Camuse, Kafky, Bergsona a vlastně v
celé literatuře. Jenže když váhám topojmenovat, je to proto, že cítím, jak
bezejmenné celé to trápení je, je to těžké, nedefinovatelné bláto na nohou, které
vůbec neví, že má své jméno, je to něco podobného jako ty traumatizující
freudistické chuchvalce v podvědomí, které nemají naději dostat se do
racionálního vědomí. Je to prostě jenom to, zásadní nevědomost o tom, co počít
s životem, o který jsme nestáli. A jenž nám byl navíc dán lidmi, o něž taky
nestojímea jimiž pohrdáme. Tam je skryto to drama. Nějaký kluk tu z okna po
večerech zpívá takový song o Quasimodovi, jak chtěl milovat Esmeraldu, ale jak
se všechno zvrtlo, protože lidi jsou zlí a hloupí. V refrénu se opakuje pořád olovo na lidi, olovo na lidi. A tehdy ta vězeňská mládež začne tleskat a bouřit
jako po vyslovené pravdě.
Když jsem si spočítal ty drobné ideálky, pro které ty kluci žili, vyšlo mi, že to
v zásadě byla prostá napodobenina konzumního otroctví dospělých. A přitom
mají pocit, že se proti tomuto diktátu dospělých bouří. Všechno dohromady malé
ideály reálneho socialismu a nic víc. Autíčka, domečky, piva, šatičky, botičky,
útraty jednoho „talíře“ za večer, holky za peníze, výlety za hranice, vekslácké
úspěchy, dolárky, máry, korunky - když jsem se ptal, co chceš, řekli mi - dobře
žít. A dobře žít znamenalo to, co jsem vyjmenoval.
Jistě, je to abstrakce, vždycky se kolem toho pletly i vyčtené nebo slyšené
ideály lásky, přátelství a podobných věcí, ale bez prožití a bez ochoty platit za ně
něčím, třeba zřeknutím se piva. Žneme trnitou žeň dlouhodobé únavné
propagandy laciného vepřového, laciného piva, praček a ledniček. A už nemáme
laciné vepřové a ani pivo nebude dlouho laciné. A jsem hluboce přesvědčen, že
polovina té mládeže za nic nemůže. Jejich příběhy nejsou zdaleka tak smutné

jako příběhy jejich rodičů a dospělého okolí.
Protože mnozí a mnozí by chtěli žít jinak, ale nikdo jim nedovede říct jak.
Rodiče jsou blbečci a zloději, opilci, surovci, pokrytci a zbabělci.
I v těch nejlepších rodinách. Škola? Neslyšel jsem říct o jediném učiteli dobré
slovo. Dětské domovy - říkají jim pasťáky. A vzpomínají na to, jak si po prvé ve
třinácti letech zaprcali s šedesátiletou uklízečkou. Vztahy mezi pohlavími? Když
slyším osmnáctiletého kluka vyprávět o svých dobrodružstvích, připadám si jako
starý mnich. A to všechno směřuje od ničeho nikam. Pořád jenom samá rovina.
A v tomhle mládí se ani netuší ta smrt na konci.
A nejhorší je, že ti kluci, co se dostanou do basy, jsou jen viditelnou částí
ledovce. Jejich takových strašně moc.
A přece by to šlo. Jenže co všechno by bylo třeba? Šlo by to proto, že u všech
je zapsána jen nesprávna informace o životě. Stačilo by zapsat jen správnou,
rozpornou, často smutnou, ale pravdivou. A všechny ty životy (ne všechny) by
se mohly rozvíjet jinak. Protože všichni do jednoho se diví, že je ještě i jiný
život.
Někdy neodolám a vyprávím jim o tvém životě, Milanku. A tu tito poslouchají
a strašně ti asi závidí a cítím, že by chtěli taky něco najít. Možná by stačilo,
kdyby se naučili běhat jednu hodinu denně lesem. Nedovedou pochopit, že
můžeš psát jeden dopis bratrovi a mě. Když jde o tak rozdílné světy. Všechno by
se dalo napravit, kdyby...
Avšak když myslím na to jak, jde na mě hrůza, protože najednou vidím, co
všechno by se muselo změnit. Musel by se změnit svět. A na to nemáme.
Možná ještě zajímavější jsou osudy žen. Ale ty poznávám jenom
zprostředkovaně, protože vídám jen ženy v uniformě, a kromě tebe jsem za devět
měsíců fakticky neviděl milou tvář, moje drahá. Tím se přirozeně život balí do
hrubého sukna. Jen hrubosti slyší člověk kolem sebe, nadávky. A to je po čase
trpké, protože to člověka obklopuje jako sliz a dává mu zapomenout na zvuk
něžných slov a vůbec na nějaká jiná slova s jemnými odstíny, slova, které mají
barvu a jejichž smysl je mnohotvárný a někdy i tajemný.
Taková slova už nacházím jenom v knihách. Prázdnota, která mě obklopuje,
ve mně vzbudila zapomenuté badatelské sklony. Mozek nemá dost potravy, a tak
se uchyluje k nejrůznějším hříčkám. Při učení italštiny, jak jsem už psal, se
pouštím do bezděčných filologických úvah, které jsou přirozeně značně
diletantské, ale aspoň se jimi bavím. Vypíšu si třeba italská a francouzská slova,
jejich latinský základ si ještě pamatuju a snažím se postihnout nějakou
zákonitost, podle které se vyvinuli do dnešní podoby. Přidám pak k nim ještě
anglické znění a německé a vychází mi takové ty indoevropské kořeny. Je to
prostě zábava.

Nebo i v samotné gramatice nacházím nejrůznější zajímavosti. Například
nádhernou funkčnost a úhrnost gramatické stavby, která usvědčuje lidskou řeč z
většího rozumu, než máji lidé sami. Zdá se mi dokonce, že gramatika je
vzhledem k obecné hlouposti lidí nějak nepřiměřeně moudrá, jako by ani
nevznikla tou abstraktní činnosti lidského mozku, ale byla člověku zjevená. Asi
tak jako Kantovy mravní kategorie. Divil jsem se například, proč italština
vlastně nepoužívá osobních zájmen. Pořád mi to nějak chybělo, francouzština a
hlavně angličtina se vůbec neobejde bez těch I, you, we a nous atd. Nemohl jsem
si zvyknout vyjadřovat se pouhým slovesem. A tu jsem si uvědomil, že mi
neutkvěli osobní zájmena ani v latině, a pochopil jsem, že jazyky, které výrazně
modifikuji v jednotlivých osobách koncovky sloves, prostě nepotřebuji tyto
podpůrné elementy. Tak jako čeština. A italština si zachovala tuto vlastnost z
latiny. Francouzština ji ztratila, protože je celkově nedbalejší. Severnější národy
vtiskují svým jazykům jistý prakticismus, který souvisí možná s
temperamentem. Proto je angličtina jazykem computerů. Na to asi nemá
americký imperialismus žádný vliv. Snídaně se řekne italsky la prima colazione.
A já si vzpomínám, že jsme si nosily do polské školy kolacju. Jak některá slova
putují po celé Evropě!
Vím, že to moje filologické bádání je blbost. Taky se nepokouším nic nového
objevit, prostě si tím zaměstnávám mozek, aby nezměkl.
Taky jsem se dostal tak daleko, že z knih, které tu dostávám, vítám nejvíce ty,
které slibují lidské poučení. Lidské příběhy v románech mi tu připadají trochu
fádní proti skutečnosti. Stává se mi, že v historických románech čtu jenom
historii a fiktivní děj přeskakuji. To jsem si přišel na své u Zikmunda Wintra, kde
jsem vychutnával popisy koření a jídel a školního řádu a pod. Samozřejmě by
bylo jednodušší, kdybych mohl číst přímo nějaký historický spis. Ale takový se
tu nenajde. Nebo právě teď tu mám knížku Jana Vrby, populárního chodského
spisovatele, z r. 1929 - Mniška. A to je kniha o lese, o zvířatech a stromech.
Literárně je to strašně naivní, ale mě těší, že se dovídám, jak se stará zaječice o
mladé a že babyka je vlastně strom. Dosud jsem si myslel, že je to bylina a
hlavně vybrané slovo. Kmen je výborný na soustružení. Nebo mě ohromně
potěšilo, co jsem se dověděl o mnišce, jak její housenky před smrtí hladem
vytvářejí ze zoufalství celé pavučinové stěny. Ale hlavně jsem se dověděl, že
kdysi stihli každý strom natřít kolomazí, aby se housenky nedostaly do korun, že
je ženské sbíraly do košů a pálily. A ti lidé to tehdy zvládli bez insekticidů a bez
letadel a jaké nádherné lesy nám zachovali. Nějak víc voněly ty lesy našeho
mládí a byly navíc uklizené. Pamatuješ se na ten nádherný les ve Sněžném, kde
jsme našli tolik hub?
Vlastně není těžké pochopit, proč se můj mozek chytá takových věcí.

Venku je pořád pod odstřelem televize, rozhlasu, účelového čtení a podobně.
Tady se vrhá na to, co je. Dokonce pořád ještě v pravidelnou hodinu po večeři
blbnu s tím šachem. Přehrávám si třeba za sebou všechny dámske gambity
velmistrů, abych si pozjišťoval jejich charaktery - o desátém tahu se už pozná
opatrnictví, odvaha, prohnanost, lenost, fanfaronstvi a řada jiných lidských
vlastností.
Prostě je to asi přirozený jev, že mozek si sám najde nějakou práci.
I v temné sluji by si našel něco, čím by se mohl zabývat.
Tak vidíte, jak jsem zase dopadl. Po celý týden jsem čekal, že budu moci
zajásat, že jsem dostal vaše dopisy, a nic. Jste od těch Vánoc ponoření kdesi
daleko a já o vás nic nevím. A když si člověk představí, co všechno se může za
ty týdny stát, je mu z toho fyzicky zle. To je skutečně nejhorší stránka tohoto
života zde.
Taky mě znepokojuje, že se nepřihlásil ani můj obhájce, ani jeho případný
náhradník. Takže nevím, na čem jsem. Psal jsem do advokátní poradny, i když
předpokládám, že jste se pokoušeli nějak to vyřešit.
A příště už abych psal ke svým narozeninám. Vždycky zkoumám všechna
data dopředu, abych něco nepropásl. Musím počítat s měsíčním předstihem. A
taky Karel bude mít narozeniny. A nechybí už moc, aby se ty dátumy začaly
znovu opakovat. Kdo by si to byl pomyslil!
I když mně osobně jaro nic neslibuje, celý ten časový předstih mě aspoň
přibližuje k jaru. Možná že až ten dopis dostanete, budou už přece jenom kvést
na Kramárech krokusy. A slunce se bude opírat do svahu a do vašich tváří, jestli
si vyjdete na procházku. Vždy a všude vás budu doprovázet. Objímám vás a
líbám.
Váš Milan

Všichni moji milí, milá Evičko a kluci!
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6.2.1982
Začínám opět další dopis bez jakýchkoliv zpráv o vašem životě. Najisto jsem
doufal, že něco přijde v pátek, ale nic z toho nebylo. A tak nezbývá než se
uchýlit k samomluvě a věřit, že jste všichni v pořádku a že váš život vypadá tak,
jak jsem ho znával. Velmi se snažím v to věřit. Můj život pak vypadá, bohužel,
přesně stále tak, jak ho neznáte. Jen čas se posouvá. A jak jsem psal minule,
napíšu si dopis k narozeninám, protože by vám měl být doručen právě v tom
březnu. Protože však nejsem sám, kdo oslaví v ten den narozeniny, vinšuju
napřed tobě, Karle, aby se ti dařilo, aby ti život ubíhal bez velkých
dobrodružství, abys zdárně zahájil jarní práce na chatě a abys co nejdřív postavil
tu atomovou elektrárnu, jinak tu zmrznu.
Věřím, že se s Martou oba snažíte pomoci Evě, jak se dá, a jestli se vůbec dá!
Nic nevím, ale možná jste ji vzali někam na lyže a jste někde právě teď. Joj, v
lenince by nebylo špatně, sněhu je prý všude dost.
Tuhle jsem vzpomínal na dýhové zelí a líčil jeho lahodnou chuť. Psals mi, že
se urodilo. Protože se nekazí a jistě poroste i nové, schovejte mi. A snad příjde
po tom zelí i večer a my si budeme moci u Třech grácií pokojně vzpomínat, jak
to vlastně všechno bylo v té pusté době, kterou právě prožíváme. Vždycky na to
nějak dojde. Už to znám ze života. Čím jsme starší, tím pokojněji jsme schopni
brát překvapivé zlomyslnosti našich životů. A tobě už taky tíhne pomalu, ale
jistě na tu padesátku. Moc na to nemysli a snaž seji přivítat s otevřeným hledím.
Čeká tě pořádaní dvou velkých svateb a před tím kopa školských starostí. Tak si
šetři nervy. Jestli ti Marta koupí nějakou flašku, tak si při vytahování špuntu na
mě vzpomeňte. Vždyť já vím, že si vzpomenete. Kdybych měl vypít všechno to
víno, při kterém lidé na mě vzpomínali, byl bych asi věčně podroušený. Tak tedy

cink těmi pěknými skleničkami, co máte v tom bambusovém baru. Marta si
tentokrát hrkne taky a Zuzka už taky může. Jana si jenom lízne a babička řekne
brr! Žlučák!
Vím, moji milí, že s mýma narozeninami byl vždycky kříž. Špatně se mi
dělala radost. Ať jsem se snažil, jak jsem se snažil, nikdy jsem nedovedl mít
pořádnou radost z něčeho, co se dá koupit za peníze. Spíše jsem vítal události a
utkání. Když přijela lla, když přišel za mnou Milan s Martou, moc se mi líbilo to
shromáždění při padesátce atd. Vždy se mi dost líbil ten smutek, který v
nestřežené chvíli člověka přepadne, když počítá roky, které uběhly. Letos se mi
bude ten smutek líbit určitě taky. A nebudu ho muset před nikým skrývat. Ale
jelikož jsme s lety moudřejší, budu asi dalek tvého zoufalství, moje milá, které tě
najednou přepadlo při tvé třicítce tak intenzívně, že ses nám chtěla při měsíčku
oběsit na jablůňce, skoro jako ten Serjožka Jesenin. Jaká to tehdy byla krásna
noc!
Pamětníci vyprávějí, že ze mne měli všichni radost, když jsem se narodil. Asi
ano, protože Fredo a lla už byli velcí a já jsem přibyl na hraní a hýčkáni. Jenom
lla měla zlost, protože byla připřažena ke kočárku. Musel jsem mít krásné
dětství, protože se nepamatuju na jedinou křivdu, která by pocházela z mého
lidského okolí. A pamatuju si jenom, že mě všichni zahrnovali láskou a
pozorností. A docela dobře si pamatuji, s jakou sobeckou radostí jsem přijímal
pozdvižení, které kolem mne panovalo, když jsem onemocněl nějakou blbou
chřipkou. Jak se pak o překot topilo v krásných vysokých kachlových kamnech,
z kterých sálalo voňavé teplo, které už dneska nikdo nezažije. Lezl jsem vždycky
v neděli k tatínkovi a mamince do postele, spali v takových načervenalých
peřinách a museli být ještě strašně mladí, bože, vždyť jim bylo jen něco přes
třicet. Škoda, že je nemohu vidět těma dnešníma očima. Pamatuju se jen, jak
maminka křičela, ach, ach, když jsem po ní lezl. Je docela možné, že mě někdy
pleskli, ale nepamatuju se na to. Dneska se celý chvěju štěstím, když si
vzpomenu, jak jsem se měl dobře. Maminka postavila na plotnu velký hrnec,
ohřála vodu a nalila jí do velkého dřevěného džberu. A tam me potom drhla
bílým Schichtovým mýdlem s jelenem. Ještě cítím její ruce na tváři a štípaní
mýdla v očích. Vy jste, kluci, pod sprchou nikdy tyto primitivní radosti nezažili.
Jo, a k těm mýdlům přibalovala firma podlouhlé obrázky lokomotiv.
Zdá se mi, že kvalita generací se zhoršuje od té doby, co maminky nejsou v
domácnosti. Je to určite hluboce konzervativní názor, ale soukromě se ho
odvažuji říci. Vždyť jak jinak by se mohla moje maminka tak o mě starat. A to
ještě chovala slepice a slyším ji, jak říká na pipi, pi, pi a rozhazuje jim zrní.
Anebo krmila husu kukuřici a já jsem se směl na ní dívat. Té huse se dal sežrat
desetník a po zabití byl můj. Byl ohlazený a leskl se jako ze zlata. Moje

maminka měla dost času a mohla se o mě starat. Pracoval na nás tatínek a my se
na něho vždycky dívali dírami v laťkovém plotě do továrny, kde důležitě seděl
za stolem. To když jsme šli s maminkou nakupovat do konzumu. Maminka v
konzumu klábosila a já jsem za to dostal housku s máslem a se šunkou. Stála
padesát haléřů a maminka ten padesátník vydávala s povzdechem. Ale, pánové,
to bylo něco tak dobrého, že i teď si musím jít odplivnout do hajzlu, protože se
mi v hubě nasbíraly sliny. Tuším jsem měl psávat do dotazníků, že pocházím z
buržoazní rodiny, protože kolik děcek v té době mohlo dostat od maminky
housky se šunkou?
Věčná škoda, kluci, že jsem vám nikdy nemohl ukázat tu kolonii uprostřed
fabriky, kde jsme bydleli. Byl to skutečný ráj. Malá komuna prvobytně pospolní
společnosti. Aspoň děti žily v tomto typu společenství. Možná jich bylo padesát
a všechno to byli mojí kamarádi. U všech jsem byl doma. Jedna paní, ke které
jsem chodil, měla v kleci velkého zeleného papouška. Na jedny narozeniny jsem
dostal koloběžku, a stal jsem se tím velký, veliký, byl jsem king of the world, tak
jako Cassius Clay. A tak jako občan Kane jsem už od té doby nikdy nebyl tak
šťastný na svoje narozeniny. Mohlo to tak být 6. března 1937. Vidíte, a to stál
svět na začátku katastrofy.
7.12.1982
Vidíte, jak jsem se zapovídal. Stává se mi to dost často, že se neovladatelně
ponořím do vzpomínek na dětství a nemůžu se od toho tématu odtrhnout. Je to
asi přirozená kompenzace ubohé přítomnosti, bídy, chladu a pustoty, která
člověka vrací zpět k tomu nádhernému subtropickému pásmu dávnych let. Už si
připadám jako Božena Němcová se svým Sultánem a Tyrlem, protože i já jsem
žil se psy, Bobíkem a Péťou. Bobík byl černý a Péťa bílý s hnědými skvrnami.
Bobíkovi se nesměla brát kost, když ji obhryzával pod otomanem. Jednou mě
kousnul do prstu. Péťa byl štěně a dost jsme se spolu nablbli.
Zdá se proste, že využívam svoje narozeniny k tomu, abych si zavzpomínal na
staré časy. Jestli se někdy dostanu k tomu, abych psal svoje paměti, ukončím je v
bodě, kdy mi bylo deset let. A bude to jenom krásné čtení.
Vidíte, pamatuju se, že jsem dostal koloběžku na nějaké svoje detské
narozeniny. Potom se pamatuju, že jsem na své patnácté narozeniny dostal od lly
švýcarské hodinky..., ne, to už byly šestnácté. A nepamatuju se na dvacáté, na
pětadvacáté, na třicáté, na pětatřicáté. Na čtyřicáté jsem dostal propouštěcí
dekret, to si pamatuju. Říkal jsem kvestorovi, že je to dost trapné, a on, chudák,
že mi to teda přepíše na nějaké jiné datum, ale já jsem řekl, že už je to jedno. A

tak mám skutečně dekret vystavený datem 6.3.1970.
No a ta padesátka je ještě blízko, na to si musím pamatovat. Jak nám v tom
Pekle nechtěl nalít jakýsi drzý číšník. A jaké to bylo štěstí, protože už na nás
čekali policajti. A tak se mi zdá, že to všechno bylo symptomatické, bylo to
takové malé předznamenání toho, že i moje další narozeniny budou stát za starou
belu. Hlavně ty, co mě čekají. Jen si představte, jaké byste to měli jednoduché
vymyslet něco, co by mě šíleně potěšilo. To bys mi, Muki, třeba mohla dát
housku s máslem na talířku a k tomu nějaký voňavý čaj. A k tomu dvě hodiny
mluvení a objímání a půl hodiny tichého srkání s nohama nataženýma u
červených spirál. Ani nevím, jestli bych takový příval dárků přežil. Milan by mi
dal taky dvě hodiny, jsem skromný, ležel bych na válendě a on by mi četl něco,
co napsal. Mezitím by mi pustil tichoučko nějakou desku. Pak by už musel za
Martou. Vystřídal by ho Peťa a vyprávěl by mi, jak je na vojně. A k tomu by
hrála zase nějaká hudba. Chvilku bychom si mohli povídat taky o vesmíru. A to
je všechno, co bych ještě jakž takž unesl, aniž bych se zlomil pod tíhou takového
štěstí. A vás by to vůbec nic nestálo. Jak je to jednoduché. V budoucnosti už
nikdy jiné dárky na narozeniny nepřijmu.
Někdy myslím na to, kdo nám vlastně brání, abyste mi takové dárky dali.
Marně se snažím učinit za to někoho zodpovědným. Ať o tom přemýšlím
sebevíce, vrací se mi jen a jen ta stará kafkovská písnička. Prostě pro mě přišli a
budou mě soudit. Docela jsem záviděl takovým těm spoluvězňům, kteří dovedli
přesně definovat to, co je sem přivedlo. Kolik času jen ztrávili podrobnými
analýzemi všech chybných kroků. A jak pěkně se dovedli vybouřit z nenávisti ke
zrádným komplicům a jiným lidem, které považovali za příčinu svého neštěstí.
Jen já trčím v absurdním světe bez příčin a následků. Když se chci dopátrat
jejich začátku, postupuju dějinami jako po nějakém řebříku a dostávám se až do
dávných staletí.
A pořád vidím jen ty samé příčiny a následky. To věčné zajetí ducha v
dejinách hlouposti, intolerance a krutosti. Takže si ani nemohu vybrat. Není
takový kousek dějin, který by stačil zahrnout obecnou úctou, tolerancí a
respektem k lidské důstojnosti byť i jen jeden krátký lidský život. Vlastně si ani
nepamatuju na takový pěkný, pokojný životopis. Takové životopisy asi nestály
za to, a proto o nich nic nevíme. Kdo si žil za Karla Čtvrtého, nemohl si
stěžovat. Ale ti, co to dotáhli až k Václavovi, splakali nad výdělkem. Za Rudolfa
II. se měli dobře akorát alchymisté a hvězdopravci. U Zikmunda Wintra jsem tu
četl, do jakých cenzurních těžkostí se dostali na univerzitě, když chtěli
provozovat hru o Oldřichovi a Boženě. Prostě jim to zakázali, a to už prosím
měli vytištěné pozvánky. Abych pravdu řekl, nejvíc by se mi to zamlouvalo za
toho Metternicha a za Bacha. Prostě skvělé devatenácté století. Takový Palacký

byl naprosto imunní. V Brixenu to asi zdaleka nebylo tak zlé jak tady, ale
Havlíček psal skutečně hrozné věci. Dostal jsem tu na čtení výbor z jeho článků.
To já bych asi nikdy neměl tu odvahu. Byl strašně protiněmecký. Ale rozuměl
své době víc jak kdo jiný. Ale všechno mi v tom století připadá tak krásně
idylické. Ve Vídni přepadli studenti palác ministerského předsedy a on vyšel ven
a hádal se s nimi, i když bylo jasné, že nikoho nereprezentuji než sebe a své
vlastní poblázněné revoluční vědomí.
Ale je mi pak zle ze všech těch hrůz dvacátého století. Dvakrát jsem tu třeba
dostal ke čtení Vančuru . Dojímal jsem se tou jeho řečí, válel jsem ty jeho věty
po jazyku, a protože mám tolik a tolik času, četl jsem pomaličku jak školák.
Zdálo se mi, že nemohlo být laskavějšího a moudřejšího člověka v té době.
Tuším ho drželi tady v kasárnách v Ruzyni, na které vidím z okna. A potom ho
zabili. Uvažuju o tom, jestli ti Němci věděli, koho zabíjejí. Pravděpodobně
Vančuru nečetli, anebo jim to připadalo jako nějaká česká „Barbarei“. A tak tam
stál a nevěděli o něm nic ani jeho soudci, ani jeho kati. Prostě ho odpravili mezi
jinými. Jak mu asi bylo? Přemýšlím o tom, jestli mohl tušit, že po čtyřiceti letech
bude někdo na témže historickém místě číst jeho knížky a tak intenzívně na něho
myslet, jako by ho vyvolával z hrobu. Možná by se mu umíralo lehčeji, kdyby to
byl najisto věděl. A mohl to vědět, protože je to tak vždycky, a obávám se, že i
bude.
Nepochybujú i o tom slavném roce osmdesátčtyři. Abych ti pravdu řekl, dělá
mi značné obtíže, abych se zbavil té identifikace s Winstonem. Znám tu literární
postavu tak skoro nazpamět, že se mi vynořují její výroky ve dne v noci a někdy
přímo cítím, že mi nedovoluje samostatně myslet. Když čtu noviny, bezděky
pátrám po tom, co změnil a kterého zasloužilého soudruha si zas vymyslel, aby
opravil skutečnost podle posledních oficiálních projevů. Na rozdíl od něho mě
neničí tolik to, že nevím o minulosti nic určitého, naopak, ničí mě to, že toho o
ní vím tolik. Někdy bych skutečně přivítal takové to generálně vymytí mozku,
abych nemusel myslet na to, že příděl čokolády měl být zvýšen a ne znížen a že
ještě před několika lety vedla Eurasie válku s Oceánií a ne s Eastasií. Prostě,
nerozčiluje mě to, že toho vím o minulosti málo, ale že toho vím moc, a je mi
doslova špatně, když vidím, jak intenzívně se na minitru pracuje. Všechno bylo
vyvoláno vlastně touto pamětí, neschopností zapomenout na skutečnost, jaká
skutečně byla, a na staré a zvetšelé sny a ideály. Nezvládl jsem prostě tu
prokletou metodu doublethinku. A upřímně řečeno, chtěl bych to aspoň jednou
zažít, abych věděl, jaký je to pocit v hlavě. Ale nejčastěji se mi vrací do mysli ta
scéna s Julií, kdy stojí nad tím starožitnictvím u okna a najednou řeknou - we are
dead. Snažím se pochopit, co to všechno znamená a jak uvěřitelná nebo
neuvěřitelná je to věta. Prostě mi nepřipadá nahodilé, že jsem s tím Winstonem
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strávil tolik času. Jako by v tom byla nějaká osudová koincidence. A i teď, když
jednou za dlouhý čas přijedeš, si najednou uvědomím, že pijeme pravou kávu. A
nejvíc zápasím s představou té zelené vody, do které se všechno propadá. Nechci
si připustit, že by se mi to mohlo stát. I když nějak tuším, že se to stává. Ty víš
přece taky, že naše životy jsou odděleny a že se propadáme a vidíme přitom, jak
se voda přelévá přes důvěrně známé rysy. A já ti ve změněné podobě musím
připadat jiný. A to jsem si musel nechat vytáhnout zas jeden přední zub.
8. 2. 1982
Nemyslím moc na to, že by mě od vás mohl oddělovat můj život, protože já
žádný nemám. Myslím na to, jak vás ode mne odděluje váš život. Protože vy
přece jen nějak žijete a ať chcete nebo nechcete, nutně si zvykáte na to, že jsem
nepřítomný. Ani ty, miláčku, tomu nemůžeš zabránit. Prostě si musíš zvykat,
abys mohla vůbec žit. A je to tak jedině přirozené. Musíš prostě denně udělat sto
věcí, aby se život nezastavil. Musíš si připravit snídaní, jít nakoupit, uklidit,
uvařit pro sebe a pro Milana, letět do nějakých kurzů, zase nakoupit, vyřizovat
spoustu věcí, jít tam a onam, mluvit s mnoha lidmi. A z toho se vlastně skládá
život, to všechno vyplňuje jeho všední běh. A Milan musí do práce, musí
prodávat blbosti, a pak je tu Marta a jiní a všechno, na co myslí, a to všechno je
spojeno s pohybem po povrchu země, s přemísťováním těla i duše do
nejrůznějších situací života. O Peťovi ani nemluvě, ten se musí honit od rána do
večera, neustále se vyrovnávat s prostředím, s lidmi, s tím přechodným časem,
do kterého je uvržen. To nás odděluje, protože já nic z toho nemusím, ani
nemohu. Jsem vlastně připoután k tomu okamžiku, ve kterém jsem vás opustil, a
trvám v pouhém ustrnutí jako zakuklený hmyz anebo želva v zimním spánku. A
už z toho důvodu je nemožné, abychom se setkávali takoví, jako jsme byli.
Bude mi dvaapadesát let a najednou mám pocit, že všechno podstatné o životě
už vím, že ve mě samém se už nic překvapivého neodehraje. Skutečná
dychtivost života, která spočívá hlavně ve zvědavosti na proměny vlastní
existence, jakoby pomalu vyprchávala. Zůstává samozřejmě ona zvědavost
extrovertní, která se týká světa. Ale i tu pociťuju stále více jako zvědavost
diváka. Je to jistý druh divadla, ale čím dál více se mi zdá, že ten kus už znám,
přinejmenším, že jsem tu hru četl a vím tedy, oč v ní v zásadě jde, tak jako to ví
člověk vždy, když jde na Shakespeara. A tak jsem spíše zvědav jenom na to, jak
jednotliví herci sehrají svoje role, jestli to bude obyčejná šmíra nebo velké
představení, které nás dojme nebo rozesměje.
Snad se však mýlím, a ona skutečná dychtivost života jenom dřímá v té

jednotvárnosti dnů, které mají podobný hypnotický účinek jako pravidelné
kapání vody nebo tikání hodinek. Bylo by to moc dobré, kdybych se mýlil. Jenže
i když se mýlim, nemá to žádný vliv na hloubku zelené vody, do které se noříme.
A nemůžeme proti tomu nic udělat. Snad se jen snažit si to všechno
zapamatovat.
Co vám zbude udělat o mých narozeninách? Prožít ten den jako všechny jiné.
Vím, že myslíte na mě dost a dost a snad ani v ten den se nebudete muset nutit
do toho myslet na mě více. A vlastně bychom to mohli všechno vynechat a
myslet si, že žádné předem určené významné dny nejsou. Vědomí spoutané
všelijakými výročími je falešné vědomí. Hodnota dnů není nikdy dána jejich
nynějším historickým významem, ale jejich přítomným obsahem. Tak se na to
musíme dívat a já jsem blbec, že jsem sám s těmi narozeninami začal. Takové
myšlení mě jen nahlodává rozbředlým sentimentem a k ničemu nevede. Pryč s
ním!
Nemusím ani připomínat, že jsem opět nic nedostal. Takže jen vím, že nic
nevím.
Petruško, tak rád bych si četl zápisy tvého vojenského života. Tyto dlouhé
prostoje mi znemožňuji, abych byl tak intenzívně účasten na tvém živote, jak to
bylo v případě Milanově. Víš přece, jak jsme s ním žili, jak nám byl blízko, přes
všechny ty dopisy, telefonáty, útěky a nejrůznější fígle, kterými se dostával
domů. A s tebou je to horší. Jsi o tolik vzdálenější, než byl Milan v těch
Košicích, i když zeměpisně jsi aspoň Bratislavě blíže. A tak už hlavně
vzpomínám na naše poslední setkání v Ruzyni. Viděl jsem na tobě, že jsi snad
poprvé v životě pociťoval vůči mě lítost. To přece nikdy nebývalo, já jsem byl
přece vždycky ten silnější, který všechno zvládne. A najednou jsi mě viděl
sešlého, s velkou hlavou a úzkou tváři, s chlupama, které mi trčí z nosu a z uší, a
poznal jsem, že tě to trochu sebralo. (Při té příležitosti si dělám na papírek
poznámku, abys mi, moje milá, vystřihala chlupy v uších. Jistě budeš mít s
sebou manikýrky a mě bude potom líp. Už mě to obtěžuje, nutí mě to tahat se za
ně a vytahovat si ven střední ucho.) To se nemělo stát. Vždycky jsem byl strašně
nerad, když mě někdo litoval, a taky k tomu nebyla příležitost. Ale vnější vzhled
klame. Chluopky z uší se dají vystříhat a vypadlé zuby se dají nahradit umělou
hmotou, až na to bude čas a příležitost. Jinak, hochu, jsem na tom fyzicky líp asi
než doma. Aspoň pokud jde o prostý podíl svalstva na celkové váze. Hravě
dneska zvládám svoje posilovací série a hlavně ruce se mi podařilo zpevnit. Měl
bych si už asi zvýšit dávky. Fakt je, že bez větší námahy udělám třicet kliků za
sebou, zatím co osmnáctiletý kluk padá při patnáctém. Ještě v Bratislavě jsem po
15 „brušákách“ cítil v břišních svalech šílenou bolest. Teď jich vytáhnu taky
třicet po sobě a cítím jenom příjemnou únavu. A tak to denně tahám v pěti

kolech za sebou. Škoda, že pro nohy se musím spokojit jenom s dřepy, mám
hroznou chuť se rozběhnout, ale nemám kam. Prostě zapomeň na to, že ti mně
bylo líto.
Až přijde jaro a to už je jakoby kamenem dohodil, bude i tobě líp. Budeš si
moci vyběhnout a každým krokem se bude skracovat taky tvůj čas. A to jsem
teprve zvědav, co tě bude čekat. Vidíš, před chvílí jsem říkal, že už nejsem moc
zvědav. A jsem strašně zvědav na vaše osudy. Ale co o nich vím, co si vůbec
dovedu představit v tomto ohroženém světě. A co si dovedete představit vy?
Taky asi nic moc určitého. Ale v každém případě smůla se nemůže vršit do
nekonečna. Přikvačí i štěstí. A já snad budu mít příležitost, abych se na to díval.
Spolu s maminkou a pak si o tom po večerech budeme vykládat.
Tak a pomalu budu končit pozdravem Tomášovi, který mi je jaksi vzdálený,
protože je to můj pohrobek a chybí mi zkušenost osobního kontaktu. Jsem
přesvědčen, že nezapomenete pozdravovat všechny přátele a že jim opět
zdůrazníte, jak často na všechny myslím.
Moje drahá, musíš přece vědět, jak toužím po tom, abych byl s tebou. Vždyť
vím, že s tebou je to stejné. Tak pěkně mi říkáš, lásko moje nesmírná, a že budeš
se mnou ať se děje, co se děje. A tak taky já jsem s tebou, ať se děje, co se děje.
Každý den, když otvírám italštinu, přečtu si znova a znova - Milanovi s láskou
Eva. Budu ti odteďka říkat jenom Evo. Amore mio! Zní to velice hezky. Škoda,
že v té knížce nejsou žádné básničky, učil bych se je nazpaměť. Jsou tam jenom
přísloví, která jsem si vypsal na papír a pověsil na stěnu. Nejsmutnější je to Nulla e nuovo sotto il sole - což se znalostí latiny rozluštíš, že nic nového pod
sluncem. A z toho mi plyne, že ani naše osudy nejsou nové a že si jenom pořád
opakujeme staré zkušenosti nešťastných lidských bytostí, co žili před námi a byli
na tom často mnohem hůře. A navíc stejné bytosti žijí kolem nás na celém světě.
Proto je to přísloví tak smutné.
Příště najdu veselejší. Kdy tě uvidím? Možná že zítra už něco dostanu. Tak se
upínám k novému dni po každé, když ráno vstávám, prvá myšlenka je na tuto
naději. A teď vás už jenom všechny objímám a líbám.
Váš Milan
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Moji milí!
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Konečné opět o vás něco vím, konečně vím, jak jste prožili Vánoce, Nový rok,
konečně jste se zase přiblížili na dotek, už zas vás rozeznávám. Včera jsem
dostal všechny vaše dopisy z konce prosince a poloviny ledna. Nevím, proč se to
děje tak, že napřed jsem udržován v tupém osamění a najednou zavalen četbou,
která mi vydrží na celé hodiny. Konečně vám mohu napsat komunikativně, opřít
se o vaši existenci a vést přece jen jakýsi rozhovor i když přerývaný a s
dlouhými odmlkami. Ale i tak díky bohu za tu přízeň. Byl jsem šťasten, pokojně
a soustředěně šťasten, když jsem až do večerky pročítal vaše dopisy, šťasten
navíc i z toho, že se najednou objevily i dopisy starší a že přišly dokonce do naší
zelené schránky. Ta nepřátelská schránka, která měsíce tupě odmítala
zprostředkovat moje natahování rukou, už snad našla u vás milost. A tak se v
tomto dopise obracím přímo na ni. Vidím ji před sebou, zelenou, odlišnou, jak
visí dole na stěně a vidí, jak kolem domu projíždějí auta. A vám přeji, abyste
kolem ni mohli chodit bez onoho starého zoufalství. Dostali jste snad teď už
všechno, co jsem napsal od začátku prosince. A možná už i to, co jsem napsal v
lednu a poslal na babiččinu adresu. Už nemám ten marný pocit, když vám teď
píšu. Oplývám vírou, že se i tento dopis ocitne v zelené schránce na Pražské
ulici, a že vám přinese trochu radosti. Kdyby to šlo, napsal bych vám každý
týden i sto stran.
Začnu s tebou, Evičko. Mám tu od tebe dva dopisy, z 3. a 19. ledna. Už jsem
je přečetl třikrát, a znovu je mám před sebou. A čtu si o Vánocích. Jak jste byli
na kapustnici a jak krásně sněžilo a od Milana vím, že jsi vůbec neplakala. A
dostala jsi moc krásnou básničku pod stromeček, jako by napsanou pro naši
útěchu. Kdyby nám tak ještě byla dopřána ta hvězdná pokrývka! Vždyť já už
jsem neviděl hvězdy ani nepamatuju.
Z básně vyplývá, že jsme korunovali lásku, ale ty víš stejně jako já, že je to

trýznivá korunovace a že ta koruna není z myrty, ale z trnovníků, a mě po čele už
kape krev. Ale co tobě budu vykládat! Vždyť tu mám před sebou ten smutek
tvého druhého dopisu. Ale k tomu až později. Ach, jak jsem se těšil z Peťova
příjezdu. V trojím vylíčení jsem tu scénu viděl jak na dlani a chvilku jsem byl
každým z vás. Ani nevím, kým bych byl nejraději. Asi Peťou. Ale číst bych asi
nemohl, já bych ve vlaku stál u okna a sledoval každý kilometr a svlíkal je ze
sebe jak had kůži. Peťo, ty šťastlivče! A ještě ten sníh k tomu, plno bílého sněhu.
Jistě to všude ve vzduchu vonělo, když jste šli na Slavín. Peťovi se po té době
zdál náš byt malý. Mně by se asi zdál být palácem, když vezmeme v úvahu, co
mám k dispozici tady. Po takových radostech se snad i dobře z domu odchází, s
jemným smutkem, který plane nad poznáním, že všechno krásné trvá jenom
krátce a že se tedy nedá nic dělat. Jen jít v temnu zadem na nádraží a kývat
mamince, která stojí v osvětleném okně. Vlastně i to je krásné, hořce krásné. Jak
jsem rád, moje drahá, že ti moje dopisy přinášejí radost. Vždyť já vám ani jinou
radost způsobit nemohu. To je všechno, co mám. Slova, kterými pokrývám papír.
Ale vždyť víte, co si myslím o slovech, nic lidštějšího nemá člověk k dispozici,
vždyť žádný jiný tvor ve vesmíru nemá schopnost řeči, té „lávky, po níž ztrápená
srdce mohou tápat šerem“, jak čtu před sebou. Slova jsou nakonec tím, co nám
zbylo, když nám všechno ostatní vzali, a to, co zbyde, je vždycky jádrem věci. A
možná jsou tedy slova i jádrem člověka a nejen tím, co bůh stvořil na počátku.
Jen kdyby slova neměla tu strašnou vlastnost, že mohou znít falešně a odívat lež.
Věř však, moje milá, že já jsem nikdy neužíval slov úpřimněji než v těchto
dopisech. A ve vašich slovech cítím tutéž holou upřímnost. Tak se těšme slovy,
je to to jediné potěšení, co máme. Jsem rád, že jsem se nemýlil ve svých snech.
Když jsem tu ležel v posledních hodinách roku 1981, představoval jsem si vás
přesně tak, jak se o tom teď dovídám. Skutečně se mi podařilo být s vámi. Skoro
na nic jsem nezapomněl, ani na Bibinu, ani na Šimsu. Jen jsem nevěřil, že by
mohla nastat taková věc a ty nahlas číst moji opožděnou gratulaci Mirovi .
Vždyť to byla skvělá režie, jakou bych ani sám nevymyslil. Nemohl jsem být
přítomný lepším způsobem. Vždyť co kdybych se opil a převrhl pohár s vínem,
jak to mám ve zvyku. Takto se má přítomnost jen chvěla ve vzduchu, jakoby
promítnuta na pozadí jeviště a já jsem spokojen. Jen škoda, že jsem neviděl
Mirovu skromnost, kterou předvádí tak nádherně. Byl to šťastný a veselý večer a
ještě teď na něho s rozechvěním vzpomínám. Škoda, žes mi zapomněla napsát,
jak bylo v Bohumíně, protože od Ily jsem zatím nedostal nic. Jsem rád, žes tam
jela. I to jsem si vypředstavoval. Jak úžasně dovedu mít pravdu ve svých snech.
A taky si dovedu představit, jak jsi držela štěňata na betonárce v klíně. Taky
jsem tam byl s vámi. Jenže Zora, kterou jsem měl nejvíc rád, je mrtvá. Tohle je
ta druhá, která se ztratila a asi se zase našla. Skutečně to tam všechno bylo tak,
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jak jsem to znal? Je to ku podivu! Dělá mi ta představa radost.
Byla jsi i u Julovcov. K nám přišli přátelé. Ty snad cítíš, že je pro tebe přece
jenom snazší snášet toto odloučení, když tě nějbližší lidé zahrnují laskavostí.
Bože, komu je to už dnes tak dopřáno. V té šířící se lidské osamocenosti a
nevšímavosti k neštěstí jiných. A v nepřátelství a zášti, které mají tolik podob.
Jsem rád, žes to všechno poznala, protože to povzbuzuje k životu a trochu to
zmírňuje zoufalství času, ve kterém žijeme. Vždyť všechno ostatní, co se donese
k mému sluchu a o čem čtu v novinách, by člověka od života spíše odradilo.
Dobře, že mě ujišťuješ, že všechno existuje, jak existovalo. Vždyť jsem chtěl
svými pochybnostmi toto ujištění vyvolat. A vždycky se těším ujištěním lásky.
Všem ujištěním se těším. Není to útěcha rozumu, protože rozumem chápu, že
svět se nevykolejí jen proto, že já jsem byl z něho vyvržen, rozumem chápu, že
tvoje láska a láska mých synů nemůže nepřetrvat, rozumem chápu, že žiju dál ve
vědomí svých přátel. To jen pro duši potřebuji to ujištění, protože taje nejvíce
sužována pustotou tohoto trvání v prostředí, v němž je tak málo lidského. Proto
poslouchám to ujištění s tichým štěstím, jež možná ani nejste schopni si plně
uvědomit. Proto také od tebe přijímám všechna ta vroucná závěrečná slova v
tvých dopisech v plnosti jejich významu a beru si je večer pod šedivé přikrývky
jako svoje jediné bohatství. A ráno s nimi vstávám a žiju pak celý den. Jak bych
byl opět nemluvnětem, které potřebuje ke klidnému spánku konejšivý hlas.
13.2.1982
Tvému druhému dopisu z 19. ledna (10 dní přestávky!) vroucnost opět
nechybí, ale je v něm opět více smutku. Napřed zdravím tu radostnou zprávu,
malého Andreje v Košicích. Z našeho století si už moc neužije, to je pravda, a to
příští mu ani moc nezávidím. Pozdravujú oba rodiče, je to naprostý genetický
úspěch mít syna a dceru.
K tomu smutnému se mi psát nechce. V prvním okamžiku jsem si pomyslel,
že ti musím domluvit. Ale už mě to přešlo. Beru to tak, že ten smutek, který ze
záveru dopisu čiší, je plodem jednoho odpoledne a možná, že i postupující
hypoglykemie. A samozřejmě plodem bezmocné lítosti z toho, že ti zase vzali
práci. Já už to nemohu komentovat, je to nad mé schopnosti porozumění, nemám
pro takové činy logiku, nejsem s to je pochopit, lépe řečeno, nejsem s to
pochopit duši těch lidí, kteří něco takového dělají. A vím z minulosti, jak takové
věci na tebe působí, i když už bys mohla mít natrénovanou návykovou reakci.
Proč si však stěžuješ, že mi nejsi schopna napsat tak, jak bys chtěla? Vždyť mi
to píšeš velice krásně, a já nic jiného od tebe nechci. Jen mi piš více a častěji.

Přijmu se stejnou radostí a se stejným vytržením hluboké vyznání i popis
hrnečku, ze kterého pijí tvá ústa právě čaj. Proboha, přece víš, jak čtu, vidím za
každé slovo, vidím za nimi tvé bytí i tvou duši, nemusíš se trápit s jejich
výběrem. Vždyť je to všechno vedlejší, tomu našemu oddělenému spánku pod
jednou hvězdnou pokrývkou se nemůže nic stát. Já samozřejmě vím, že jsi žila
často z mé přítomnosti, ale také si musíš pamatovat, že jsme to oba nepovažovali
za moc zdravé. Bylas nešťastna, když jsem unikal třebas jen k řece nebo k
nějakému příteli. Jak by tedy kdo jiný než já mohl chápat, jak jsi do sebe
zhroucená. A přece bys měla ty hlavně cítit, že jsem v této samotě u tebe blíže
než při společné večeři nebo i procházce lesem. Nemůžeš se mě dotknout, ale v
mé duši zaujímáš víc místa než kdykoliv předtím. A ty přece víš nejlépe, že ve
všech našich sporech šlo o tu duši. A z celého našeho života víme sami, jak
špatně měnil Faust. Vždyť se jen potvrdilo to, co jsme vždy věděli a co nám jen
všední běh života zacloňoval. Přesto se držme při příští návštěvě celou tu
půlhodinu za ruku.
I když to nerad dělám, odpovídám na tvé staré otázky proč a pro koho žít - žij
pro mě! Snad si mohu teď dovolit říct i něco, co sám považuji za strašně
sobecké, protože vždycky jsem věřil, že člověk žije pro někoho jiného tím, že
žije pro sebe, když žije tak, aby byl hoden lásky. Žij pro mě, protože jestli se
jednou k vám vrátím, bude to zcela určitě ten nejkrásnější okamžik v mém
životě. A hned na to mě přepadne strašný smutek, protože budu s jistotou vědět,
že už nikdy šťastnější nebudu.
Vím, jak to je, nemusíš mi nic vysvětlovat. Vím, že tvoje aktivita chce
vždycky směřovat ven. Že je jí těsno v pouhém trvání. Vím, že kdybys měla za
úkol navléct milión korálků na nit, abys mě odsud dostala, začala tys okamžitě
navlékat a navlékala bys, dokud by ti prsty neupadly. Ale tak se to děje jenom v
pohádkách.
Ale vždyť se rozhlédni kolem sebe! Z tvých dopisů mám pocit, že žiješ
bohatěji a lidsky intenzivněji než kdy jindy, v té dávné době, když jsme vlekli za
sebou káru starostí o šťastnou budoucnost. Teď už nás čeká jen šťastná
budoucnost! Protože v budoucnosti musí být bod, ve kterém se my čtyři ucítíme
vedle sebe a s námi bude třeba Martuška a jistě jiná holka a jakísi neznámí kluci,
pokračování dynastie. To by se ti přece líbilo, ne? Tak žij pro to! Dej si ušít nové
šaty a přijď v nich sem na návštěvu. Cestou zastavte a podívejte se kolem.
Možná už najdete sněženky a petrklíče, a všude bude cítit předjaří. Proč bys
měla být smutná v tomto předjaří, vždyť jsem s tebou a mám tě rád!
Milý Peťo,
maminka mi napsala, jak ses objevil usměvavý a buclatý. Pro to druhé slovo

jsi byl asi dost naštvaný. Musím se vždycky trochu usmívat nad tím úporným
asketizmem, který vane tvými dopisy. Tady moji spoluvězni čtou třeba tu scénu,
jak zápasíš s makovníkem, a kroutí hlavou. Tady panuje celkem odlišná
zákonitost života. Sežrat všechno, co je, a to co možná nejrychleji. Nedělní
studená večeře vydrží tak nejdéle do tři hodin. Ale asi nevíš, jak rád bych tě
viděl usměvavého a buclatého.
Mám tu od tebe dva dopisy, jeden předlouhý, který jsi psal od 22. 12.
postupně v Martině a doma a zase v Martině do 4. 1. A pak druhý, který jsi psal
7. 1. A musím říct, že velebím tajně tvé nadřízené, že ti dávají tolik služeb,
protože každá taková služba, to je dopis pro nás. A hlavně pro mě. Po těch všech
dopisech je mi už teď známé a blízké to tvoje ticho v zasněžené noci, čaj, který
si vaříš, pohled z okna, papír, který leží před tebou, a myšlenky, které se odvíjejí
sem, do Ruzyně. A když už jsem u toho, se starým Jimem bych to měnil, ale s
tebou ne. Ale abych pravdu řekl, nevím, jestli to skutečně není nějaký příběh z
dobrodružné knížky. Pořád mě pronásleduje jistý neskutečný pocit a nemohu se
zbavit pochybnosti o tom, že je vše tak skutečné jako všechno jiné, co se nám v
životě dělo.
Nejvíce jsem hltal v tvém dopise ty stránky o příjezdu domů. Měls být ještě
podrobnější. Jaký byl vzduch, který jsi nadechl na stanici? Naše okno jsi uviděl
svítit hned za rohem celnice? Ta díra je tam pořád? Setrvávám u těchto
okamžiků jako u opojného nápoje. A běžím s tebou přes cestu. Už jsem taky
tisíckrát běžel přes cestu, ale nikdy jsem neměl klíče. Musel jsem zazvonit a
podle chůze jsem hádal, kdo mi jde otevřít. A do schodů bych šel asi pěšky,
abych tu chvíli prodloužil na zbytek života. Je zvláštní, že všechno se děje skoro
přesně tak, jak si to představuju. S tebou mi to vyšlo dokonale. Jen takový detail
mi ušel, totiž že jsi běžel přes cestu s čepicí v ruce. Ale jinak je to starý film.
Vždy stál za to, i když jsem ho viděl mnohokrát. A taky ten druhý film z příštího
dne. Plno sněhu v Horském parku a maminka samozřejmě bez jídla, a potom
Marta a Miro s Jolkou. Všechno vidím v detailech a polodetailech, na barevném
materiálu, růžová šunka a zelené okurky, nažloutlá whiska. Jen mi nejde do
hlavy, jak mohl Milan vézt Martu na kole v té spoustě sněhu. A to ji vezl před
sebou? Asi ano, je jim to podobné a mně to připadá ohromné.
Vidím před sebou i ten film z posledního večera, když u tebe mama sedí na
posteli. Řekl jsi ji to dobře. Ale těžko jí můžete zakázat plakat. Naplakala se
vždy dost a dost. A plakala i pro stokrát větší hlouposti. Musíme jí to odpustit. A
tyhle filmy ani nejsou pro zasmání, jsou to filmy o životě, plné prostoty a citu,
nikdo nám je nemůže vzít a zůstanou s námi do smrti. Vždyť víte, že komedie a
grotesky se rychle zapomenou.
Víš, Peťo, jak je ohromné, že vnímáte vzdělání právě tímto způsobem, jak

píšeš. Ono skutečně často nejde ani o vzdělání, jako spíše o jeho zhodnocení, o
jeho využití. Vždyť víš sám, kolik vzdělaných lidí se potácí a nemají nic, čeho
by se přidrželi, protože vzdělání jim sloužilo vždy jen jako ozdoba nebo
podmínka platového postupu. Jestliže cítíte, že vaše vzdělání je sloupovím, o
které se můžete opírat, pak je to to nejlepší zúročení vzdělání. A přitom už pak
vůbec nezáleží na jeho podobě, na jeho charakteru, soustavnosti či
nesoustavnosti, humánním nebo technickém zaměření. Teprve v tomto zúročení
se vzdělání začíná vyplácet. Člověk pak začíná žít už na kopci, který navršila
celá dosavadní kultura, a nemusí se zmáčet potem na cestách, kterými už před
ním prošli tisíce lidí. A vy jistě cítíte, že tu pak vůbec nezáleží na rozsahu tohoto
vzdělání. Třeba jen deset dobrých knih, které člověk do hloubky prožije, navrší
pahorek, z kterého je vidět dobře do kraje. A odevšad pak sem doléhají
nápomocné hlasy těch, kteří žijí s námi nebo žili před námi. Jsem strašně rád, že
to víte. A máš pravdu, Peťo, že maminka vždy odmítala tuto službu knih přijat.
Dodnes je přesvědčena, že každý den svého života musíme prožít jako původní a
ryze osobní trápení a nic nám nemůže odlehčit břímě takového dne. Snad jí tato
doba pomůže pochopit tu velkou příbuznost myšlenek a srdcí, která se táhne přes
celé věky a která je přesně tak povzbudivá jako podání teplé a živé ruky. Co by
ze mě bylo, kdybych neměl všechny ty nádherné příbuzné, kteří mě už dávno
dovedli na místa, odkud je vidět do hloubek vesmíru i na dno propasti. Vždyť
oni se nehněvají, že jim stojíme na ramenech. Když budeme žít dobře, budou na
našich ramenech jiní. Život je mnohem snazší, když je vysvětlen. A to i tehdy,
když jej nemůžeme zlepšit. Jen temno skrývá plno záludností a nahání strach.
Jenže tento zhodnocovací proces vzdělání se musí trénovat tak jako běh. Je to
úmorný trénink, protože za námi supí současně naše živočišná a pudová podstata
a má tvář strachu, úzkosti, chtivosti, bezmoci a otroctví. Takový běh je během k
svobodě. A trénuje se až do konce života, kde čeká poslední rozmáčklá tvář
strachu a i tuje snad možné zamžít dechem jak tvář za sklem. Kdoví. Důležité je,
že tento trénink je plný radosti, i ta kolená bolí nějak krásně po posledním
stoupáku k naší bývalé garáži, krásné jsou odpočinky, je to prostě aspoň běh
odněkud někam. Hlavní není ten kámen, který se občas svalí se svahu, a možná,
že vůbec žádný kámen není, je jen to krásné úsilí, možná si Camus vybral
nešťastnou postavu. Kdybych mohl, Peťulo, vstal bych s tebou v pět a běžel
mezi závějemi. Ted už přece oba víte, že neběháte jen kvůli podkožnímu tuku.
Jen se pořád divím, Peťko, ve tvém případě a hledám vysvětlení pro gymnazistu,
který jenom ležel na gauči. Byl to tvůj příbuzný?
Milanku, teď zas tobě, abych mohl každému z vás věnovat aspoň třetinu
dopisu. I když ty si zasloužíš nejvíc, protože jsi byl nejpilnější. Mám tu od tebe
celkem 5 dopisů, dohromady 18 stránek strojem, což je už rozsáhlá povídka. Pro

mě je samozřejmě strhující dějem i meditativními partiemi. Prostá reprodukce
vaší skutečnosti mi nahrazuje mé vidění, které nedohlédne dál než ke dveřím a k
oknu. A s tvými úvahami trávím, Milanku, tiché noční hodiny a jednoduše s
tebou klidně rozmlouvám a dívám se při tom na tvou zamyšlenou tvář. Vím
přesně, co tě mělo k tomu, abys mi napsal (nebo nám napsal) těsně před
návštěvou. Po vaši návštěvě jsem na to umřelé dítě mockrát myslel. A neumím si
představit, jak vypadaly ty dvě hodiny, co jsi s Janem strávil. Jenže neříkej, že jsi
na něco zapomněl a že jsi něco nepochopil. Pochopil jsi vše už tehdy, když jsi
stál nad tím osmnáctiletým děvčetem na patologii, kterému vycpávali hrudníček
papírovou vatou. Pochopil jsi, že tohle všechno je součást života a že to musíme
vědomě přijat, chceme-li vůbec žít. Z toho na mě smutek nejde, jde na mě
smutek z lidí, kteří se pohybují tímto světem jako nesmrtelní, kteří jako by
neviděli všechna ta mementa nastavěná kolem cest, kteří prostě kalkulují se
svým životem jako s kapitálem na běžném účtu. A samotná absurdita smrti mě
nikdy tak nesužovala smutkem jak absurdita té nesmrtelné bezstarostnosti, která
je vlastní lidem. Většina nás žije odděleně od tohoto základního napětí života a
dokonce dychtivě hledá soukromý kout, ubohý, falešný a miniaturní Olymp
nesmrtelných, kam nedoléhají údery neštěstí. A smrt nachází pak tyto lidi zalezlé
v koutě hrůzou. Ten pravý smutek poznání není tak hrozný, hrozný je smutek z
činů těch nesmrtelných, těch, kteří se opevňují ve svých brlozích nesmrtelnosti
na úkor jiných. Ty víš sám, kam až touto stručnou obrazností mířím. A smutek
toho druhu, se kterým jsi seděl nad tím prvním dopisem, je smutkem lidského
údělu, patří k nám tak jako radost a nesmíme se na něj hněvat. Ale taky na něj
zapomenout. Ta zvědavá cesta krajinou, kterou v životě procházíme, není přece
o nic méně absurdní jen proto, že víme od začátku, že někde končí. Anebo proto,
že si každý nutně aspoň jednou polámeme nohu. Tohle všechno je trochu jinak
řečeno i u Teilharda de Chardin, který je anglicky v levé knihovně. Když už ses
dal do čtení takových věcí. A ještě si navíc myslím, že pojem absurdity se
nemusí ani používat. Nesmrtelnost není normální, a proto smrt není absurdní.
Jen její výběr, který neodpovídá naší logice, je absurdní.
Tohle všechno ti nepovídám proto, abych tě poučoval. Já sám jsem si tyto věci
třídil před zhruba dvaceti lety, ale šlo mi to těžko, protože v té době jsem kráčel
dost pohodlnou cestou. Ty to máš jednodušší, protože řízením osudu bylo dáno,
abys mnohé pochopil dříve než jiní.
Vidím, jak mi zase ubývá papír a přede mnou je ještě tolik tvých řádků! Ještě
se budu k některým věcem vracet. Teď si ale znovu čtu, co všechno existuje. V
novom kalendári už beží február, dúfam, že fotografia Lízinky tam ostala. A
pokojně běhej v mojich topánkach. (Ech, jak českoslovenštím, to proto, že
hledím do tvého rukopisu). Vezmi si všechny moje dva páry bot a všechny moje

tři košile. Kdybych se vrátil někdy a neměl co na sebe, zůstanu ležet nahý pod
pokrývkou a nebude mi vůbec nic chybět.
Je krásné už po třetí číst, co jste o svátcích dělali, jak jste se těšili s Peťou, zdá
se mi, že jste měli krásné Vánoce. Možná to jenom já tak cítím, ale snad ani vy
jste nebyli o nic ukráceni. Vždyť si ještě dobře vzpomínám, jak na našich
loňských Vánocích ležel příkrov jakési ustrnulosti a neschopnosti vybřednout ze
špatné nálady, z šedé přírody a nahromaděné nudy starostných dní. Mám pocit,
že jste se těšili, třeba z toho, že jsou na maminku lidé hodní. Byly to Vánoce
beze mě, ale možná se ozřejmily právě proto v nějaké jiné barvě. Jsem rád, že
jste byli na Vansovej, a jenom věřím, že mama se nezpěčovala pozváním. Její
dopis mi, Milanku, dělá starosti. Víš co? Napiš mi o ní, naprosto upřímně, třeba
tak, aby to nevěděla. Jako bych znovu slyšel to její „nač“ z dob breakdownů a
drog. Musíte jet někam lyžovat, maminka z toho žije vždy aspoň půl roku.
Všude je letos plno sněhu. A dejte se ještě s někým dohromady, abych tam mezi
vámi pořád netrčel jako bolavý zub. Prostě, aby se svět rozpustil v primitivních
starostech o to, aby nebylo na vleku moc lidí anebo aby nasněžilo.
16. 2. 1982
Nedokončím asi rozmluvu nad tvými dopisy. Nechám si ji na příště. Nechci
přepínat rozsah těchto dopisů a porušit blahé vědomí, že jsou skutečně pro vás a
že je nepíšu jen do prázdna.
Tak jenom ještě několik drobností. Včera jsem dostal od maminky balík, k
pocitu vděčnosti se připojuje i radost, že jste dostali můj dopis, ve kterém
baličenka byla. A možná dostala můj dopis i Maňuška. V balíčku byly
fantastické věci a já ani nemám představu o tom, odkud je berete. Stejně mi však
chutná vždy nejvíce to, co maminka upeče vlastní rukou. Až se shledáme, určitě
zaznamenáte, že jsem o něco ztloustl. V tomto roce jsem měl vlastně pořád k
dispozici přilepšení, když spočítám zásoby, které jste mi dovezli, a balík od Ily a
od maminky. Po prvé mám společníka, který také něco dostane a může si taky
něco koupit. A tak nám společné hospodaření jde lépe. Horší je, že mi vyschlo
konto a nemohl jsem si objednat na březen noviny. Psal jsem o tom vedoucímu
advokátní poradny, aby vám zavolal a sdělil mi, co je vlastně s mou obhajobou,
ale nedoslal jsem z advokátní poradny ještě ani řádek, a tak ani nevím, jestli
nějakého obhájce mám. Nikdo se u mě zatím nehlásil. Možná vy už víte něco
víc. Přirozeně máte v tom všem mou plnou důvěru. Chybí mi velmi ta možnost,
kterou dával dr. Szabo, zpravit vás nejkratší cestou o tom nejdůležitějším.
Od vaší poslední návštěvy jsem nedostal dopisy od nikoho jiného jenom od

vás (s výjimkou dopisu od Joža J.). Od Mira jsem měl dopis ohlášený, ale
nedošel, od Ily taky nic nemám. Tak nevím, zatím jsem dostával všechno. I tak
ale děkuji každému, kdo si na mě vzpomněl. Nemusím snad znovu opakovat, jak
často na všechny nejmilejší přátele myslím. Snad budu moci jednou oplatit
každému, kdo na nás byl v této situaci hodný a podal pomocnou ruku.
Maminka se ptá, co bych nejraději, aby mi poslala. Ale já si nechci dělat
nějaké nároky, není to příjemný pocit viset vám takto na krku. Dostanete snad
baličenku na ovoce, ohromně by mi koplo, kdybyste mi přiba...*.

Všichni moji milí!
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Pro jistotu píšu zase k Vám do Brna, i když mě nesmírně potěšila zpráva, že
domů došly moje staré dopisy ještě z listopadu. Zkušebně jsem minulý dopis
poslal přímo domů a uvidíme. Dopisy k Tobě, babičko, jsou nejspolehlivější. Byl
jsem o tom zpraven i tím, že jsem dnes dostal balíček na ovocenku, kterou mi
posílali v dopise sotva před třemi týdny, a tak jsem si vypočítal, že jste můj dopis
museli dostat asi tak za dva týdny, a to je světový rekord v naší dosavadní
korespondenci. Jistě vám nemusím zdůrazňovat, jak mě to těší a upevňuje
náladu.
Martičko, tisíceré díky za to, co jsi mi zabalila. To určitě děvčata mi udělaly z
jablka panáčka. Za jablka, pomeranče, koláč, cigarety, med a salám moc a moc
děkuji. A hlavně za tu fantastickou myšlenku poslat mi ta semínka řeřichy.
Okamžitě jsem ji zasadil do vlhké vaty a netrpělivě budu čekat, co z nich
vyroste. Možná se z těch bylinek budu těšit tak jako z jara, jehož přičiněním se
venku taky brzy budou zvedat zelené lístečky. Budu ty rostlinky ošetřovat,
pozorovat a milovat. A jestli jsou skutečně k jídlu, tak je s chutí sním. Ale
nevím, jestli mi jich nebude líto. Taky vašeho panáčka jsem zavěsil ke kolu
štěstí, které mi zůstalo od Vánoc a přineslo mi to štěstí, že už dostáváte moje
dopisy a já se těším z vašich. Kolo i panáček visí na stěně na kusu papíru, kde si
vypisuju italská přísloví, abych je měl na očích a nikdy v životě je nezapomněl.
Jsou tam taková přísloví, jako že kdo nečiní zlo, nemusí mít strach (Mal non
fare, panza non avere), což se mi zvlášť líbí, protože ilustruje prastarou falešnou
víru v lidskou dobrotu. Nebo tu mám taky napsáno, že ranní ptáče dál doskáče
(Le ore delia mattina hanno il oro in bocca), doslova, že ranní hodiny mají zlato
v hubě. Tato moudrost mi taky přináší uspokojení. Vstávám jak ptáče v šest
hodin a doskáču akorát zas jen do tý postele.
Nezbývá mi, než se držet skeptického - non si se mai - člověk nikdy neví.

Třeba doskáču jednou na zahradu v Bystrci, tam uzobnu malinu, tam rybíz a
pustím se do třešní. A vy tam budete a ani nepoznáte, že to ranní ptáče jsem já.
Je to týden, co jsem dostal vaše dopisy, a už se zase třesu na další, co kdyby?
Ale raději si nedělám naděje, abych nebyl zklamán. Naučil jsem se za těch devět
měsíců vytrhovat všechny naděje nemilosrdně ze srdce, protože popel z jejich
zhoření se vrší a ještě by mě zadusil. A tak ráno vstávám a říkám si: kdepak,
žádný dopis nedostanu, na to je moc brzy, kdepak dnes nemůžou přijet, ještě
nikdy nepřijeli ve čtvrtek, jenom v pátek, středu a úterý. A tak vstupuju do dne
bez naděje, a vidíte, najednou je tu balík se semínkama řeřichy jedlé dánské. A
hned je život plný naděje, že mi řeřicha vyklíčí a zazelená se. Život je plný
překvapení.
Milanku, budu pokračovat v rozhovoru nad tvými dopisy, jak jsem slíbil.
Cítim přes ty tepláky, co mám na sobě, i přes kůži, jak do mě naráží tvoje úporná
touha uspořádat si celou tu rozbouřenou změť světa a řídit své myšlenky tak, aby
se prodraly do jasného prostoru. A zdá se mi, jako bys stále více směřoval od
obyčejného vidění věcí k luštění jejich záhadných vnitřních podstat. Čtěš
filozofy a jseš už sám filozofem, to se pozná podle toho, jak si kladeš otázky. Ty
víš dobře, že si nemyslím o filozofii nic moc, zvláště o té akademické. Nu, zatím
nehrozí nebezpečí, že by ses s ní mohl setkat. Tvoje štěstí, vždyť je mnohem
lepší číst Kanta jen tak, jako duchovní cvičení. Je to asi užitečnější a zábavnější,
než se koukat na televizi.
Čtu si, Milanku, první řádky Tvého dopisu ze 6. 1. To, kde píšeš, jak se
prohloubilo najednou obecné vědomí nejistoty a tušení toho, že asi nic nezůstane
tak, jak je. Víš jistě, že jsme o tom diskutovali před lety a že nebylo moc lidí,
kteří by mi byli ochotni věřit. Když odhlédnu od všech podružností (což ovšem v
pravém smyslu slova žádné podružnosti nejsou), zdá se mi, že to, co prožíváme
spolu s celým světem, je latentní, ale hluboký pocit krize koncepce evropské
(nebo řekněme „bílé“) civilizace. (Vždyť ona ani jiná není, všechny národy tuto
koncepci v tomto století přijali, podívej na Japonce a Číňany). Tato koncepce se
vytvořila už v 19. století a jejími sudičkami byly dvě velké naděje: jednak
vědecký, technický a průmyslový pokrok a potom ta nejobecnější víra v sociální
revoluci, jež měla vytvořit spravedlivý, svobodný a více méně rovnostářský řád.
O tom všem už bylo psáno. První naděje se stále živila novou mízou. Kvetla bez
oddechu, všechny verneovky se splnily a pokračovaly dál. Varování nedocházela
sluchu. Vlastně až nedávno se otřásla pod úderem energetické krize,
ekologických starostí a redukcí grandiosních plánů. Byv mladší jak ty, dělal jsem
kdysi průvodce na takové výstavě o budoucnosti. Někde v epoše, která už je
podle tehdejších předpokladů za námi, oraly rozsáhlé lány elektrické traktoryautomaty, na polích se rodila tříklasá pšenice, větrolamy lemovaly pouště a lidé

samým štěstím jenom zpívali. Kdopak by si pomyslil, že se jednou bude vybírat
z popelnic starý chleba pro prasata. Na začátku šedesátých let si Američané
objednávali letenky k cestám na Mars a na Venuši. Prostě verneovka na
pokračování. Ty si na to nepamatuješ, ale faktem je, že jsme tě koupali v Dunaji,
nikdo nepomyslel na to, že by se z této řeky mohla stát za dvacet let smrdutá
stoka. Pozoruhodné je, že dnes už všichni všechno o té zklamané naději vědí. Ne
ovšem proto, že propadly zamluvené letenky na Mars a dokonce i na Měsíc, vědí
o tom hlavně proto, že zdražil benzín a vepřová kýta a že ta stopa na Měsíci,
kterou tam udělal Armstrong, zůstane asi hodně dlouho osiřelá. A to je dobře, že
už to lidem došlo. Protože právě v tom je naděje. Nic totiž tak nepodporovalo
konzumní lehkomyselnost jako tato laická víra v neutuchající růst národních
produktů. Jen v rámci této víry se koncepce neustále rostoucího obecného
blahobytu mohla stát vůdčí světovou ideou. Tohle všechno je však zřetelně
viditelné a není třeba se tím zvlášť zabývat, o masovou erozi této víry se denně
starají stovky drobných havárií blahobytu, vždyť dokonce se i vlády snaží
podlomit tento optimismus, přesto, že ještě před desíti lety ho šířily všemi
propagandistickými prostředky.
19. 2. 1982
Mě však zajímalo vždy mnohem více selhání té druhé naděje, naděje na
poměrně rychlé ustavení spravedlivého a dokonce i blahobytného řádu. Snad
právě tušení osudového významu této zběsilé víry mě vedlo už kdysi k tomu, že
jsem se začal zabývat utopiemi. Netvrdím však, že jsem už tehdy věděl, jak
hluboce bude toto století poznamenáno zhroucením utopických věr. Bavilo mě
sledovat růst oné nejasné touhy po „řádu“ a celé to nadšení, které vypuklo, když
přišly na pomoc průmysl, technika, věda, dělnická třída a všechno to nové, co
předtím nebylo. Prostě když utopie zvědečtěla a staré pochybnosti v
„neohebnost“ lidského materiálu mohly být odhozeny. Začalo to v polovině
minulého století a trvalo sto let, ba možná o něco více. První průkazná zklamání
v této víře se projevila až koncem padesátých let. Do té doby se dalo leccos
vysvětlit vždy jen zvenčí, než začalo být jasné, že vysvětlení musí vycházet
zevnitř.
Nemusím ti jistě podrobné líčit, jak toto zklamání rostlo především v
souvislosti s hodnocením sociální reality v těch zemích, které se prohlásily za
naplnění staré naděje. Dost dlouho se vystačilo s tím, že se prostě porovnávalo
to, co bylo předtím, s tím, co vyrostlo. Což je pro funkčnost řádu celkem
neprůkazné, protože prostý růst výroby souvisel skoro výhradně s

technologickým pokrokem a zasáhl celou planetu. Vždy však zůstávalo
kardinální otázkou to, jak se vyvíjel poměr mezi sociální skutečností a onou
nadějí. Protože právě tento poměr měl rozhodnout o tom, zda koncepce evropské
civilizace stojí na pevných nohou. V této souvislosti je celkem irelevantní fakt,
že máme více automatických praček než před padesáti lety, kdy nebyly žádné.
Pro onu stoletou souvěkost je prostě důležité jenom to, zda se ustavil řád anebo
zda se aspoň ustavily předpoklady pro řád, jenž by odpovídal oněm původním
nadějím. Výraznou, když ne hlavní, příčinou nejistot a katastrofického povědomí
současnosti je poznání, že se tak nestalo. Nestalo se tak v ekonomických
předpokladech a nestalo se tak, a to je horší, ani v předpokladech sociálních myslím na základní předpoklady sociální harmonie, jež byla součástí oněch
nadějí. Nestalo se tak, i když se k tomu mohly udělat kroky nepříliš nákladné,
nijak nesouvisející se stavem blahobytu. Nedostatečný ekonomický rozvoj se
spíše používal jako výmluva než jako přesvědčivě znějící argument. I v chudé
obci je možné vytvořit základy sociálního souladu, dokonce snáze než v obci
bohaté. Přirozeně se vedou rozsáhlé spory o tomto druhém zklamání. To je dáno
ideologickou setrvačností. Takový spor může doznívat ještě sto let, protože mu
už dávno chybí přesná hodnotící kritéria. Pro ty by se musel člověk vypravit na
samý začátek, ke zdrojům naděje. Stoletá tvář se nedá hodnotit podle toho, jak
vypadala před desíti lety, rozdíl na sešlosti není tak velký. Ale když ji
porovnáme s mladým obličejem téže naděje, s jejíma planoucíma očima a
rudými ústy, když ji porovnáme s tím, jak vypadala na úsvitu onoho dne, kdy
zazněl výstřel z Aurory, pak dostaneme správné proporce. Celé toto zestárnutí se
netýká jen východní Evropy, týká se celého světa.
V celém světě se totiž vytvořil téměř univerzální politický a sociální cíl blahobyt kombinovaný se sociální spravedlností a sociálním bezpečím. (Všimni
si jen, jak v posledních desetiletích téměř vymřely isolované národní koncepce,
založené na starém nacionalismu, nacionalismus vzniká jen tam, kde se rozšíří
národní pocit, že jiný národ upírá postiženému postup k onomu obecnému cíli.
Polský nacionalismus je také jenom projevem tohoto pocitu.)
Ale mně tu ani tak nejde o dokazování. Nejlepším důkazem je onen obecný
pocit, který jsi ve svém dopise načrtl. Protože konec konců pro sociální dění jsou
rozhodující tyto masové pocity a ne odborné diskuse mezi týmy
propagandistických expertů. Ty se dají snadno zorganizovat. Když tedy
pomineme ono dokazování, kterým se svět nyní zabývá, a které dospělo vrcholu
v italsko-sovětské polemice, zůstává viset ve vzduchu nejdůležitější otázka, co
teď? Koncepce evropské civilizace, založená na zmíněných dvou stoletých
nadějích, pomalu dohasíná. A my se přebíráme ideovou nabídkou minulých a
současných let a zjišťujeme, že není k dispozici náhrada se srovnatelným

dosahem a schopností ovládnout aktivní část lidí. A už asi nikdy nebude, protože
se do tohoto světa nehodí anebo, lépe řečeno, chybí ji masový příjemce. Na té
úrovni materiální existence, jakou dnes máme v Evropě a ve většině
průmyslových zemí, nemůže ani účinná ideologická koncepce vzniknout,
protože ta byla vždy v minulosti jen výrazem sociálního zoufalství. Domnívám
se však, že to není žádná škoda, naopak, je to velké plus současné situace. Určitě
bezideologično, které vzniká, je příznivé pro zhodnocení celého ideového
dědictví minulosti, pro generální inventarizaci a úklid. Nejlepší je, že bude muset
ustoupit amorfní ideologie materiálního blahobytu, která zaujímala v celé
evropské civilizaci první místo. Lidé se pochopitelně koncepce blahobytu
nevzdají, ale současná krize je bude rychle učit rozhodování. Protože od
nynějška už vždy bude stát vše takto: Blahobyt? Ano, ale za jakou cenu? Možná,
že se začnou kvalifikované většiny rozhodovat, že ne za každou cenu. Třeba za
cenu zničení přírody, nezaměstnanosti, diktatury a ztráty svobody, úpadku
duchovní kultury, zpochybnění budoucnosti a tak podobně. Tu není skutečně
čeho litovat. Možná se dokonce uplatní nejschůdnější cesta k rozšíření blahobytu
postupným upouštěním od sociálního sobectví a enormního plýtvání v přepychu.
První známky takových tendencí jsou už viditelné a možná to lidi dokonce začne
bavit. V této situaci by se pak mohly uplatnit mnohé hotové projekty
intenzivnějšího života, nejrůznější skupinové představy, staré a nové idealismy a
vůbec široké experimentování se sociálními vztahy. V léto oblasti se nemusí
vůbec nic vymýšlet. Prostě probuzení z iluze o stále stoupajícím blahobytu může
být jedině prospěšné. (Jestli ovšem nepovede ekonomická neschopnost až na
okraj hladu a nevyvolá poslední bitvu o kus chleba. Ale to snad nehrozí.)
To, co se zachovalo z naděje na růst lidských schopností zmocňovat se světa
vědou a technikou, se může dál rozvíjet. Nadějné by bylo, kdyby se to rozvíjelo
v soustředěných projektech, které by posilňovaly lidské sebevědomí, než ve
stálém rozšiřování předmětů, které člověka obklopují. Kosmické lety nejsou z
tohoto hlediska úplně pitomé. A pak je tu to nejzávažnější. Po obecném zklamání
se nutně v příští koncepci evropské civilizace uplatní výrazněji pojed svobody
jednotlivce a jeho důstojnosti. Jednoduše proto, že se ukázalo, že obětování
individuální svobody a důstojnosti pro onu obecnou koncepci se vůbec
nevyplatilo. A k ničemu nevedlo. Byl to prostě podvod. Právě naopak,
důsledkem současné krize je vědomí, že obětování svobody k blahobytu a
spravedlnosti nevede a že se podílelo vydatně na ztroskotání oné velké naděje na
vytvoření řádu. Navíc se nutně ukáže při všeobecném trendu k úsporám, že
svoboda je nejlacinější a že naopak totální administrace individuí je strašně
drahá. Ještě se ukáže, jak prospěšná je chudoba

20.2.1982
Takové uvažování, jaké ti tu, Milanku, předvádím, je strašně abstraktní a asi
moc nepřesvědčuje. Nepočítá se v něm samozřejmě s iracionálními elementy v
lidských dějinách, s nějakým bezděčným podnětem, který může vést k
všeobecné katastrofě. Vím, že o taková překvapení nebyla v dějinách nouze.
Z celé hrozivé situace však také vyplývá, že se nutně pomalu prosadí vědomí
o prospěšnosti kvalifikovaného vedení politického života. Lidi dosud nic zvlášť
nenutilo k tomu, aby se nějak zajímali o své národní vůdce, či dokonce sledovali
jejich schopnosti a kvalifikaci, protože státní káru mohl utáhnout kde kdo na
cestě po rovině. Ale v těžkém terénu se snad budou více starat o to, aby
nezapadla kára do blata jenom proto, že vozka vidí jen najedno oko. Záhy bude k
této kvalifikovanosti radit i pud sebazáchovy. Vždyť každý nekvalifikovaný krok
ve světové politice může vést k záhubě a ke zničení základů současné civilizace.
(Jsou ovšem lidé, kteří dospěli k názoru, že není moc čeho litovat.)
To, čemu se říká boj za mír, může být ve svých proměnných podobách
bezvýznamným podnětem k prozkoumání efektivnosti politického rozumu.
Zvlášť na Západě. Vedlejším produktem tohoto pudového úsilí se může stát
široké pochopení sociálních mechanismů a zvýšená schopnost lidstva ovládat
svoje dějiny, která dosud téměř úplně chybí.
Takže vcelku jsem přesvědčen, že ono obecné tušení krize, přicházejícího
rozhodování a počátků změn celé koncepce současného života může vést i k
dobrému. Je to v podstatě lepší stav než ono minulé setrvávání v uměle
udržovaných ideologických rezervacích, které krizi jen prohlubuje. Samozřejmě
není žádná záruka, že vybřednutí ze současného stavu se obejde bez bolesti a
katastrof. Je to dokonce pravděpodobné, když se bude dále hromadit destrukční
materiál v sociálních vztazích. Čelit se tomu dá jen zmobilizováním rozumu. A
já doufám, že poznání bezvýchodnosti by k tomu mohlo vést. V tomto ohleduje
vše lepší, než bylo před desíti lety, když jsi se plavil v slovnafťáckém bazénu a já
jsem chodil na ryby. I když zase já sám bůhvíjaké důvody k optimismu nemám.
Ale jak doufám, netýká se tohle všechno jen mě. Týká se to spousty lidí a bude
se týkat stále více lidí. Takže snad ani nemáme proč být smutní, kdyby ovšem...
Ale to už je jiná věc.
Rozpovídal jsem se na spoustu stránek a vidím, že to stejně za moc nestojí,
protože se krkolomně vyhýbám času a místu děje. Ale asi to takto ani jinak
nejde. Chtěl jsem původně komentovat tvůj dopis, Milanku, a vidím, že
komentář je delší než dopis sám. A je tu ještě plno věcí, ke kterým bych se chtěl
vyslovit.
Líbí se mi například, jak jsi reagoval na moje varování před snahou běhat stále

rychleji. Vždyť já jsem to tak myslel. Když píšeš o tom, jak sedíš tři hodiny a jen
třídíš myšlenky, tak to je ono. To není ztracená doba. Je to zpozdilý zvyk měřit
intenzitu života extrovertní aktivitou - počtem přečtených nebo napsaných
stránek, rozlohou porytého záhonu nebo množstvím vyžehleného prádla nebo
množstvím zábavy, či dokonce vypitého piva, což ti ovšem nehrozí. Má jí být tak
akorát a někdy se právě ten čas prožitý v určitém zklidnění a prostém uvažování
projeví nejblahodárněji. I když člověk nemusí uvažovat přímo podle Descarta.
Takže už neříkám nic a už vůbec nic neříkám k tvému pocitu, že břímě, které na
tobě spočívá, je na tobě naloženo s tvým souhlasem a že víš, co chceš.
Samozřejmě, že je to těžké, když víme, co chceme, ale věř mi, že je mnohem
těžší nevědět, co chceme, anebo chtít jen tolik, aby to nebolelo. Doufám, že
Martě se líbíš i takto změněný. A mně se zase líbí, když čtu, že si věci, které
snad nejsou ani hlouposti a které jsou bezpečné a nezávadné, necháváš na jiný
papír. Já vydržím nechodit do skříňky, vždyť je konečně krásnější omámit si
hlavu správně namíchaným koktejlem než postupným pitím jeho složek.
A teď je tu přede mnou strana 2. a 3. dopisu ze 17. 1. a já bych se chtěl připojit
k diskusi o Peťovi, protože by mi to dělalo náramně dobře. Ale neudělám to a
jako ty, Milanku, řeknu, že k tomu vlastně nemám co dodat. I když bych měl co
dodat a tak dodávám aspoň to, co musím dodat, protože mě k tomu
vyprovokovala tvoje úvaha o problémech se stanovením identity věcí a lidí.
Doufám, že si děláš ze svých dopisů kopii, nějaký člověk by to mohl říkat
kráčeje městem plným hluku a zápachu. A to s tou prodavačkou je strašně
smutný příběh, protože to může být skutečně příběh na celý život.
Já jsem o tom všem uvažoval už dávno trochu z jiného konce. Jednou jsem
vám o tom i napsal, ale to zůstalo v ztracených dopisech. Jen tak tréningové jsem
se tu zabýval problémem skutečnosti nebo reality, chceteli, nebo jsoucna a vůbec
všemi těmi ontologickými hádankami. A všechno se mi to nasměrovalo do
pojmu lidské skutečnosti a k popření nadlidské objektivity. Byla by to ale dlouhá
historie. Protože všechno začíná starou berkeleyovskou písničkou a ještě i
descartovským dualismem.
Mně z toho všeho vyšla jediná skutečně monistická realita, realita stvořená
člověkem a s ním umírající, dílo jednoho lidského života, ve kterém svítí jeho
vlastní slunce, převaluje se jeho vlastní moře a žijí jeho vlastní lidi, jimž jsou
vlastní zase jiné světy. Všechna muka našeho myšlení spočívají v tom, že se
chceme podobat bohu a stvořit nějaký svět mimo nás, který by byl všem
společný, a každého nutit, aby ho pochopil v této božské objektivní podstatě. Ty
se vlastně, Milanku, ptáš na sebe, čím jsi, obracíš se k bohu, aby ti sdělil, čím jsi
v jeho objektivním světě. Nikdo ti neodpoví. Jsi sám svým světem, ale jsi
zabudován i v mé skutečnosti, jsi jejím spolutvůrcem, jsi spolutvůrcem Peťovy

reality a maminčiny. Tyto skutečnosti jsou propletené jak olympijské kruhy, ale
stejně se jen na dálku dotýkají milionů jiných kruhů, a já se obávám, že není ten
velký boží nebo přírodní kruh, ve kterém jsme jen ubohými kroužky. A i kdyby
byl, nic se nezmění v naší skutečnosti. Snad se jen její mozaika obohatí o
kamínek víry.
Tam je i řešení problému tvé prodavačky. Jenom v tvém světě je její problém
smutným příběhem. V jejím snad taky, ale zas jinak a u jiných ještě jinak. A kde
máš jaké prostředky, abys problém její identity poměřil nějakým objektivním
metrem, kdo ho má? A existuje vůbec?
Zabýval jsem se tu tvorbou těch kruhů, počítal jsem, co všechno do nich
vchází v průběhu života - genetická informace, výchova, zkušenost, cit a tisíc
jiných věcí. Jak pěkně to lze sledovat! Ale to všechno si můžeš udělat sám. Je to
jen teorie. Ale moc pěkně se uvažuje o jejích aplikacích. Všechna intolerance
lidstva je založena na falešném vědomí společné identity. Každá hádka je
pokusem vnutit někomu druhému zákony vlastního světa a vydávat je přitom za
obecně platné.
Láska je prolnutí dvou kruhů. Možná ani není pro ni tak důležité, aby se
prolnuly co největší výsečí. Spíše aby se ty světy sobě navzájem líbily. Zkáza
však začíná tam, kde se snažíš převést svět toho druhého do zajetí a opíráš se o
víru, že ten tvůj je bližší nějakému objektivnímu pojetí světa, jinak řečeno, když
se dopouštíš znásilnění. Co je konvence? Pokus o spojení světů, v němž se
prosadí obvykle ty nejfádnější společné krajiny, pouště a roviny. Co dělat, když
se nám znelíbí svět toho druhého? Je nějaká záchrana? Když máme dobrou vůli,
můžeme hledat a najdeme třeba kousek překvapující krásy.
A pak jsou tu světy jiných lidí. Některé šedivé, jiné zářivé. Ale zajímavé. Celý
život z těch jejich světů krademe, aby ten náš byl bohatší. A chvála bohu taky
rozdáváme ze svého, protože nám neubude. Jak se zařídíme ve svém kruhu, tak
se máme. A to je největší umění! Sám si můžeš najít spoustu rozvětvení, které
tato teorie poskytuje. Udělal jsem si ji pro potěchu jako takovou Rubikovu
kostku. Můžeš si s ní hrát taky. Jejím ústředním heslem je - noli tangere circulos
meos - a možná to tak Archimedes i myslel.
21. 2. 1982
Zkouším tu atmosféru víkendu, kdy mama byla v Bohumíně a Marta se učila,
ty si seděl u stroje v kuchyni, byli jste se koupat v prázdném bazénu a Marta
upekla maso. A vnímám ji s potěšením, Tomáš chodil jistě okolo nebo drichmal
na stoličce. Cítím navíc, že jste si byli vědomi toho, že takových svátků je v

životě málo, že jsi zašel aspoň každou hodinu do pokoje, abys Martu políbil, a
pak se zase vrátil. A hodiny se ukládají jak plástve medu, je to tichá nádhera a je
dobře znát její složky. Například moc nefunguje bez práce. Je to štěstí, které je
laciné jak voda z vodovodu. Ale vy to asi víte. Ale kdoví, jestli by vám moc lidí
rozumělo.
A mám před sebou tvůj poslední dopis z 23. 1., kterému ještě dnes není ani
měsíc. Opět se v něm vracíš k problému životního tempa a já se už o tom
nezmíním, protože jenom přilévám oleje do ohně. Já jsem svými poznámkami
neměl nic víc v úmyslu, než ti připomenout, že životní rytmus potřebuje i chvíle
zklidnění a tichého přemítání. A to už jsme si všechno vysvětlili.
Ještě tě však musím pochválit za tu moudrost o výjimečném stavu. Psal jsem o
tom v dopisech z prvních měsíců a dával jsem tomu různá jména, když jsem
chtěl zmírnit maminčin žal. Jistě, to, že jsem nyní ve vězení, je pro vás a
samozřejmě i pro mě výjimečný stav. Jenže strašně důležité je pochopit, že
skutečně je lidský život jedním jediným výjimečným stavem. Že je permanentně
ohrožen zlou nahodilostí (jednou jsem ji nazval tygrem, číhajícím ve vysoké
trávě). To však není všechno, je rovněž permanentně ohrožen zplaněním a
nudou, úpadkem a devalvací, což je možná ještě horší. A aby stál za to, totiž
život, musí se žít s vědomím výjimečného stavu, ne stavu ohrožení. Já jsem se
mamince snažil vysvětlit už dávno, že jiný život není, ale ona mi nechtěla věřit a
pořád trvala na víře, že je taková možnost žít v naprostém bezpečí a klidu. A jak
se pak vyhneš tomu druhému ohrožení, nudě a zplanění? Zkus to s ní ještě
jednou probrat, připomeň jí třeba, jak často plakávala, když jsme zdánlivě v
žádném výjimečném stavu nežili. Jak často plakávala, když jsem byl doma, z
příčin, které sama hlouběji neznala, a možná často jen z toho pocitu zplanění.
Možná, možná jsou lidé, kteří setrvají s hlubokým uspokojením v bezpečí a
klidu po celý život. Ale maminka takovým člověkem není, ať si to nenamlouvá,
není jím už proto, že její kruh života je propleten s našimi. Ale ona dobře ví, že jí
vlastní pojetí života je jiné než jen bezpečné. Nebude s tebou souhlasit, ale ať ti
poví, jak to všechno v životě bylo a kolikrát jednala samostatně a z vlastní vůle
proti zásadám klidu a bezpečí, jen ať si vzpomene, co všechno mohla dělat jinak.
Prostě hovořte spolu o tom, a když bude upřímná, tak sama přizná, že se s
prožitky výjimečného stavu sama pohrávala. Anebo ať si vzpomene na čas
dlouhého trvání a nehybnosti a z něho plynoucího zoufalství. Nemluvte však o
tom doma odpoledne, maminka má smutné odpolední stereotypy. Promluvte si o
tom někde na sněhu v horách.
Tak, můj chlapče, to byla část z toho, co jsem ti chtěl říct k tvým dopisům.
Nebudu se míchat do toho, jestli Marta sehrála amatérsky tu svou úlohu v
espresu. Nešťastná holka si byla sama vinná, neměla s vámi chodit.

A ještě mi pozdravuj svoje štamgasty. Zvlášť toho desítiletého kluka, taky
bych si s ním rád povykládal, když je v obchodě prázdno. A ozaj, čo budeš robiť,
až už nebudeš predávať? Mám s tím začínat? Raději ne!
Milí moji,
zase uplynul týden, co jsem čekal. To nic, budu čekat tento týden a potom
další. Jsem vlastně jen samé čekání. Možná mi aspoň přijdou dopisy. A možná
už přijde jaro a já se trochu ohřeju. Zatím se ohřívám jenom v posteli. Semínkám
však zima nevadí a za ty tři dny vyklíčily a už se vztyčily děložní lístky a bledé
stonky šplhají ke slunci (spíše ke světlu), které tu nesvítí. Je to zázrak a
pozorování toho zázraku mi působí potěšení.
Protáhl jsem tento dopis trochu neobvykle, protože v příštím termínu napíšu
Jiřině . Ve čtvrtek jsem dostal od ní dopis, milý, statečný a veselý. Vzpomněla si
na moje narozeniny, a tak jsem od ní dostal první gratulaci. Čtu si v tom a říkám
si, jak falešné bylo to moje vnitřní utěšování, když jsem na ty dvě holky myslel a
říkal si, že jsem chlap a co si má počít ženská. Je to blbost s tím chlapstvím, ženy
jsou statečnější, to jen přežívá naše pitomá nadřazenost. Už jsem tu viděl chlapy
plakat zoufalstvím a holky často slyším z oken, jak si zpívají a vykřikují na
nějaké známé kluky vyznání lásky. Mezi mnoha jinými falešnými představami si
tu člověk musí opravit i falešnou představu o mužské nadřazenosti. Já jsem
stejně moc na ni nevěřil.
2

22. 2.1982
Všichni moji milí,
pro jistotu se s vámi loučím už dneska, protože minule sbírali dopisy už o den
dříve. Stejně jsem už přečerpal počet usnesených stránek. Čekal jsem také, jestli
něco nedostanu. Ale nepřišlo nic. Zase se neozvala žádná advokátní poradna.
Kdoví, jestli se aspoň ozvali z Bratislavy, kde jsem je dopisem požádal, aby se s
tebou spojili, Evičko. Psal jsem vedoucímu poradny. Připomenul aspoň, abyste
mi poslali něco peněz? Už jsem zase propásl termín novin na březen. Nu kdyby
něco došlo ještě zítra, tak připíšu.
Jako vždy vás všechny horoucně objímám.
Váš Milan
P. S. Nepřišlo nic. Tak ještě jednou vás moc zdravím. Řeřicha už má 4-6 cm.

Všichni moji milí,

32a
5.3.1982
Evo a Milane, tentokrát jsem byl vaší návštěvou zaskočen tak, že jsem se ze
všeho vzpamatoval, až když jsem už byl na cele. Najednou jste byli se mnou a
najednou jste byli zase pryč. Prožil jsem to spíše jako ve snu, jako něco, co je
nezachytitelné a ty se bojíš se více pohnout, abys to nezaplašil. Vůbec jsem
nepočítal s tím, že byste mohli přijet v pondělí. Jindy mě vždy oholí a mám čas
pomalu se připravovat na ten svátek, pomalu ve mně stoupá rozechvění a plně
prožívám každou minutu čekání. Tentokrát šlo všechno tak rychle, že jsem vám
vpadl přímo z cely do náručí. A tak jsem se nestačil vzpamatovat. Ani nevím, o
čem jsme mluvili, tak rychle to uplynulo. Jen vím, že jsem tě celou dobu držel za
ruku, protože to jsem si předsevzal. Ani jsem ti nepochválil nové šaty, nevěděl
jsem, co si počít s tím, že jsi sem přijela z nemocnice, nevím, jak chutnala ta
káva, nezeptal jsem se na spoustu věcí, na které jsem se chtěl zeptat. Všechno to
probíhalo jako ve snu a mimo mou vůli. Mluvil jsem asi hloupě jenom o
pitomostech. Vy jste na tom líp, protože jedete celou tu dlouhou cestu a víte, co
bude. Ještě že mi zůstal Milanův krásný a dlouhý dopis a všechny ty dobroty, co
jste mi dovezli.
Už od pondělí s nimi slavím ty své podivné narozeniny. Musíme si přiznat, že
ještě při žádných narozeninách jsem nebyl zahrnut tolika dary pro žaludek. Taky
bych je dříve nikdy tak neocenil. Moc vám děkuju! Všem těm, kteří se na tom
podíleli. Pro větší manifestaci vděčnosti bych se jistě mohl rozepsat o tom, jak se
co rozplývá v ústech a kolik rozkoši si mohu připravit. Avšak víte sami, jak
levnými a prostými dary bych vzal zavděk, kdyby je doprovázela rozkoš ze
svobody a z vaší blízkosti. Samotnému mi až tak moc nechutná. Když mi ale

dneska nebo zítra někdo priťukne na zdraví, budu to slyšet. A každou vzpomínku
budu opětovat! Mám moc velkou radost, že jste přivezli pozdravy od mnohých.
Ty, kdož vyráběly ty úžasné dobroty, musely na mně myslet. A tak všem moc a
moc poděkujte.
Unikly mi mnohé podrobnosti, vždyť o Peťovi vím snad jenom to, že je zdráv
a že se má dobře. Ani jsem se tě, Milanku, nezeptal, jak ses měl na lyžích, a na
tebe jsem, Evičko, jenom zíral a nebyl jsem schopen pochopit, že máš dovolenou
z nemocnice a co to vlastně znamená. Skutečně si budeš muset píchat inzulín
dvakrát denně? Neměl bych si vlastně ztěžovat na svůj úděl, ty jsi taky nevinně
odsouzená. Bude to pak lepší?
Teď si vzpomínám, že jsem se nezeptal ani na Tomáše, na svého pohrobka. O
čem jste mi to vyprávěli? Je to pořád horší, protože s tím časem, který je za
námi, stále hůře chápu, co všechno se v životě děje a jaké jsou jeho chutě.
Nevím ani, co je důležité a co není důležité. Vždyť je to deset měsíců, co jsem z
domu, a za okamžik to bude rok. Prožiju ve vězení všechna roční období.
Ani jste mi neřekli, kdy pojedete za Peťou. Možná zítra, nebo v neděli. Ale
škoda, že to nevím přesně. Mohl bych jako jindy jet s vámi a dobře si všechno
prohlédnout. Pochybuju, že bych Peťu mohl jako vojáka uvidět. A když bude mít
dovolenou, nemohli byste prokuratúru uprosit, aby jste mohli v té době přijet za
mnou? Už si na něho pamatuju jenom z té jeho poslední návštěvy. To jsme
naposledy byli pohromadě všichni čtyři. Pořád jsem nedostal jeho dopisy,
poslední je ze začátku ledna a moc se těším na ten jeho sen, na ten jediný o
lyžování. A je mi do breku, když si pomyslím, že ty, Evičko, se chceš letos vzdát
hor. Když se dívám na tu pohlednici s těmi nádhernými kopci ve francouzských
Alpách, přál bych ti za všechno, abys tam mohla stát nahoře a dívat se kolem
sebe. Uvidíš, že to ještě jednou zažiješ!
Ani k těm fotografiím z Bohumína nemám ještě tvůj komentář. Ale poznávám
všechny přítomné a usuzuju, že ta oslava byla pěkná a že jste si na mě také
vzpoměli. Až v cele jsem také zaznamenal, že tu mám dva obrázky ze křtin
Tónovy dcery, kterou ovšem není vidět! A kochám se také pohledem na vás dva,
Milane a Marto, jak se vyhříváte na tatranském slunci. Nebylo to tam v těch
chatách pod hotelem Kriváň? A jak vám to šlo na běžkách? No doufám, že o tom
všem se dovím z vašich dopisů.
Dnes večer si, Milanku, přečtu ještě (po kolikáté už) tvůj dopis. A věř, ze ani
ne proto, abych se těšil tím, co je tam řečeno o mně. Už při prvním čtení jsem to
vnímal jaksi neosobně, jako nádherně plynoucí esej o osobné hodnotě lidských
vztahů, a až pak jsem si uvědomil, že to je blahopřání mně. Kdybych to měl
všechno komentovat, spotřeboval bych všechen papír, co tu mám. A tak od toho
upouštím. Ostatně ty víš sám, že i pěkná slova musí mít svou míru, sám je

odlehčuješ malými pochybnostmi a mírným relativismem. Nikdo o tom všem
nemůže vědět víc než já, protože musím to být přece já, kdo toho o mně ví
nejvíce. To, cos napsal, by se mi líbilo stejně, kdyby to bylo napsáno o někom
jiném. Je to potěšení a svým způsobem zázrak, když čteme myšlenky, jež se řadí
k sobě jaksi mimovolně, plynou a shromažďují se, rytmicky se převalují a
vypadají jako by přitom nespotřebovaly žádné úsilí. Já však vím, že to tak není,
a ty to víš taky. K tomu je třeba práce. Je to ovšem zvláštní práce, myšlenky mají
tendenci rozptylovat se, ztrácet a unikat, a mysl je musí zhánět do houfu jak
ovce. Ale je to krása, když pak jdou poslušně jak bílé skvrnky po stráni u
Račkových ples. Mě vždy jen udivuje, jak ses tomu naučil, když mi to trvalo
tolik let, než jsem měl z toho bačovského lopotění skutečný požitek. Možná je
všechno tak, jak říkáš, možná je to trochu jinak. Já se však raduji hlavně z toho,
jak se tu otevírá svět tvého myšlení, jak tu promlouvá jen tvá skutečnost, jak se
rozšiřuje a prozkoumává další terén, jak si přivlastňuje zprostředkované poznání
i autentickou zkušenost. A to víš, že mě těší, že v tom kruhu tvého světa
zaujímám tak pěkné místo na táboření a že si vždycky budem moci u ohně
doutnajícího pod nějakými hvězdami pěkně popovídat. Ptal jsem se tě, zda si
budeš opět vyplňovat nějakou přihlášku. Řekls, že ne. Nemohu se už k tomu
vyslovit, protože všechna břemena leží na tobě. Jen se ptám sám sebe, jaká škola
by tě mohla něco naučit. Měl by ses přiřadit k právě odmaturovavším
hlupáčkům? Nevím. Všechno je v knihách a v lidech, které můžeš vyhledat. A v
pozorování světa. Díky za ten dopis, chlapče.
Trochu mě rozlítostnila zpráva o konfliktu, který jste měli. Nemohu moc
posoudit, protože o něm nic bližšího nevím. Jestliže však šlo o pořádek, auto a
snad ještě o peníze, jsem už úplně mimo hru, protože kromě pořádku jsou to věci
z jiného světa. Na peníze si jen matně pamatuju, neviděl jsem po celou dobu ani
desetihaléř. Ale vím, že jsou a že pořád se s nimi musí počítat. A znovu si musím
připomínat, kolik vás stojím já, jen na těch cestách, balíčcích a mnoha jiných
věcech. Ale co jste vlastně okolo peněz mezi sebou měli, to mohu těžko vědět.
Trochu si to umím představit s autem. Maminka ti asi vyčítá, že jenom jezdíš a
moc se o to nestaráš. Jenže po mně nechtějte, abych k tomu zaujímal stanovisko.
Jsem schopen mu být vděčen jenom tehdy, když vás veze sem. Jinak pohyb, o
kterém sním, je pohyb pěší, při kterém je pěkně všechno vidět. Nevím, co mám k
tomu říct. V mých myšlenkách se prostě nevyskytuje ta konstrukce z plechu a
železa. Ale možná nebude na škodu, Milanku, když poslechneš maminčinu
úzkostlivost. Pořádku ovšem rozumím více než jindy. Ne předpisy, ale stísněné
prostředí velí dávat všechno na své místo a úzkostlivo dbát na pořádek.
Kdykoliv například přijdeme z vycházky, umyjeme si podešve trepek. Víte, jaké
úsilí se musí vynaložit, aby se do skříňky poskládalo všechno, co potřebují tři

lidé? Jsou to orgie pořádku. Takže pořádek, Milanku, schvaluji.
Ale nijak neschvaluju, že došlo ku konfliktu. Ale co mohu vědět? Mám už
trochu umělé představy o životě a až chorobně si harmonizuju všechno, co je
mimo tyto zdi. A asi bych neměl. A nechci kázat. To víš, Evičko, že jsem dalek ti
vyčítat, že někdy ztratíš nervy, máš toho dost. I Milan by to měl ovšem vědět. A
zřejmě ti to ani nevyčítá. Mně samozřejmě nevadí, že na balkóně visí zpocené
tepláky, protože já si čtu jenom o tom, jak na Železné svítilo slunko a jak
oslepoval oči jeho odraz v rybnících. Protože jste tak daleko, jste pro mě všichni
dobrými bohy. I když si pamatuju, jak se bohyně dovedla rozčilovat, když jsem
si vylil na kalhoty tatarskou omáčku. Jsem na tom vlastně skvěle, mohu vás
zbožňovat bez rušivé všednosti. Jestliže však byl váš spor jakýmsi odrazem
rozdílných poměrů k životu, jestliže je odrazem hlubšího rozporu v hodnocení
věcí, jež nás obklopují, pak, Evičko, když se hádáš s Milanem, jako by ses
hádala se mnou. Všechno, co mi Milan zatím sem napsal, mě utvrzuje téměř v
zázračné vzájemné totožnosti v základním pohledu na hodnoty, jež nám život
poskytuje. Přece už dneska víš, kolik zbytečných slz jsi prolila nad starostmi, po
nichž zůstane jen popel. Mí bohové, žijte v míru!
Peťa se už stejně brzo vrátí, že Peťo?! Ještě než dojde tento dopis, budeš mít,
chlapče, půl vojny za sebou. A navíc to bude letní vojna se zelenými stromy a
hřejícím sluncem. A to už se dá vydržet. I to tvoje běhání bude snažší. A za další
měsíc už budeš stříhat metr. Pamatuju se, jak to bylo dojemné, když visel u dveří
zelenožlutý hádek a my jsme z něho ustřihovali Milanovy dny. A jak to bylo,
když se na špendlíku kroutily poslední dílky.
Nevím ani, co bylo v lednu a v únoru, jak jsi tu zimu prožil. A už je vlastně
jaro. Možná budeš mít i více volna a dostaneš se víc ven. Ostatně jsi už hodně
starý pes. Jestliže mezitím, než dopíšu tento dopis, přijde něco od tebe, vrátím se
k tvé vojně, o které tak málo vím. Opájí mě pomyšlení, že jste třeba dneska
spolu, nebo zítra. Jsem s vámi!
Možná dneska, možná včera slavil své narozeniny taky Karel. Víš asi od Evy,
Karle, že jsem dostal Tvůj dopis z ledna a moc ti za něj děkuji. Usuzuji, že jsem
pochopil naprosto přesně, cos mi chtěl říci. Už jsem ti kdysi o všem psal, ale to
bylo v těch dopisech, které se ztratily. Znáš mě dost dobře, abys věděl, že jsem
požitky svého života odvozoval vždy spíše z chápání lidského světa, než z
vynášení snadných soudů nad tímto světem. Tím více zde, po všem, co už mám
za sebou, co jsem viděl a slyšel, co jsem promyslel, dovedu zvážit tíhu všech
voleb, před kterými člověk v životě stojí. O to složitějších, že v nich někdy
nestojíme sami, nevolíme jen za sebe, ale i za druhé; určujeme svými kroky
životy dětí a těch, co jsou nám blízcí. A všechny modely, které máme pro
takovou volbu k dispozici, jsou jen dřevěné chůdy, z kterých nedohlédneme na

následky svých kroků. Předem jenom víme, že budeme se svou volbou žít a bude
dost časuji prozkoumat. A konečně jen naše nitro je s to rozhodnout, je-li nám s
ní líp nebo hůř. A i o tom mám často pochybnosti. Měl jsem dost času
prozkoumat tu svoje nitro, a jen já vím, co všechno jsem musel shromáždit na
váhách, aby mi ukázaly, jak je to se mnou. V tomto neustálém vážení hodnot,
jimiž žijeme, v té neustálé nutnosti volit, je náš úděl, který stojí za to, protože tak
potvrzujeme svou malou lidskou svobodu a jsme více lidmi než ti, kteří se
podřizují náhodě a konvenci. Tuším, že ve všem, co jsi prožil, ti tvoje duše dala
pořádně o sobě vědět. Víš o ní víc než před tím a to stojí za to. Vždyť jsou lidé,
kteří prožijí celý život, aniž by se cokoliv o své duši dozvěděli. Eva si jistě
pamatuje na dlouhé rozhovory, které jsme na tvoje téma vedli s naším starým
vídeňským strýčkem, který tvrdil často, že žádná obecná pravda, jež se týká
lidstva jako celku, nestojí za slzy našich vlastních žen. Já jsem k tomu neuměl
nikdy nic říci, co by tento příkaz lásky a odpovědnosti k těm nejbližším
vyvážilo. Ale moje duše věděla už před mnohými lety, že takový příkaz definuje
lásku jen omezeně. Láska se sama zuboží, když se uzavře před těmi tušenými
příkazy, jež na nás dorážejí z dějin lidského rodu, z kultury, tisíciletých mravních
základů a z pohledu na všechny životy, jež nás obklopují. Já jsem se starým
strýčkem nepolemizoval, znáš asi ten stav, kdy jednoduše všechny cizí
argumenty chápeme, ale to vlastní, to prostě víme. Eva si na ty debaty snad
pamatuje a možná ti o nich už vyprávěla. Musíš ale vědět, že všechno, co tu
říkám, je ryze osobní vyznání a že sám znám tisíc argumentů, jak to všechno
zrelativizovat. To všechno je součást našeho kruhu, naší vlastní skutečnosti, jak
jsem o tom psal v posledním dopise, a, bohužel, asi není nic takového nad námi,
co by mohlo ten náš kruh posvětit září pravdy a neomylnosti. I když se pro to
konají nejrůznější opatření, lze například vydat o pravdě usnesení?
Nicméně jsem ti chtěl říci, že nepochybujú o tom, že bys jako dobrý kamarád
si sedl přes ty Vánoce sem na mé místo, abych mohl místo tebe do Seninky. Já
bych tvé ženy ochránil před velkým psem Kazanem a trochu se obmrkl, jak září
hvězdy nad Kralickým Sněžníkem a jak stoupá kouř z těch chalup zasypaných
sněhem. A ani by to nemusely být celé Vánoce, mně by stačily k posvátné
radosti třeba i dvě hodiny. Řekněme tak navečer, když je krajina tmavěmodrá.
Jestli máš v tom svém miniaturním baru v zelených bláznech nějakou
zapomenutou flašku, tak si dej se svými ženami a já si s vámi přiťuknu na dálku.
A jednu tam schovej, snad se ještě jednou rozvalím v křesle u okna a řeknu - tak
sakra, nalívej! A Jana bude hrát na kytaru - is blowing in the wind...
Zpráva o výsledcích v pěstování řeřichy dánské: zasetá a zavlažovaná semena
vyhnala lodyhy s droboučkými lístky, pak začala uvadat, neduživě se ohýbala a
nakonec milá řeřicha zahynula. Je to asi svobodomyslná květinka a ve vězení se

jí nedaří. Ale spíše to dělá ta zima a neexistence slunečního záření. Budu pokusy
opakovat, až bude více jarního povětří. Zatím se spokojím s vitaminy v
tabletkách, kterých mám dostatek. Už uvadly i krokusy, chudáčci.
8.3.1982
U vás je v tyto dni plno narozenin a ještě je i MDŽ. Tak já přeju taky tobě,
Marti, všechno nejlepší k narozeninám a vůbec všem ženám k obecnému svátku.
Babičko, Jano a Zuzanko, ať se vám dobře daří!
A když už jsem u žen, pozdravujte všechny! Jak jsem vyrozuměl, podílely se
na dovezených dobrotách i Alma s Jolkou. Těžko říct, co je lepší. Aby se nikdo
neurazil, sděluji vám jenom čistě soukromě, že naprosto nepopsatelný byl ten
makový a ořechový štrůdl a takové ty čokoládové zázraky v papírových
mističkách, které dokonce voněly koňakem, a to je tu vůně nevídaná. Ať byl
autorem kdokoliv, měly tyto básně nádhernou obraznost a fascinující rytmus.
Milá Alma, neviem, či mám svoju vďaku zamerať najprv na listy alebo na tie
dobroty, čo si mi urobila. Mal by som dať jasne najavo, že duchovnej útechy si
cením viac. Ale keďže o tom musím rozmýšľať, nie som si úplne načistom.
Primitívne pomery mali určite vplyv na sprimitívnenie našich radostí. Ale to
snáď nie je také dôležité. Spomínam si na závažnosť, s akou si vždy ponúkala
výrobky svojej kuchyne. Ja som si pritom vždy uvedomoval, že je to myslené
vždy ako príspevok k diskusii o hodnote ľudských vzťahov. Na niektoré také
príspevky dodnes neviem zabudnúť. Ako napríklad ten šoulet, čo sme viezli
spolu v aute raz dávno na Silvestra. A tak ti súčasne jedným dychom ďakujem za
listy, čo som tu od teba dostal. Aj tie boli zdrojom útechy. To, čo mi píšeš o
deťoch, beriem ako správu o nezničiteľnosti života a možno aj ako prísľub
nejakého budúceho šťastia, ktoré by ma mohlo stretnúť. Je to iste nad všetky
rozumové satisfakcie. Viem si celkom dobre predstaviť sám seba s vnukom na
kolenách a uzavretú bublinu šťastia, v ktorej budeme spolu dýchať.
Všetko ostatné, čo vzrušovalo rozum ako hádanky a rébusy, ktoré musíme v
živote vyriešiť, som si tu dokonale rozplietol a mám pocit ako po napísaní
poslednej stránky doktorskej dizertácie. Mohol som to síce absolvovať
bezbolestnejšie, ale aj za takéto kopnutie životom musíme byť vďační, ak nám
pomôže vyriešiť posledné zložité rovnice. Tým nechcem povedať, že už nikdy
nebudem stáť pred nejakou peknou hádankou života. Vravím len, že to, čo som
vláčil na chrbte dosť dlho ako typický ruksak našej generácie, som pekne vybalil
a zložil do rohu cely na úhľadné kôpky. Je iste zábavné filozofovať, človek môže
byť dokonca ako filozof zamestnaný a zarábať si tak peniaze. Nekonečne

zábavnejšie a, povedal by som, efektívnejšie je filozofovanie na železnej posteli
v kobke dvakrát tri metre. Aké to máme vlastne tie hlavné kategórie? Čo je
prvotné? Hmota alebo duch? S tou poznanou nevyhnutnosťou mi to bolo vždy
podozrivé. Pre akademickú filozofiu som stratený, lebo by som v rámci diskusie
o subtilitách vzájomného vzťahu základne a nadstavby blahej pamäti nutne
použil niekoľko mrzkých slov, ktoré som poznal až tu. Ani si nevieš predstaviť,
aký je to dobrý pocit. Prirodzene, by som ho ešte aj vedel vyložiť povedzme
hegelovskou alebo existenciálnou terminológiou, ale načo to vlastne je, celá tá
terminológia, keď vo všetkom vystačíme s tými najošúchanejšími pojmami. Vo
svojich listoch som sa vrátil k pojmu duše. Lebo som zistil, že spomienky, ktoré
ma zbližujú s ľuďmi, ktorých mám rád, sú spomienky na ich dušu. A keď ležím
večer a všade je ticho, tak sa mi zdá, že aj ja mám dušu. Prešmykne sa cez mreže
a lieta po svete. Tieto poznatky sa však, dúfajme, nikdy nestanú typickými a
masovými, takže, chvalabohu, všetko ostane pri starom a filozofia ostane
zábavou tichej pracovne. A ani ja asi nikdy nevyriešim otázku, čo je lepšie. Isté
je, že spoľahlivo dobré sú tie tmavé štvorčeky, čo si napiekla. Niečo z toho, čo
som napísal, je myslené ako žart a niečo je myslené smrteľne vážne. Vyber si
sama a pozdravuj svoj detský klan a celú širokú rodinu.
9. 3. 1982
Tak to vidíte, moji milí,
zas jsem čekal, že dostanu nějaké opožděné dopisy, ale nepřišlo nic. Mám jen
to, co jste mi přivezli. A já čekám hlavně na ty dopisy, které jsi mi napsal ty,
Peťo, už skoro před dvěma měsíci. Jsou to ještě dopisy ze zimy a venku už zatím
začíná jaro. Cítim to, když vtáhnu ráno oknem vzduch. Ještě štípe mrazem a
přece je v něm cítit příslib jara. A taky se už rozezpívali ptáci. Jenže ti pražští
jsou nějací nesmělí a něco je vždycky vyplaší. Pamatuju se, že v Bratislavě ve
vězení mi kosi zpívali do okna z plných plic. Poslouchával jsem je na úsvitě.
Zpočátku jen s hřejivou vděčností, později jako odborník. Sledoval jsem intonaci
a snažil jsem se objevit nějaký refrén, nějaké opakování. A nic jsem nepostřehl,
ti kosi měli dost invence, aby zpívali furt něco jiného. A ani jednou nevypustili z
hrdla falešný tón. To však bylo už dávno, taky na jaře, asi před sto lety.
Pro Ruzyň jsou typičtí kohouti. Ty jsem zas nikdy neslyšel v Bratislavě. Ale
tady budí každé ráno. S jarem je jejich kokrhání jakési radostnější. Jsou taky
rádi, že nemusí řvát do tmy. V šest ráno je už za oknem taková ta ranní šeď. Je to
to jaro, o kterém jsme si psali, že musí přijít po každé zimě, miláčku.
Představuju si, jak ti bude, až pán Jánský a paní Felbauerová začnou prohrabovat

starou trávu a okopávat krokusy a prvosenky. Ten lomikámen pod naším oknem
už asi dávno vykvetl. A potom někdy přijdou na řadu forsytie a pak vyrazí květy
na třešních. Tomáš se bude vyhřívat na okně, ty se postavíš vedle něho a budeš
se dívat na jaro. Můžeš klidně se mnou mluvit. Uslyším to. Řekneš třeba, abych
se podíval na tu vrbu v jeslích, jak je celá žlutá od jehněd. A já se postavím vedle
tebe, obejmu tě rukou okolo ramen a budu se dívat s tebou. Ale nevydržím to a
vyjdeme si někam ven, kam se opírá slunko. A jako vždycky, budeme obdivovat,
jak kvetou lidem v zahrádkách narcisy a šafrán. Kdybych mohl, šel bych
poslušně jak pejsek. Žádná práce by mě od toho nemohla odvést. Nikdy jsme se
nebyli podívat, jak kluci běží okolo jezer na Železné. Ted bychom tam zajeli a
čekali na slunci, až se někde mezi stromy začne míhat Milanova červená bunda.
Změřili bychom mu čas na jeho trati a jeli bychom domů ohřát hrnec vody.
Nevím, proč jsme to nikdy neudělali. Člověk neudělá spoustu věcí, které mohl
udělat. A až později, když už to nejde, zjistí, že se okradl, jenom tak, z netečnosti
nebo proto, že si myslel, že to všechno není tak důležité.
Já už se v tomto jaru nemám o co okrást. Ale moc tě prosím, aby ses
neokrádala aspoň ty. Zkus si mě přičarovat do každé jarní situace. Já budu
ochotně a mlčenlivě přítomný. Vezmu si staré džíny, staré botasky, které
nepadají s paty jak tyhle trepky, Peťovu modrou bundu, která mi teď bude
akorát, a půjdu všude s tebou. Třeba na trh, až začnou báby prodávat macešky, a
ty si pro ně zaskočíš, abys měla pro Lízinku. Když už budeme na trhu, koupíme
si jarní cibuličku a zchroupáme ji k rozhudě. A protože bude všechno úplně jiné,
přemluvím tě, abychom si koupili do papírového kelímku dvě deci vína, a
vypijeme je tam mezi jarními květinami, ředkvičkami a cibulkami. Protože jsem
zavřenej a nemusím do práce, vrátím se s tebou domů na kávu. A to jaro bude
všude s námi, bude nás doprovázet na každém kroku, pronikne až do kuchyně,
budeme si moct otevřít okno a nezmrzneme.
Můžeme podniknout spoustu a spoustu věcí, jen se musíš snažit. Na mě teď
nezáleží. Doprovodím tě, kam budeš chtít. Hlavně, abys nebyla sama.
Žádné dlouhé přemýšlení. Sedneme do vlaku a zajedeme na chatu. Babička
bude mít jistě radost. Abys tam nemusela spát sama, vrátíme se večer do
Komína. A vezmeme to třeba pěšky podél řeky. Milan s Martou nejsou také
takoví sobci, aby nás nevzali s sebou mezi své kamarády. Vy tři a já si můžete
zajet v tomto jaře na Rudavu. Kdoví, jestli tam už Marta byla a jestli to tam zná.
Můžeme jí třeba ukázat, odkud kam pádlovali kdysi kluci na svých nafukovacích
kajacích. Třeba ještě najdete trochu popela v místech, kde jsme opékali
špekáčky. Necháme je chvilku samy a my dva se projdeme do lesa na to místo,
kde vytéká z roury voda studená jak led. Všude je plno podbělů a sedmikrásek.
Až pojedeme zpátky, může Marta coby dítě šlapat levou nohou na plyn. Večer

pojedeme k Mirovcům podívat se, co roste Jolce na zahradě. Panebože, vždyť já
už jsem zapomněl, který autobus tam jede. Dvacetčtyřka? Nebo dvacetosmička?
Protože jsem byl dlouho pryč, jako v tom snu, o kterém jsem vám psal, musíš mě
pořád poučovat a ukazovat mi, co se změnilo. I když to je všechno vedlejší, jen
když my jsme se nezměnili.
Tak co? Budeš to všechno dělat v tomto jaru? Na příští návštěvě tě z toho
budu zkoušet.
A teď se s vámi se všemi rozloučím. Moc vás všechny objímám.
Váš Milan
P. S. Byl už za mnou můj nový obhájce. Děkuju vám.

Všichni moji milí,
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včera jsem měl opět šťastný den, přišla mi najednou řada dopisů a já už vám jistě
nemusím zdůrazňovat, jaký je to svátek. Od Tebe, Evičko, jsem dostal tři dopisy
z 11. 1., 28. 1. a 6. 2. i s přiloženým dopisem od Iva a s pozdravným listem z
Evženových oslav. Peťo, můj chlapče, od tebe jsem dostal 4 dlouhatánské dopisy
z 15. 1., 19. 1., 24. 1. a 28. 1. Pak jsem dostal ještě dopis od Jolky z 11. 1. i s tím
„piefčátkem“ od dětí, od Jože dopis z 5. 2. a od Milušky ze 4. 2. i s fotografií a
kreslenými vtipy. Byla to dávka rajského plynu a spal jsem po ní v zajetí
nejrůznějších příjemných snů, v nichž mě navštěvovala celá řada milých lidí, vy
především. Je to neuvěřitelně jednoduché, být šťastný. Milan měl se svými
dopisy náskok z minula, ale čeká mě aspoň zase příště.
I když jsme spolu byli před dvěma týdny, nijak to neubírá na kráse dopisů,
které přicházejí ještě z časů před tím. Přišel opožděný dopis z tvé návštěvy v
Bohumíně a já si mohl všechno představovat a sám přibarvovat vlastní fantazií a
bylo mi s tím dobře. Jsem rád, že se ti u Ily líbilo, prožila jsi něco z toho, co
bych tak strašně rád prožil já. Mám pocit, že se mi to nějak počítá. Těším se z
toho, že Ila ani na berlích neztratila dobrou náladu, že oslavenec byl ve formě, že
jste vůbec byli všichni pohromadě a že jste na mě vzpomínali. Moc děkuju za
všechny pozdravy, i když je mi tak nějak sladce teskno, že jsem si třeba vůbec s
Vilušem nemohl připít, poklábosit se všema a dívat se kolem sebe. Jenže nelze
se dívat kolem těma očima, co mám tady, a přitom skutečně být. Může být jen
jedno nebo druhé, nikdy ne obojí. Stejný stesk cítím, když si čtu v Jolkině
krásném dopise o tom, jak jsi četla Mirovi můj dopis k padesátce a jak se Miro
choulil na stoličce. Strašně rád bych tam byl, ale pak by zase nebyl ten dopis z
vězení. Když čtu o takových situacích, přeji si mít létavou duši, která by mohla

být přítomná, kde by sejí zachtělo, a bezduché tělo nechávat ležet tady, v té
posteli pod zamřížovaným oknem. Co však kdyby se duši zachtělo té vodky v
Bohumíně anebo toho, co Miro právě přinesl z pivnice? Nebo těch kukuřiček a
klobásky? A čeho ještě? No a z této nemožnosti všeho je člověku tak teskno.
Když si čtu tvé dopisy, milá moje, plné marných nadějí a marného čekání,
smutku a lásky, zdá se mi někdy, že to snad ani nejsem já, na koho čekáš.
Všechno to ke mně promlouvá tak intenzívně, že mám skoro strach, že bych
třeba nedostál tomu všemu, co vkládáš do mé přítomnosti. Stali jsme se
vzájemně pro sebe bohy, jak jsem o tom psal už v minulém dopise. To odloučení
z nás učinilo bytosti, k nimž se upínáme jako ke zdrojům štěstí, lásky a
skutečného života. My ovšem víme v rozumném koutě svých duší, že nejsme
bohy. Vždyť je dobré býti třebas jen pramenem naděje na závratnou chvíli
shledání. Vidím tě v tom okně, jak vyhlížíš pražský rychlík, a myslím si, že v té
chvíli, vyňaté ze skutečnosti lidi a přičleněné skutečnosti bohů, bych dostál.
Zamával bych na tebe na šedivém dvoře celnice a pak se pomalu vznesl do
vzduchu a vplul ti otevřeným oknem přímo do náruče. Ve starých džínách, ve
starém hnědém kabátě a s igelitovou taškou v ruce. A v té chvíli bychom si jistě
dopřáli dokonale svého božství. Pak by bůh přistál na zemi, možná by se mu
zachtělo vidět Zeit im Bild v televizi, vychlemtal by z ledničky láhev piva a při
holení by pocákal v koupelně zrcadlo. Přiznejme, že nám nevadí, že tohle
všechno víme, vždyť oba bychom tohle své božství z nutnosti vyměnili za jediný
všední lidský den. Je však pěkné vědět, že láskou se lidé stávají bohy, a zvláště
láskou oddělenou mřížemi.
Což o to, pro mě je snadné být bohem. Nemohu spáchat nic zlého, nemohu
zhřešit, nemohu být protivný ani haštěřivý, nemohu nikomu ublížit, nemohu se
opít, nemohu nikoho urazit ani zarmoutit nevšímavosti, nemohu na nikoho
přenést své špatné nálady, nemohu být líný a sobecký, nemohu prostě nic zlého
učinit, jsem odsouzen k dokonalosti. Vy, moji bohové, jste na tom hůř, protože
můžete všechno, co já nemůžu, můžete se i pohádat, mít špatné nálady a ošklivit
si život i celý svět. I tak však pro mě zůstáváte bohy a všechno si s vámi
vyřídím, až budeme mít zas příležitost být lidmi. A opět říkám, že rád vyměním
tuto nesvobodnou dokonalost za takovou nedokonalost, ve které se radíme o
tom, jaké maso mám koupit na oběd a kam po tom obědě půjdeme. Vězeňská
dokonalost je únavná a věřte mi, že vám vaše lidské problémy závidím. Vždyť
vy mi rozumíte. A já rozumím vám, především Milanovi, který si uvědomuje, že
trápit se jako člověk je někdy těžší, než žít jako bůh ve vězení. Možná se mi však
podaří, jenom pro tebe, moje milá, vznést se ze dvora celnice přímo tobě do
náruče. Ale, jak víte, nezáleží to ani tak na mně, ale na okolnostech, které
utvářejí lidé kolem nás a jimž se už dávno nepokouším rozumět. Rozumím už

jenom tomu, že ty stránky lehkého papíru, které jsi popsala, Evičko, tvým
vzorným písmem, tak čtivým i pro cenzora, mě dělají smutně šťastným a
způsobují, že se mi taky chce s tebou opakovat, že jsem s tebou a budu s tebou.
13.3.1982
Peťo, Peťo,
díky za ty dlouhé dopisy, které ze mne dělají skutečného účastníka tvých
všedních dnů a tvých snů. Nestačím blahořečit tvým náčelníkům, že ti dávají
tolik služeb, protože jinak... v tom kolotoči bys snad ani neměl čas tolik psát. Je
to ode mne sobecké, ale tohle sobectví klidně přiznám. Co si pamatuju, nikdy
jsme ještě takovou éru dopisů nezažili v našich vztazích. Milan ji zažil a teď
vtáhla do sebe i tebe a já v ní figuruju jako druhý pól. Vždy jsem slýchával tu
starou moudrost, že všechno zlé je na něco dobré. Připadala mi dost primitivní,
protože se moc nehodila do toho vzrušeného filozofického krámu. Ale dnes se té
moudrosti dost pokorně omlouvám. Neumím si představit jinou situaci, která by
nám umožnila tak hluboce se poznat. Aspoň já mám pocit, že tě plně poznávám
až přes ty dopisy, které od tebe dostávám do vězení. Neměl bych to snad ani
říkat, ale cožpak nevíme už dávno, že svět všedních stereotypů je tak málo
příznivý pro lidskou komunikaci. Vždyť je to svět shonu, ve kterém jsme
zdánlivě nuceni k tisícům prostoduchých aktivit a v němž považujeme chuť k
zastavení a k nevšednímu rozhovoru za luxus, který se musí odložit až na nějaký
svátek nebo příhodnou chvíli. A jak často dochází k takové příhodné chvíli? A
chvíle mine a sto věcí zůstane nedořečeno. Nejinak to bylo často i s námi, i když
jsme takovou komunikaci vědomě pěstovali. Ale kolik příznivého času jsme
zmařili nudou anebo útěkem k zábavě? Vždyť celý ten zázrak spočívá jen v
bezstarostné důvěře v bezstarostnou důvěru těch druhých. Já vím, pamatuju si to,
kolik zábran musí člověk v mládí překonat, aby se takové bezstarostné důvěře
mohl oddat. Všelijaká ta ochranná zbarvení, která lidi nosí na sobě, aby si dodali
sebeúcty nebo vyhověli konvenci, vyvolávají v mládí pocit, že jen já jsem ten
bezbranný, nesvůj, nejistý, neznalý a zranitelný a že k jiným lidem je na sta
kroků daleko, a to i k těm nejbližším. Čím dříve pochopíme, že všichni lidé bez
výjimky jsou ve své podstatě stejně nesvoji, neznalí, zranitelní a dodejme i
hloupí, tím snadněji se můžeme sblížit. Pravdaže, jen s těmi, kdo o to stojí. Jsou
lidé, které tyto a jiné překážky navždy uzavřou do sebe samých a nakonec jim
znemožní vyznat se i v sobě samých. To dobré, co nám ve všem zlém bylo dáno,
je ona příležitost k vzájemnému poznání přes tyto dopisy. A tu najednou vidíme,
že nemáme co tajit, že poznáváme i sami sebe a navíc to vše o sobě říkáme volně

všem cizím lidem, kteří ty dopisy čtou. Vždyť nemluvíme o ničem jiném než o
svých lidských trápeních, radostech a bolestech a ty jsou tak obecné, že jen
pokrytectví, které je taktéž obecné, z toho snad dělá zvláštnost. Tak jak tě
poznávám já, tě může poznat každý.
Když nám posíláš ten svůj sen o lyžování, neděláš to proto, abychom ti
záviděli, ale abychom se s tebou těšili o tu radost z bílého sněhu. A já se s tebou
dělil vrchovatě. Vklouzla mi pod zadek sedačka a už jsem jel a vy jste také byli
za mnou a přede mnou a křičeli jste a ukazovali prstem. A pak jsem si prožil
všechno s tebou až po ten pocit, když si člověk rozepne boty a sedne k čaji. Moc
ti děkuju za ten krásný sen.
A abys věděl, takové ty pasáže z tvých dopisů, v nichž po službě, unaven a
nevyspalý, vyběhneš a honíš se po buzeráku v dvacetistupňovém mrazu, ty
umím nazpaměť. A vždy si je zopakuju, když se mi nechce cvičit, když si říkám,
že je to zbytečné, že jsem už starý, že vlastně mrhám energií, kterou mi sem
maminka dovezla nebo poslala, že vlastně nevím, nač mi to tělo je, že nevím,
zda ho budu moci k něčemu použít, že jsem prostě blázen. Nu a to, co mi píšeš,
mě zvedne ze zadku, na kterém už mám svraskanou kůži a který si natírám
vonným krémem, co mi mama přivezla, a začnu si ničit tělo. A hned potom vím,
proč jsem to dělal, když si rozmíchám ve vodě půl šuměnky s tabletkou
sacharinu a cítím, jak se mi slastně třesou nohy a jak se únava rozkládá v těle.
Vidíš, jaký praktický důsledek mají tvoje dopisy.
Když si tak čtu o všech těch vojenských dnech, o prasklých potrubích,
vyvážení sněhu, pochodech na oběd a na večeři, o spacáku, o nočních službách,
o všem tom bláznivém shonu, zdá se mi, že vidím i jejich účel v tvém životě. Je
to prostě třista šedesát pět koleček po velkém buzeráku, která vyvolávají možná
nejasně tušení, otužení a životní formu. Je to možná také to malé dobro ve zlu
ztraceného času. Poznal jsi už řadu lidských bytostí v podmínkách, které jsou
takovému poznání příznivé. Vlastně jsou podobné těm, které tu mám já. A to je
jistý vklad do života, protože ho celý prožijeme mezi lidmi. To, co si pozjišťuješ,
to ti zůstane. Člověku se líp žije, když pro něho lidé přestanou být tajemstvím.
Aspoň ti špatní. Poznávat tajemství dobrých a moudrých lidí je pak o to
zajímavější.
Hluboce mě vždy dojímá v těch společných dopisech, jak si píšete s Milanem.
Vzpomínám, zda jsem už někdy poznal aspoň zpovzdáli takové druhé přátelství
mezi sourozenci. A nemohu si vzpomenout. Musí v tom být i kus pocitu bezpečí.
Jakási poslední instance spolehnutí. Neumím si to vysvětlit jinak než zvláštní
milostí osudu, že se tak stalo. Já jsem měl svého bráchu velmi rád a on měl jistě
rád mě. Ale žili jsme dva rozdílné životy. Miluji svou sestru a ona nepochybně
miluje mě. Ale vše se vyvinulo tak, že mi vlastně celý život zastupovala matku.

Neměl jsem nikoho, s kým bych mohl před spaním mluvit o všem možném s
vědomím, že není nikdo lepší, kdo by mi mohl naslouchat. Doufám, že se vám to
nezdá nepřirozené. Vlastně proč by se vám to nemělo zdát přirozené? Jen proto,
že víme, jak to často chodí? Jak se sváří bratři se sestrami a naopak třeba o pár
starých skřiní, které zůstaly po rodičích? Nebo, že jsme byli svědky jejich
nenávisti a závisti? Vždyť je přirozené rozumět si a milovat se. Nebo není?
Sakra, tohle stále nevím s jistotou. Je to asi záležitost víry. Mně ke štěstí stačí ta
vaše přirozenost.
Máme asi oba stejnou radost z jara. Ta tvoje má asi více možností. Já se
spokojuji s tím, že snad už přestane mrznout. A že slunce vystoupí tak vysoko,
že pronikne i do betonových kotců, ve kterých se procházíme. Pamatuji se od
loňska, že se tak zákonitě musí stát. Tobě přestane vyvážení sněhu a starost o
zimní doplňky a vůbec všechno bude příjemnější, uvidíš. Třeba budeš moct
vyrazit v nových maratonkách a se stopkami v ruce někde k lesu. A přijdou i
vlahé noci s hvězdami, kdy i ve službě bude nějak pěkně. Pak mi napíšeš zase
nějaký jiný sen naprosto letní. Najdi si v Martině nějakou holku a jdi s ní v
neděli na výlet do lesů. A pak mi o tom napiš. Musí tam vonět jehličí, ten potok,
co k němu vyvážite sníh, musí být čistý a studený a někde shora musí být vidět
daleko do kraje. Jeden letní sen, jeden zimní sen a zase letní sen a zase zimní
sen... Změním se na příjemce snů. A už brzy si začneme psát o tom, jak se těšíš
domů. Už teď se na to psaní těším, Ing. Peťo. Pořád zapomínám, že jsi
inženýrem. Napiš mi příště nějaké jednoduché odvození vzorce pro křivku f.
Možná, že bychom to tu s mým kolegou technikem rozřešili. Na tu Rubikovu
kostku nestačím. Máme ji tu už čtrnáct dní, ale nikdo s ní nehnul. Ale časuje
dost. Někdy mě však deprimuje, že nějaký anglický dvanáctiletý chlapec o tom
napsal celé pojednání. Ve mně ty barevné plošky nevzbuzují nijak zvláštní
vzrušení. Nejsem s to pochopit nějakou zákonitost. Zato se tím víc zabývám
luštěním koníčků v křížovkách. Vychází mi z toho dost stupidní básničky, ale
skládá se to ze zlomků slov a to působí někdy hojivě, protože jsou to jenom holá
slova, vzdálená světu, existující jen jako hračka. Baví mě to, protože je to tak
nesmyslné, asi tak jako to studium šachu. Vždyť nemám s kým hrát, a i kdybych
měl, vítězství by mi moc velkou radost nepřineslo. Učím se italsky a nevím, zda
budu mít možnost požádat nějakého Itala o - un poco di aqua fredda - trochu
studené vody. Možná by tam mělo být della místo di. Některé věci nejsou v
učebnici jasně vysvětleny a nemám se koho zeptat. Abych nasadil všem těm
nesmyslům korunu, překládám jednotlivé lekce z francouzštiny do italštiny a
naopak. Nějaká zavřená holka tu křičí skoro každý den nesmírně milým a
kultivovaným hlasem na nějakého Peťulku, jak ho má ráda a aby neklesal na
mysli. A Peťulka jenom fňuká. Holky jsou ve všech životních situacích

statečnější. I naše maminka je statečná holka, taky ji zkus povzbuzovat, od tebe
to vezme líp než ode mne. Ahoj, Peťo!
14. 3. 1982
Když od vás slyším, moji drazí, jak mě každý pozdravuje, mám strašnou a
bolestivou chuť každému napsat. V duchu jsem už napsal a rozeslal stovky
dopisů. A hrozně mě mrzí, že to nejde. Vždyť tolik času už nikdy nebudu mít.
Mohl bych splatit všechny staré dluhy, psal bych i sto takových stran denně.
Aspoň Jolce chci obzvlášť poděkovat. Vždycky mi napíše něco moc pěkného a
taky něco o vás, jak vás vidí. Teraz ma mrzí, že som Ti v tom liste Mirovi
prisúdil len takú druhotnú úlohu, lebo to nezodpovedá môjmu svetovému
názoru, ktorý sa opiera o presvedčenie, že muži sú zdrojom nešťastia tejto
planéty. Dúfajme, že budem mať ešte príležitosť. Toľko obyčajných vecí som
neurobil, kým som mohol, nepriniesol som ti tuším ani raz kvetiny. Aj u Teba mi
vychádza to, čo som už povedal Peťovi: kým si ľudia nenapíšu, nespoznajú sa
celkom dobre. V písaní je predsa len nejaká mágia. A ja žiadny „tik“
nedostanem. Lenže, ako to už býva, vždy si mi príliš splývala s Mirom a až tu si
sa mi vylúpla samostatne cez tie listy, čo som od teba dostal. Takejto
dvojexpozície sa asi dopúšťame často a ani nie zo zlého úmyslu. Na príčine je
asi nejaká psychologická pohodlnosť.
Vždy som však mal s tebou jeden problém. Zasadzoval som si ťa do tej tvojej
Krnče a hútal som nad tým, čím je to, že jeden človek ostane v zajatí toho
pevného kruhu modelového života, v ktorom sa ľudské situácie po generácie
opakujú, a druhý vyletí akousi odstredivou silou von. Uvažoval som o tom, keď
som videl tvojich rodičov a počúval vždy s radosťou o krnčianskom živote. Asi
to nie je dané vzdelaním, veď vzdelanie je vlastne náhodná okolnosť. Možno je
to dané nejakou genetickou úchylkou, z ktorej v svojom súčte potom vzniká celá
tá bláznivá pestrosť ľudí. Čím je, sakra, dané, že sa dostávame do situácií, ktoré
sa nám ani nesnívali, i keď sme všetci mali rovnaké šance opakovať ten model
života, ktorý je preskúmaný a ktorý sme mali od malička pred očami? Načo nám
bolo takéto pechorenie za pochopením? Keď z toho všetkého nakoniec len
človeka brucho bolí. O sebe som tak málokedy uvažoval, lebo som bol od
detstva vykorenený, to bolo dané okolnosťami, ale teba som, neviem ani prečo,
vnímal vždy v takom praslovenskom rodovom zakotvení a vždy som musel
pomyslieť na tú neskutočnú vzdialenosť, keď som ťa počul vyslovovať nejakú
psychologickú diagnózu, sfarbenú tým vyhoreným Židom Freudom z Viedne.
Vlastne to všetko hovorím iba preto, že by som rád vedel, či ty sama máš

podobný pocit údivu alebo si to už všetko pomenovala? Saška je celkom
prirodzená, z jej rodového zakotvenia vyplýva naprosto logicky, že sa pýta na to,
akým jazykom sa rozprával Pánboh s Adamom.
Ináč sa mi v mojom amatérskom výskume rôznych rodových väzieb žiadna
anomália nevyskytuje. Bola by si možno prekvapená, ako až trápne presne
zodpovedajú duše mojich mladistvých spoluväzňov celej tej rodinnej anamnéze.
Všetko to hralo dokopy, otec s mamou, babičky, alkohol, hádky, oidipáčky,
mindráky, sex, jednoducho všetko samé učebnicové príklady, na ktorých je
zaujímavá iba tá nádherná konkrétnosť úbohosti, zmätku, pudového fanatizmu a
iných takých vecí. Prostredie na také amatérske výskumy je tu takmer ideálne.
Kam sa hrabe psychoanalytický gauč na tie dlhé večery zúfalého vyradenia z
navyknutého života, keď si každý povie na seba všetko, aj to, čo sám dosiaľ
nevedel. Škoda, že nie si zavretá, určite by sa ti to po odbornej stránke páčilo.
To je, pravda, len hlúpy žart. Keď pomyslím v takom prípade na Daďu a Sašu,
mráz mi behá po chrbte; ale aj také prípady sú. Myslím na vaše dievčatá často,
boli vlastne jediné deti, ktoré som v poslednom čase vnímal so všetkou
nežnosťou ich veku. A v tomto prostredí s totálnou absenciou nežnosti mi vždy
slzy vyrazia do očí, keď si spomeniem, ako ma bozkávali, keď išli hore spať.
Veľmi im ďakujem za tú podkovičku šťastia, mám ju zavesenú na zápalke na
stene.
Už skoro vám začne kvitnúť záhradka. Určite by som najprv dlho stál a
pozeral, než by som zazvonil na ten ruský zvonček. To by bolo!
15.3.1982
Aj ty si, Jožo, mojím pravidelným pisateľom a som ti za to veľmi vďačný.
Vždy sa od teba dozviem niečo o Bratislave. Tak po našej ulici chodí trolejbus!
Možno si spomenieš, že už kedysi chodieval. Vždy som večer počúval, ako
šuštia zberače po drôtoch. Pamätám sa dokonca na staré švajčiarske trolejbusy s
dverami v prostriedku, z ktorých sa dalo visieť pekne na vzduchu. Tak som
obyčajne chodieval domov do internátu v Horskom parku. Vtedy sa akosi
nedbalo na bezpečnosť cestujúcich. A napriek tomu si nepamätám, že by z tých
dverí niekto vypadol.
Teraz je mi dosť ľúto, že sme nikdy nehovorili bližšie o tvojom domácom
trápení. Nie že by som Ti mohol pomôcť, ale bolo by asi lepšie, keby sme sa
neostýchali. Keď som potom počul, ako ti vykypelo z hrnca takmer všetko
naraz , vravel som si, že je mi dobre, keď som iba zavretý. Niečo z tvojich
osobných osudov mi prezradil tvoj vyšetrovateľ. A tak som na teba často myslel.
3

Na samom začiatku celej histórie, keď som videl tvoj podpis v šatni bratislavskej
väznice, som si predstavoval tvoje večery na posteli a to, ako myslíš na
Tomáška. Aj tvoje listy ma presvedčujú, že si ani na nič iné myslieť nevedel. Sú
plné toho chlapca, ktorý musel veľmi podrásť. Ver mi, že som sa vtedy
nesmierne tešil z toho, že si zasa s ním. Stačilo sa vždy na teba pozrieť, keď si s
ním prišiel, aby človek hneď vedel, že okrem histórie je to najväčšia láska tvojho
života. Ako sa tvári tvoj Tomáš, keď má teraz u nás svojho menovca? Asi sa
čuduje, že sa môže volať rovnako s kocúrom. Ale ten kocúr dostal meno po mne
a teraz ma doma zastupuje. Len trochu ti závidím tie chvíle, keď si môžete s
Tomášom chodiť a rozprávať sa, hrať sa a tešiť sa z toho pestrého sveta, ktorý
vidíte okolo seba. Veď ja som si toho užil so svojimi chlapcami dosť a dosť. Aj
keď si len teraz uvedomujem, ako zrelšie a krajšie by som všetko vychutnával,
keby som nebol taký mladý a hlúpy. V každom prípade ti želám, aby si si s
Tomášom užil čo najviac radostí. A to všetko ostatné, o čom koniec koncov nič
neviem, sa možno časom tiež nejako napraví.
Spomínam často na všetky naše diskusie o histórii. Je síce nesmierne ťažké
vnímať vlastnú ľudskú situáciu z historického hľadiska, ale keď sa na to
zmôžem, dosť mi to pomáha. Stačí, aby som si pospomínal na ľudské osudy,
ktoré sa posplietali len v týchto múroch. Vieš dobre, že som si i z tvojich
rozprávaní vyberal vždy ako bonbóniky bizarné ľudské osudy, ktoré sú vlastne
tými dejinami. Všetok ten ostatný pátos veľkých súvislostí a dejinných
zákonitostí mi vždy pripadal len ako suchá abstrakcia alebo pokusy zastrieť
skutočnú motiváciu v tom historickom hmýrení sa ľudských bytostí. Ako dobre
by mi padlo porozprávať sa o tom, ako to vlastne je s tou historickou motiváciou
ľudských činov.
Zhodou okolností tu dostávam na čítanie samé historické romány: Jiráska,
Žigmunda Wintra, Huga, ale aj menej známych autorov a kopu starých
účelových a vlasteneckých románov ešte z prvej republiky a starej monarchie.
Čítal som tu o Valdštejnovi, o Svätoplukovi, o Lobkovicovi, o 1848-om roku,
vlastne skoro o všetkom možnom. Lenže ozaj dobrá kniha je tu vzácnosťou a ja
by som dal prednosť historickému čítaniu bez výmyslov a tendencií. Vidíš, a
predsa sa mi pritrafilo aj Tvoje meno v jednej publikácii o partizánskej skupine
na moravsko-slovenskom pomedzí. Celkom dobre mi to padlo. Človek by nemal
iste robiť závery z náhodne vybraných ľudí, ale často ma až mrazilo z tej úplnej
historickej negramotnosti, s ktorou som sa stretol u niektorých mojich mladých
spoluväzňov. A všetci chodili do školy a vedeli čítať a písať. V jednom zúfalom
záchvate márnosti som sa pýtal dvadsaťpäťročného chalana, či aspoň tuší, ako
dlho existuje český národ. A tento Čech mi povedal, že se mu asi budu smát, ale
že on si myslí, že Češi už byli před Říjnovou revolucí. Vôbec som sa mu
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nesmial, bolo mi skôr do plaču. Iný chalan sa ma pýtal, či bol Hitler dobrý alebo
zlý? Ale čo, sme vo väzení a nie na večernej univerzite.
Až pôjdeš s Tomášikom do tej zoo v Tróji, kamarát môj, pozrite na tú stranu,
kde je Ruzyň, možno uvidíte tú typickú vodárenskú vežu. A povedz Tomášovi,
vidíš, tam teraz žije ujo Milan, ten, čo bol s tetou Evou, keď ešte mali Lízinku.
Držím ti palce, Jožo, v živote, aj v histórii.
16.3.1982
Drazí moji,
protože se přece asi dějí zázraky, dostal jsem včera naprosto neočekávaně
další dopisy. Tvůj, Evičko, ze 13. února a dva Peťovy z 3. a 8. 2. a pak Mirův z
15. 2. V pondělí nikdy nic nečekám, pondělí je takový mrtvý den. O to
příjemnější překvapení. Tvůj dopis, Evičko, je z dnů samoty, když byl Milan na
horách. Nejsi husa, máš mě jenom moc ráda a já ti to už nebudu vyčítat, jaký
bych byl, kdybych se o to pokoušel? Taky jsem nikdy nechtěl, abys mě milovala
míň, chtěl jsem jen, aby ses osamotě tolik netrápila. Ty však na to reaguješ
stejně, jako na všechny mé bývalé pokusy vysvětlit ti funkci spojky v autě nebo
naučit tě sestavit mixer. Prostě svěsíš ruce a řekneš: já to prostě neumím. Já vím,
že je to nesrovnatelné, ale připomnělo mi to tvoje gesto, když jsme o tom mluvili
zase při návštěvě. Taky jsi mi prostě řekla, že se nikdy nenaučíš žít beze mne, že
to prostě neumíš. A usmívala ses na mě bezmocně a provinile jako malé děcko,
kterému nejde násobilka. A mně vždycky z toho provinilého pohledu vyhrknou
slzy do očí. Mám vždycky pocit, jako bys ty byla trestána, ne já. Snažil jsem se
všemi svými radami zbavit se toho pocitu, ale nejde to. A asi to jiné nebude.
Vždycky se těším, když čtu, kde všude jsi byla, kdo přišel k nám, když prostě
cítím, že jsou lidé k tobě hodní. Je to jako by snímali trochu břemena i z mých
zad. Ale asi ne dost myslím na to, že návštěvy odejdou, ty se vrátíš a stejně jsi
pak sama. A já vím, že ještě hůře se smiřuješ s tímto stavem, protože sám toužím
být ti nablízku, že jsem, že není v nás nic, co by nám bránilo být spolu, že je to
všechno mimo nás, že jsme jak žíznivci u jezera, ale pít nemůžeme, protože nám
zavázali ústa. O to je všechno horší. Ale mohlo by být i daleko hůř, jak k tomu
poznamenává Peťa. My přece jenom víme, jak všechno chutná, jak chutná láska,
je nám líp než nevědomým, protože máme paměť. To, co nás trápí, není pozdní
poznání, které je tím nejhorším poznáním. A možná si z toho období něco
odneseme, každý z nás. Není špatné zpívat si doma s kytarou. A ty vaše „Ej,
darogi“ jsem skutečně slyšel až sem. Těším se i z Tónový šťastné rodiny,
pozdravuj i Janu, že jim všem přeju šťastnou cestu a že je jednou určitě přijedu

navštívit. Teď jen doufám, že je už všechno veselejší, Milan už je doma, možná,
že jsi se uzdravila a je ti po léčení líp. Možná je dokonce Peťka na dovolené.
Nebo jste všichni někde na horách. Vždycky si všechno představuju lepší, než to
možná je.
Peťo, možná zapracovala nějaká telepatie. Přesně v době, kdy jsi se trápil se
svým agnosticismem, jsem vám poslal útržek ze svých úvah o „homoidní“
skutečnosti, kterými se tu zabývám. Je to takové malé optimistické řešení
věčného problému. Optimistické proto, že se předem vzdává nároku na
kosmickou objektivitu a všechny pravdy, kouzla, čáry, krásu i ošklivost,
moudrost, hloupost, dobro i zlo atd. uzavírá do olympijských kruhů miliard
lidských skutečností. A to i s celou složitou krásou přírodních věd. Přiznává to
člověku všechno, co jeho jest, a ponechává mu celý prostor poznání. Zbavuje ho
to jen lži objektivity, falešné pravdy dosazené na kosmický, božský nebo
politický trůn, jímž se lidé tloukli odjakživa po hlavě. Zdá se mi, že je to docela
pěkný model atomu, zkus si s ním pohrát. Nad tím, k čemu jsi zatím došel,
nemusíš být smutný. Naopak. V tvých dopisech se začínají objevovat úvahy o
civilní budoucnosti. Je to znakem, že přece jenom čas běží a vojna se krátí. Co
bude s tou tvou rodinou, o které píšeš? Já vím, že jsem vám oběma svým
osudem zkomplikoval i tyto úvahy. Jako by jsme byli odsouzeni všichni k čekání
na něco, o čem nic bližšího zatím nevíme. Tak tedy budeme čekat.
A ještě Mirovi musím poděkovat. Tentokrát se z toho děkování nedostanu. Ale
nic mi nedělá větší radost. Miro, zlatý, som rád, že si tentoraz „nefilozofoval“,
nie preto, že by som sa takou filozofiou nepotešil, ale som rád, že som sa vôbec
mohol potešiť tvojím listom. Lebo silvestrovský list som nedostal a ani prílohu a
Eva ti iste povedala, že som márme prosil o tvoj posledný list, čo doviezla.
Naozaj, až teraz som zbadal, že nemôžeš doma vyrobiť tie chlebové figúrky . Iba
ti neželám, aby si ich mohol vyrábať na patričnom mieste. Ja zas nemôžem
prijať tvoju výzvu na korešpondenčnú partiu. Pozri, aj keby sme prekonali
všetky prekážky administratívneho charakteru, spotrebovali by sme na jeden ťah
určite najmenej desať dní. Pretože v takej partii je takmer vylúčená hrubá chyba,
trvalo by nám päťdesiat ťahov do koncovky 500 dní. Nemôžem zatiaľ plánovať
na 500 dní dopredu. Až budem, pošlem ti prvý ťah, bude to E4, lebo tu mám sto
Karpovových partií a ten strašne obľubuje španielsku. Ale to by záležalo i na
tebe. Najradšej by som však vpadol k tebe a k Julovi a zakibicoval si. Pošli mi
nejaké vaše partie, čo si si zapísal. Ja tu nemám súpera.
A ešte potvrdzujem, že som vždy s vami, keď vytiahnete Evu na vzduch. Hľa,
aké sú ženy. Tak Eva nútila Jolku, aby sa ti ospravedlnila? Len nech sama povie,
čo som si vytrpel ja, keď som niekedy poblúdil. Pričom ju sme raz na hubách
museli dať hľadať políciou. Nabudúce napíšem viac. Vďaka za všetko!
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A mně už nezbývá než se pomalu loučit. Doufám ještě, že si Karel s Martou
jeli sami zalyžovat a že si holky užily báječné svobody a udělaly si menší
mejdánek. Doufám taky, že babička už chodí na chatu a že ze země vylezly první
květinky. Měl jsem to na jaře moc rád. Kdy to bylo, co jsem tam spal naposledy?
Na Velikonoce, jak bylo tak strašně zima? A Marta nám sebrala klíče od chaty?
Panebože, jak je to dávno!
Všechny vás pozdravuju. Ještě pořád mám něco sádla a na uherák jsme ještě
ani nesáhli. Podepsal jsem taky už pět stovek, co jsi mi, Evičko, poslala po
návštěvě. Takže mi nic nechybí. Až na tisíc věcí, které bych mohl vyjmenovat,
ale to by bylo únavné. I tak bych těch tisíc věcí vyměnil za vás, tak se mi po vás
stýská. A kdy se zas uvidíme? Kdy uvidím tebe, Peťo? Už kladu takové otázky
jak ty, Evičko!
A tak vás aspoň touto cestou objímám a zachovávejte se mi ve zdraví!
Váš Milan
P. S. Daďa, vieš krásne maľovať princezné. Čo myslíš, je teta Eva princezná?
Namaľuj mi ju!

Milá moje a milí moji chlapci!
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26. 3. 1982
Jsem vždycky šťasten, když mohu začínat dopis oznámením, že jsem dostal
vaše dopisy. Od tebe, Evičko, z 24. 2., který jsi psala v nemocnici, od tebe,
Milanku, druhý dopis z Tater a od tebe, Peťo, dva, ze 14. 2. a 16.2. Kromě toho
jsem dostal dopis z Brna, psaný 22. 2., a pak od Jolky, který začala psát v
Tatrách a dokončila doma. Pak jsem dostal ještě dvě pohlednice, jednu od
Mariana Z. a jednu od Milušky. Všem vám moc děkuju.
Tvoje dopisy, Evičko, čtu vždy jako první, protože mě dojímají svou
vroucností, účastí a láskou. Vím, jaks to psala. Kdybych šel po Sedlářské, mohl
jsem tě třeba zahlédnout, jak sedíš u stolu a píšeš. Jenže jsem nešel a navíc je to
už všechno tak dávno! Vždyť to bylo před měsícem. Jak rád bych tě ale chodil
navštěvovat s květinami. Modlím se, aby ti tentokrát nastavili inzulín tak, aby
ses tolik netrápila. Jenže pořád ještě nevím, jak to dopadlo. Snad už příští týden
dostanu dopisy, které jste napsali po návštěvě tady.
Vyprávíš o svém loučení s lidmi v kurzech. Cítím, že za smutkem je i trochu
radosti z toho, že tě ti lidé měli tak rádi a byli ti vděčni. Měla bys jí mít. Kolika
učitelům se dnes stává, aby jim jejich žáci byli dojemně vděčni? A tobě byli
vždy. Škoda, žes to kdysi víc nevnímala. I když se ti dostávalo důkazů prostého
lidského ocenění, vždy jsi to jakoby odháněla, jako by to bylo samozřejmé.
Nikdy to nebylo samozřejmé. To jen tvůj sklon k tomu, hodnotit se sama
absolutními měřítky ti bránil prožít víc uspokojení a radosti z učení. A přesto to
je asi tvůj největší talent. Talent, který zůstal v skrytu dokonce i pro mne,
protože jsem trochu nedůvěřivě poslouchal, když mi tě někdo z tvých žáků
vychvaloval. Možná je největší talent v tom, učit s láskou a nadšením, a to tak
dlouho, jaks to dělala ty. To lidé poznají a jsou za to vděčni. A taky jsi je asi

nenechávala na pochybách, že jde o vážnou práci, protože všechno, co děláš, je
vážná práce. To taky lidé poznají. Nebuď smutná a nevěř, že je všem dnům
konec. Až se jednou vrátím, sednu si ti k nohám a budeš učit mě. Vždy jsem tě
poslouchal s tichým zalíbením, když jsi mluvila anglicky. Z tvých úst zněla
angličtina nějak pěkněji než z úst Angličanů. Všiml jsem si, že i oni tě
poslouchali s nadšením. A nebyl jsem asi sám, koho to okouzlovalo, svědčí o
tom ty květiny a celé to loučení, o kterém mi píšeš. Snad si plně uvědomuješ, že
je to všechno mnohem víc, než kdybys dostala Komenského medaili. Tento pocit
ti už nikdo nemůže vzít. Můžou ti jenom zakázat učit. Je to sice zlé, ale mnohem
horší je moci učit a neumět to, nebo dostat medaili a být terčem tajného
posměchu, jak se to zhusta stává. A mravní poučení z toho všeho je tak prosté, že
ho pochopí i dítě.
Nedej na sny, moje milá, sny jsou jen obrazovým zpracováním našich úzkostí.
Ale nevěřím, že předjímají budoucnost. Buďme rádi, že v těch snech
vystupujeme bok po boku. Navíc ten sen o lokomotivě se mi docela líbil. Docela
rád bych omýval lidi od bláta proudem vody, zvlášť kdyby pak vstali a byli
veselí jako ten chlap v tvém snu. A tvá spolupacientka neměla pravdu, že jsem
umřel, nemohl bych ti psát, i když někdy mám intenzívní pocit jakéhosi
posmrtného privilégia, pozorovat vás z dálky, těšit se z vás a dost nesnadně s
vámi komunikovat. Někdy si připadám svou bezmocností a vzdáleností od vás
odřezán jakoby smrtí. Ale pak bych necítil ten stesk a chlad v rukou, necítil bych
touhu být s vámi a netěšil bych se tak bláznivě, až vás zas uvidím. Ne, ne, jsem
živ a zdráv, ohmatávám si tu bídnou realitu okolo sebe, cítím tvrdou stoličku pod
zadkem a brýle na nose. Jsem to já, se svými myšlenkami, sny a touhami. Vím
ovšem velmi dobře, že nejsem nesmrtelný. Ale zatím šilhám po posledním
kousku Tobblerone a chystám se na to, že ho nechám rozpustit se na jazyku,
zatím je tu se mnou celý můj svět a vy v něm.
Včera bylo 25. března a mi skončila zase jedna vazební lhůta. Myslel jsem
večer na to, zda opět stojíš u okna a čekáš na pražský rychlík, a tak mi tě bylo
líto, moje milá, že jsem dlouho nemohl usnout. Samozřejmě jsem nedostal včas
prodloužení. Vždyť na něho nejsem ani zvědavej. Vždy mi to v poslední době
chodí i s týdenním zpožděním. A tak než se den se dnem sejde, budu tu už rok.
Takový rok byl kdysi mimo mou představivost a jistě i mimo tvou, a vidíte, brzy
ho budeme mít za sebou. A nikdo nám ho už nevrátí. Prostě roztál v čase, tak
jako ty Milanovy nápisy ve sněhu už asi roztály v tom prudkém jarním slunci.
Ale existovaly tak jako ten rok. Už ho ze svého života nevytrhneme, odpusť mi,
že jsem se neobjevil u díry v plotě, nemohu za to, objevil bych se tam velmi rád.
Přišel bych a v rukou měl droboučké lístečky řeřichy, která mi tu vyrostla z
tvých semen. Nakrájel bych ji a rozsypal ji na kousek chleba s máslem. Chléb

bychom snědli a tím se zbavili všeho zlého, byl by to obřad, kterým bychom
odehnali kouzlo a až do smrti bychom byli šťastni. Nezbude však, než abych
snědl v neděli večer řeřichu sám!
27.3.1982
Milanku, s tebou jsem strávil poslední dny v Tatrách a trošku se hřál u vašich
kamen. Vaše kamna, to jsou kamna vás obou, tvoje a Martiny. Poprvé jsi o ní
psal jako o své ženě. Jistě k tomu pocitu přispěla celá atmosféra spolupráce v
dřevěné chatě - sekání dříví, udržování ohně a vaření. Pamatuješ jistě, jak o tom
dovedl poeticky vyprávět Domino, když vyprávěl, že láska mohla existovat jen
tehdy, když muž sekal obilí a žena za ním odbírala. V tom se koná ta niterná
pravda, udržování ohně a přimitivní starosti o elementární věci života vytvářejí
pradávné spojení mezi mužem a ženou. Lidé by si toho měli co nejvíce dopřávat.
V městské civilizaci není z toho skoro nic. A přesto šílíme po pohodlí, které
odcizuje; muže i ženu už spojuje jen společné čučení na televizi. Vy dva jste jistě
pocítili ono společné bezpečí a snad na to nezapomenete. Když však už je řeč o
bezpečí, které se ti v pustině tak líbilo, dovol, abych ti do toho objevu přilil
kapku jedu. Bezpečí je v sociální oblasti velmi ošidný pojem. Někdy se mi zdá,
že je protikladem svobody. Pocit bezpečí je tak líbivý,že jsou lidé často ochotni
vyměnit ho za svobodu, která je sama o sobě nebezpečná. Nebo aspoň jsou
ochotni klidně přihlížet, když se svoboda sociálnímu bezpečí obětuje. Jinak
řečeno, jsou rádi, když se jim o bezpečí stará někdo jiný, než aby se starali sami.
To by však byla dlouhá debata. Jinak jsem se však moc těšil z toho, co jsi zažil,
věřím, že ti přišly k duhu ty hodiny strávené jen vnímáním sněhu, lesa a
vzdálených kontur Nízkých Tater. Vždyť je to to, o čem jsme si už psali,
blahodárnost zastavení, čiré radosti z nepohnuté krásy a z ostře vnímané reality.
Že jsme mu, Peťo, nezáviděli? Já už znám z tvých dopisů tvé dny tak dobře,
že jsem snad schopen prožívat je už s tebou. Držím ti jen trochu palec, protože
vím s jistotou, že ze všeho vyvázneš bez úhony. A budeš mít ještě nastřádáno do
budoucnosti. Kdykoliv to budeš potřebovat, sáhneš do svého archivu a vytáhneš
odtud něco, co bude pasovat jak ulité na nějakou situaci, ve které se ocitneš. A
navíc, maminka už bude moci brzy zavěsit na dveře metr pro tebe a pro tvůj čas.
Všechny tvoje popisy suprácké, mazácké a holubí hierarchie, podrobnější než
svého času u Milana, mě provokují k úvahám o sociálním mechanismu vůbec.
Vždyť tento model neplatí jen v tom vašem mikrokosmu. Navíc by bylo
potřebné zkoumat, jak se to vyvinulo, protože za mých časů to neexistovalo,
aspoň ne v takové míře, se všemi těmi rituály a zvyklostmi. Ale kdybych se do

toho pustil, zaplnil bych stránky abstrakcemi. Víš, hochu, strašně mě mrzí, že si
o tom všem, o čem píšeš, nemůžeme tak zevrubně pohovořit, jak sme to dělávali
s Milanem. A později, později už možná všechno bude vyčpělé. Když
nezachytíme čas, když je všechno ještě živé, je pak už beznadějné se vracet. A
tak nám vždy něco uniká mezi prsty, pořád a neustále a nemusíme být ani ve
vězení. Utěšujme se tím, že vždy bude něco živé, čím bude naše vědomí
zaměstnáno.
Od Jolky jsem dostal taky tatranský dopis. Přes ty dopisy jsem v letošní zimě
pobyl téměř na všech lyžařských terénech a sníh mi jiskřil v šeru této kobky.
Jednou budu moci vyprávět, jak a kde se lyžovalo v této sezóně. Jolka mi
napsala ještě moc jiných pěkných věcí a snad ví z mého minulého dopisu, jak
jsem jí za její krásné listy vděčný. Dadě jsem zase vděčný za její „ľudskú tvár“.
Vždycky jsem věděl o zvláštnosti dětských kreseb, ale neměl jsem čas je vnímat.
Teď mám čas se dívat a ptám se, proč je ta lidská tvář tak pěkně a zvláštně
veselá, nic nenapodobuje a nic nepředstírá. Hranatý nos se dvěma dírkami a
pihami. A přece na tom není nic hranatého. Oči na vrchu hlavy jsou také veselé.
Jak jednoduše si děcko poradí s vlasy. Dvě ruličky spadají na každou stranu
hlavy. A je tu vlastně všechno, co má lidská tvář mít. Hm, budu se na tu tvář
ještě dívat a dám se svést jejím úsměvem.
Karlovi děkuju za zprávy a holkám gratuluju opožděně k vysvědčení. Jano,
tvůj osud je impozantní! Jste obě chytrý holky. Jen prosím vás Janě trpělivě
vysvětlujte, že ctižádost se má upínat k pravým hodnotám. Eva asi nevěděla o
babiččině pádu. Asi jste ji šetřili. Znepokojuje mně, jak je možné upadnout bez
zjevné příčiny. Je to jeden z běžných jejích pádů, anebo to má hlubší příčinu?
Moc ji pozdravujte a řekněte jí, že na ten obrázek mostu v Bystrci jsem se díval s
dojetím. I když v mé paměti září mnohem výrazněji ta stará dřevěná lávka, pod
kterou jsem s klukama projížděl v gumových člunech a která měla přece jen jiný
půvab.
Milí moji,
patří asi k zdejšímu životu, že se člověk často dívá do kalendáře a zastavuje se
u dní, s kterými jsou spojeny vzpomínky a předěly v životě. Vidím před sebou
takové datum. 20. dubna by se dožil můj bratr šedesáti let. Představuji si, že
bychom seděli všichni v Zábřehu, v tom milém domě, a já bych plácal bráchu po
zádech a chytil se s ním do křížku jako kdysi. A přece je už tolik let mrtev. Tak
najednou zmizel z našeho života, že mi to dodnes připadá neuvěřitelné. A já si
uvědomuju, že jsem zde na něho myslel častěji než za celá ta léta předtím. Ani
nevím, čím to je, že se vracím ve vězení tak často k mrtvým. Snad proto, že sám
mám pocit takového náhlého zmizení ze života. Snad taky proto, že se ptám na

smysl uzavřených životů a že i ve svém životě hledám smysl všeho dění, svých
obyčejných kroků i těch vzácných okamžiků štěstí, pochopení a prohlédnutí. A
taky se zabývám tím zvláštním tajemstvím pokrevenství, tím, co mě spojuje s
lidmi ze vzdálené minulosti, které jsem vlastně neznal, kteří žili své zvláštní
životy, a já, kdyby nejinak, jsem přece jen jejich genetickým pokračováním.
Strašně rád bych věděl, jestli jejich svět a vše to, čím ho vyplnili, je nějak spojen
s mým světem, jestli nějaká myšlenka nebo životní pocit už bloudily kdysi v
jejich vědomí, než přišly sem za mnou do této cely v nějaké noční hodině. Ti lidé
nikdy nic nenapsali, jaká škoda! Nebo je pravda, že jsme vždy něco nového,
neopakovatelného, co s námi začíná a končí? Tak zoufale málo toho vím o
lidech, ze kterých pocházím!
Fredo byl tak mým bratrem, jako jsi ty, Peťo, bratrem Milanovým a on zase
tvým. A přece jsem toho asi o něm věděl neskonale míň než vy dva o sobě. Jistě,
znal jsem podrobně jeho životopis, ale co jsem vlastně věděl o jeho vnitřním
životě? Možná se mi jen zdálo, že plyne hladce a šťastně.
Všechno bylo asi dáno tím, že jsem byl mezi svými sourozenci o tolik
nejmladší. Když já jsem začal vnímat trochu svět kolem sebe, chodila už Ila do
tanečních v lesklých zelených šatech a Fredo jezdil na báječném zeleném kole. A
přesto si je oba pamatuju i z doby, kterou bych si vlastně ani pamatovat neměl,
protože mě možná ještě vozili v kočárku. Ale pamatuju si na kluka, o kterém
říkali, že se „jargá“, pamatuji se, jak dostával „řezu“, jak se u nás říkalo, jak
tancoval okolo tatínka, který měl v ruce důtky, co visely na dveřích, a ječel a
sliboval, že se už bude učit. A vždycky šlo o nějaký strašlivý přírodopis, který
dneska asi pro nikoho není strašlivý. A kolik mi tehdy mohlo být? Možná čtyři.
Brácha si tehdy za mne odnesl starodávné pedagogické pokusy a já, co si
pamatuju, jsem nikdy bit nebyl. Moji sourozenci mě chránili a já jsem měl doma
pocit totálního bezpečí. Než se všechno změnilo a celé to bohumínské bezpečí
vyvrátila válka a tatínkova smrt. Můj brácha byl součástí toho pradávného
bezpečí, protože stačilo, aby se na nějakého mého nepřítele podíval, a ten se
schlíple odplížil.
Pamatuju se na něho, ale byl svým věkem vždy moc vpředu. Když jsem já
začal chodit do školy, chodil už brácha na průmyslovku a něco pořád rýsoval
krásnou černou tuší. A když se oženil, byl jsem stále ještě rozjívený kluk, který
přemítal, co to znamená. Věděl jsem, že chodil se Zdenkou, a myslím, že nikdy
nechodil s nikým jiným. Sledoval jsem je zvědavě mezi bruslaři na kluzišti, jak
se drží a jezdí kroužky. Zdenka mě fascinovala, protože měla na hlavě plno
úhledných ruliček z vlasů a vypadala jako ty herečky z německých filmů. Asi to
byla taková móda. Referoval jsem doma a maminka říkala, jak si ustele, tak si
lehne. Ustlal si dobře a já jsem se těšil, protože byly na svatbě řízky a zákusky, a

to bylo za války něco neuvěřitelného. To už chodil do práce a po maminčině
smrti jsme bydleli všichni na jedné hromadě a narodil se Svaťa a já si nemohu
vzpomenout, jak jsme se mohli všichni vměstnat do jednopokojového bytu. Co
jsem o svém bratrovi věděl? Akorát to, že strašně často mluvil o práci. Z
chemické fabriky, kde pracoval, mi donesl chemikálie a já jsem na půdě dělal
pokusy s bengálskými ohni a s přeměnou vody na krev. Protože jsem musel dělat
všechno, o čem jsem četl v knihách, i když s opravdovou vášní jsem hrál jenom
fotbal a toulal se s holkama okolo útulku, což byl ústav pro matky a děti.
Můj brácha byl nějak příliš samostatný, když jsem já se jen rozhlížel po světě,
on už byl v životě pevně zakotven a všechno se mu dařilo. Podle obecných
měřítek to byl úspěšný mladý muž. Měl například auta, když je ještě nikdo
neměl. Byly to staré káry, ale byly to auta. Na studie do Brna mě vezl černou
pragovkou a z kopce jsme se řítili až sedmdesátikilometrovou rychlostí. On ty
auta asi miloval, ale nebyl autosnob, jako ještě i dnes mnozí jsou. Byly to pro
něho hračky. Jistě si, Evičko, pamatuješ, jak jsme jeli v jeho červené škodě-rapid
na Hukvaldy. Na tom autě se dala sklopit střecha, vy se Zdenkou jste si uvázaly
šatky a vítr fičel okolo nás. Slunce svítilo a já jsem už nikdy později v životě
neměl v autě takový pocit štěstí. Ty jsi měla na sobě takové bílo-červené šaty a
všechno bylo tak nějak starodávně krásné a veselé, jako v nějaké Hrabalově
povídce.
A tak dodnes nevím, jestli měl můj brácha nějaké mučivé chvíle stesku nebo
pochybnosti. Jestli se trápil něčím, co bylo nad jeho síly. Šířil okolo sebe
atmosféru sebevědomí a víry, že vždy je schopen všechno zvládnout a že ho nic
nevyvede z míry. A možná i byl takový. Měl v sobě zvláštní jistotu ve věcech
obyčejného života. Jedině Zdena asi ví o jeho pochybnostech a nejistotách a
smutcích a marných touhách. Jenom jednou jsem ho viděl plakat, to když se
vrátil uřícený na kole ze Staré Vsi a tatínek už byl mrtev. Měl tehdy takový
strašný žal, musel mít otce moc rád. Dvacet let jsem ho však viděl jenom se
usmívat a zářit, říkal bráško a objímal mě a vydatně objímal taky tebe, Evo.
Dovedl dávat najevo radost a srdečnost. Zdena se vedle něho vždycky šťastně
usmívala. Objímal ji často přede všemi a ona říkala - au, nechej mě. Protože on
rád ukazoval svou sílu. Vždycky se mi zdálo, že je už třicet let bez přestání
šťastný. Anebo to bylo v jeho charakteru nikdy neukazovat nějakou bolest.
Nikdy neležel v posteli a nikdy si na nic a na nikoho nestěžoval. Kolik lidí nás
pořád zavaluje svými stížnostmi na okolí. On nikdy. Byl k jiným lidem velmi
laskavý a přesto budil úctu. Teta Přendíková mi vždycky říkala: Je to dobrý
synek. Vždy se mi zdálo, že se mu vyhýbají drobné nesnáze života, jako by
věděla stařičká Atropos, že nit jeho života přestřihne dříve, než je obvyklé.
Doprovázelo ho štěstí, když jsem s ním šel na houby, bylo jich po lese jak

naseto, když jsem šel sám, nenašel jsem často vůbec nic. Jezdil velmi rychle a
nikdy neměl žádnou havárku. Ale nepamatuju si, že by mu někdo záviděl. Spíše
jsem měl dojem, že mu každý přeje, protože jsem nepostřehl, že by kdy
předkládal úspěchy svého života k závisti svému okolí, protože bez toho by
jejich štěstí nebylo úplné. Přesto, že asi nečetl filozofy a Kant by ho asi
nezajímal, nesl si v sobě a priori mravní základ, který mu umožňoval orientovat
se mezi lidmi.
Škoda, že jsem ho nikdy nemohl vidět ve vší té práci, které se vášnivě
věnoval. Musel jí mít rád, protože jsem ho nikdy neslyšel, že by si na ni
stěžoval. V tom měl vlastně taky štěstí, pracoval zřejmě s radostí a bez toho tak
častého pocitu odcizení. Dělal to, co ho bavilo, a kromě tohosi uměl najít
spoustu jiných věcí, které ho bavily. Nikdy jsem ho neviděl opilého, jen
vyrovnaní lidé se neopíjejí, i když pijí. Za celý život jsem v jeho duši nepostřehl
temnejší zákoutí. I když někde muselo být, protože všichni je máme. Možná
jsem i tušil některá jeho zoufalství a zklamání, ale on je skrýval. Chtěl být chlap
a vždycky silnější než já, kterého vídával jako děcko v kočárku. City dával
najevo jen ve veselém provedení. Postřehl jsem však, že na Hanku se dovede
dívat s takovou bezmocnou láskou otců, kteří příliš milují své dcery. A vím, že
byl hluboce nešťasten, když ji nedovedl odstranit z cesty nějakou překážku, nebo
když to bylo nad jeho síly.
A přesto, že jsem ho vnímal takto a s láskou, žili jsem oba odlišné a vlastní
životy. Nikdy jsem mu asi nebyl schopen vysvětlit, jaký je ten můj svět a co je v
něm důležité. On sám si jistě uvědomoval, že ač bratři, jsme příliš odlišní v
reflexi života a způsobu myšlení. Vždy se mně znovu a znovu ptal, co vlastně
dělám, a byl značně nedůvěřivý k nejasnému postavení, které jsem v životě
zaujímal. Vypadal tak, jako by život pro něho neměl tajemství a jako by jeho
praktické konstruktérství stačilo i na ty luxusní záhady a esoterické problémy,
kterými jsem se zabýval já. Škoda, že jsme si nikdy nenašli chvilku, abychom si
to vůbec byli schopni vysvětlit. Lidé jako byl Fredo si nepřejí být varováni a
vystačí se svým praktickým štěstím, jímž je jim práce a rodina, dvě věci, na
kterých stejně stojí svět. Možná, že je to tak dokonce lepší.
Ale ne tak úplně. Fredo si nedovedl vytvořit od své práce odstup. Dal se
pohltit nejen jejím rytmem, ale i jejím falešným sociálním významem, který se
projevuje navenek funkcemi, autoritou, statusem v určitém prostředí atd. Dodnes
se domnívám, že tam udělal největší chybu svého života. Protože pak, když
přišel o tento falešný status, nedovedl se s tím smířit, neměl po ruce dost silných
hodnot, ke kterým by se obrátil. Viděl jsem často kolem sebe, jak lidé doplácejí
na ztrátu falešného sociálního statusu, který jim jejich práce poskytovala.
Nedovedli to vše vytrhnout ze srdce a nedovedl to ani Fredo.

29. 3. 1982
Cítil jsem v těch dvou posledních letech, že je velmi nešťasten z toho, že
nemohl pokračovat v práci tak, jak si předsevzal, že ho vnitřně žere úpadek v
sociálním postavení a ledabylé zacházení s jeho schopnostmi a zkušenostmi. A
to všechno kvůli politice, o kterou se vlastně nikdy nezajímal a zřejmě ji ani moc
nerozuměl. Zajímal se o ni jenom potud, pokud souvisela nějak sjeho prací, ale
nepátral po složitějších příčinách toho, čím jsou určovány osudy národů. A přece
tak jako tisíce jiných lidí prostě doplatil na to, že v určité době byl právě tam,
kde byl, že nebyl třeba nemocen nebo si nevzal dovolenou a že jednal podle
obecné nálady a těch nejprostějších lidských postojů. V tom smyslu dopadl
vlastně hůř než já, který jsem věděl vlastně všechno předem a nikdy mě nic
nepřekvapilo. Proto mu bylo také v těch posledních dvou letech hůře než mně. Já
jsem vždy vnímal nejistoty života velmi intenzívně a vždy trochu uvažoval o
jejich řešeních. A vždy z hlediska stálejších hodnot, než je sociální status a
institucionální zařazení. Neměl jsem ale odvahu radit staršímu bráchovi
důrazněji, aby všeho nechal, odešel a prostě začal žít jinak. Viděl jsem také, že je
až příliš svázán se svým prostředím a že si ani neumí sám sebe představit úplně
v jiném životním příběhu. A ani jsem pořádně nevěděl, jak mu to vysvětlit,
možná jsem ani neměl všechno tak zažité jak později. Fredo prostě nemohl
udělat čáru za svým životem a začít znovu někde úplně jinde. Přesto, že měl k
tomu nejlepší předpoklady, sjeho konstruktérskými zkušenostmi a pracovitostí
by se byl uplatnil kdekoliv a nemusel čekat na shovívavost těch, kteří to slovo
neznají. Měl přece vynikající zázemí v rodině a nemusel se bát chudoby.
Musel se asi velmi trápit, jinak je jeho smrt nevysvětlitelná. Infarkt je
pomalým usazováním vnitřního trápení. Zvlášť když postihne tak dokonale
zdravého člověka. A navíc měl Fredo za sebou dlouhá léta života, ve kterých
neměl příležitost takové trápení trénovat. Sousedé říkají, že ráno toho osudného
dne před odchodem do práce dlouho stál na zahradě a díval se na tu starou
hrušku uprostřed. Možná ho právě v té chvíli zasáhla nejasná předtucha. Pak sedl
do auta a jel si pro smrt. Kolik lidí se pořád a pořád ulejvá z práce, až se ulejvá
skoro celý národ; brácha se neulil ani v ten svůj poslední den, ani nikdy předtím.
Měl to udělat, měl to udělat už předtím, měl se zastavit a v takové chvíli
pohledět z větší výšky na křivku lidského života. Možná by přišel na nějaké jen
jemu srozumitelné pochopení, které překračuje rámec všednosti, což je to, co
všichni k životu potřebujeme.
A možná bylo také všechno jinak a já převádím jeho příběh jen mezi
souřadnice mého světa a hledám si sám pro sebe vysvětlení pro absurdní fakt, že
by měl Fredo teprve šedesát let a už tolik let tu není. Možná mu bylo někde v

kosmu tolik vyměřeno a cévy, které vycházely z jeho srdce, byly právě
načasovány na ten den v podzimu, kdy jsem pak jel sám autem do Ostravy a
myslel na smysl pokrevních svazků a na to, že jsme s Ilou zůstali vlastně sami a
tak nějak rychle se rozpadli, my Šimečkovi.
Psal jsem vám o tom vlastně proto, abych se při té příležitosti sám s tím
vyrovnal, tak jako se vyrovnávám s mnoha jinými věcmi života. Tady je těžké
nevzpomínat, vzpomínky přicházejí samy a mají neobvyklou intenzitu. Vždyť i
vás zahrnuji pořád svými vzpomínkami. Dělám to asi taky proto, že je mi při
nich dobře. Milan se rozepsal o naléhavosti reality. Jistě, není nadto ponořit se
do reality, která hýří barvami a krásou. Jenže já se od reality raději vzdaluju,
protože na ní vlastně nic není, je odpuzující, vracím se proto přirozeně k té
intenzívní realitě vzpomínek a prodlévám u ní, abych ji hlouběji poznal a
pochopil. Až druhé a třetí takové ohledání vynáší na světlo i to, co jsem často,
maje ji před očima, ani neviděl.
Nu, dvacátého dubna půjdou všichni jistě na hřbitov v Zábřehu. Napište
Zdence, Haně a Svaťovi, ať vezmou ze zahrádky pár jarních květin a položí je
tam tak, jak bych je položil já. A jestli chcete, pošlete to moje vzpomínání
Zdence. I když já vím, její Fredo byl zase někdo úplně jiný. Celým svým
životem byl více její než můj, i když jsme vyšli z jednoho hnízda.
Každý máme svůj archiv, Peťo. A možná si umíš představit, co bych dal za to,
kdybych mohl vstoupit do té Asimovovy zdviže času a na chvilku být ve staré
skutečnosti. Usednout na rulku překrásného zeleného kola od Vybidla s bráchou
v sedle a uhánět, až by laťkový plot po pravé straně splynul v zeď světla a stínu.
To by bylo!
30. 3. 1982
Čekal jsem ještě, zda nedostanu nějaký dopis, abych vám to hned radostně
oznámil. Ale nic. Takže se s vámi pomalu rozloučím. Končí zase jeden měsíc a
přichází nový. Kdyby už aspoň přinesl trochu slunce a tepla. Ještě jsem se v
tomto roce neohřál. Jsem už tak proniknut chladem, že ho už ani nevnímám. A
tady v Praze je pořád ještě březen, o kterém se praví, že za kamna vlezem. Jen
aby nebyl duben, co tam ještě budem.
Nedostal jsem ještě prodloužení vazby, třebaže je už pět dni po termínu. Ale
na to já jsem zvyklý. Budu teď už zase pomalu vzhlížet k vaší návštěvě. Snad by
ji mohli někdy v půli měsíce povolit, když jsme minule byli o čtrnáct dnů
okradeni. Pořád myslím na to, jestli by nemohl přijet taky Peťa, když bude mít
teď někdy tu dovolenou. Anebo ji dostane až v létě? Ještě den a už bude přesně

polovic toho času pryč. A ta druhá polovina se bude zkracovat rychle.
Chlácholím se pořád představou, že u nás doma je všechno při starém. Že se
děje jen to, co si dovedu tak dobre představit. Ale vím přece, že není na dlouho
možné, aby se nic neměnilo, aby se čas i vaše životy zastavily jen kvůli mně.
Přemýšlím o tom, co by se mohlo změnit, a cítim, jak se s takovou myšlenkou
nedovedu vypořádat. Už si totiž po všem, co jsme prožili, nedovedu ani žádnou
radostnou změnu představit. Jako by jakákoliv změna měla přinést jen zhoršení.
Přímo se o tu neměnnost třesu. Už jsem tak zpitomělý, že pořád myslím na vás,
když jedete odsud domů, aby se vám něco nestalo. Když čtu o tom, že tě i v
nemocnici, Evičko, musel křísit lékař, zaháním od sebe zuřivě myšlenku na to,
co by se stalo, kdyby tě takové noční hypo přepadlo doma. Na Peťu myslím, na
Milana, na jeho vztahy s Martou, a pořád se třesu, aby se nic nezměnilo. A vím,
že to není výraz altruismu, že je to moje sobectví, co se tak třesu, protože pro
sebe hlavně chci, aby se zachovalo všechno, co bylo. A rozum samozřejmě ví, že
bláhový sen, sen o tom, že bych se mohl jednou vrátit do nezměněné skutečnosti
a já sám nezměněn se z ní těšit, je bláhovější než všechny ostatní sny. Zkurvený
rozum!
Nu, zatím je skvělé všechno tak, jak je. Už jsem tak oproštěn od nároků, že
jsem snad i schopen si to myslet.
Objímám vás tedy v tom nezměněném světě, Evičko, Milanku, Peťo a všichni
ostatní. Pozdravujte všechny přátele! Už to bude zase měsíc, co jsem vás viděl
naposledy.
Váš Milan
P. S. A samozřejmě pohlaďte za mě Tomáška. Ve vašich dopisech se skoro
pokaždé nějak vyskytuje. A já vždycky na něho zapomenu. Mně se pořád ještě
do něho plete Líza. Byla to určitě převtělená princezna, jak pravil ten Ind na
Vánoce před dvěma roky. Nebo už to byly tři roky? Ten rok vězení mi pořád
vypadává z času.

Všichni moji milí
a Martuško zvlášť!
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Včera přišel opět dopis, jen jeden, od Milana. Ale stačil mi. Přeletěl jsem první
řádky a pořád jsem nerozuměl. Šok se vyklubával z dopisu pomalu, jako by sis
ho, Milanku, připravoval, aby zapůsobil co nejvíce. Dočetl jsem do konce a
zcela vážně jsem začal uvažovat, co udělám. Stejně pomalu jsem si začal
uvědomovat, že nemohu udělat vůbec nic. A vzápětí jsem si naráz uvědomil, že
to, co mě vzrušuje, je událost, která se stala před čtyřmi týdny, a že tedy jsem
pouhé nic, bez nároku na lidskou účast v životě mimo zdi této cely a že mi
nezbývá, než tuto skutečnost přijat a vzdát se vůbec přirozených lidských reakcí.
Že to dosud neumím, to je hotové neštěstí.
Protože co vlastně mohu? Přemýšlet o tom, jak asi bylo vám všem a Soni,
když Marta bledla a nikdo nevěděl, co jí je. Mám přemýšlet, jak bylo, Milanku,
asi tobě? Mám přemýšlet, co jsi cítil v té nejhorší noci tvého života? A co teprve
tehdy, když jsi se dověděl, co bylo příčinou Martina ohrožení? Samozřejmě jsem
to dělal, lámal si hlavu, ale s pocitem, že řeším hádanku, která je dávno
vyřešena. Že to už není hádanka života a smrti, ale jenom citová a myšlenková
hra nalezená v jakémsi čtyři týdny starém časopise.
Abych si ulehčil, rozhodl jsem se pro jediné řešení: dnes, v sobotu, přesně
čtyři týdny po operaci, je Marta už opět dokonale zdravá, chodí dokonce už do
školy a všechno šťastne skončilo. Už ani nikoho nenapadají všechna ta kdyby,
prostě všechno je vyřešeno. Nic se nestalo, co by se nedalo odestát. Nemohu si
ani nic jiného myslet, protože bych těžko asi napsal svých obligátních 30 stránek
poklidných a od života odtržených konfesí. Takže si myslím právě tohleto.

Myslím si proste, že dneska si sedíte všichni v tichém pokoji na Vansovej a už
si nikdo nevzpomene, co všechno se mohlo stát. A v zahradě si hrají Miluščiny
děti na houpačce, jak na té fotografii, co tu mám. Ale trošku myslím na Soňu,
která se přes svoje bezvěrectví asi modlila a modlila se dobře.
A na Martušku myslím a najednou nevím, co bych jí řekl. Snad jenom, že mi
mimoděk pomohla uvědomit si, jaká banální banalita je to moje zavření.
Člověku to dobře padne. Ale už se prosím vás nikdo o takové psychické
povzbuzení a relativizování mého osudu nepokoušejte!!
Mohl bych samozřejměrozsáhle diskutovat s tebou, Milanku, o vině a nevině a
podobných věcech. Máš pravdu, v celém tom příběhu je cosi pradávné a já už
skoro věřím v nějakou sudičku, která se rozhodla, abys ničeho nezůstal ušetřen.
Možná chce vyzkoušet tvou duši. Prožil sis asi něco, nač je moje zkušenost
slabá, a zabýval jsi se myšlenkami, kterými jsem se já nikdy nezabýval. Budu
tedy v tomto případě spíše já poslouchat tebe, než abych se pletl do tvých
myšlenek svým rozumováním.
Ale taky mě napadá, že zkoušky, kterým jsme vystaveni, by mohly pánu Bohu
stačit. Což jsme se neosvědčili pravými křesťanskými ctnostmi? Pokorou, láskou
a vírou? Tak co ještě chce? Tak jako ty ovšem pochybujú, že existuje nějaká
hranice, za kterou nás už čeká smilování. Kdoví, možná jsme už tu hranici
překročili, bylo by pěkné si to myslet. I když ne, nezbývá nám nic než ty tři
ctnosti.
Zvláštní shodou okolností jsem vám v minulém dopise psal o tom, jak
sobecky tu spoléhám na to, že se nic nezmění. Že mě prostě život vyvrhne
jednou znovu na ten břeh, kde jsem vstoupil do vody. Teď cítím ještě víc, jaká je
to iluze. A nikdo proti tomu nemůžeme nic udělat. Měli byste se ovšem snažit,
aby všechny změny, které nastanou, byly změny laskavého života, které bych
mohl ohledávat s radostí a nevzpomínat na to, kolik krásných dní bylo
nenávratně ztraceno.
Budu v příštích týdnech zřejmě číst pokračování toho dramatického příběhu a
jeho šťastné ukončení. Zatím vím tak málo! Z toho, co Milan napsal, mi
vyplývá, že ses, Evičko, uprostřed toho příběhu právě vracela z nemocnice. A
pak jsi už byla doma s Milanem. Muselo to tak být, protože jsem dostal balík se
šátečky upečenými v naší troubě a potom jsem ještě dostal i jablíčka s řeřichou,
která mi tu roste. Nechť je vše tak, jaksi to predstavuju. Nechť je všechno ve
starých kolejích. Ať je nové jen to, že jsi v nemocnici ohromně okřála a že ti
tvoji chemii v tělě zorganizovali tak, aby fungovala bezchybně. Příště mě však
ušetřte začátků dramatických příběhů, na jejichž pokračování musím týden
čekat. Napsal jsem obhájci a poprosil ho, aby vám zavolal a obratem mi stručně
napsal, co je nového. Nemám prostě nervy na tato opožděná dramata.

4. 4. 1982
Nevím ani čeho se teď chytit. Doufám jenom, že v pondělí nebo úterý zas
něco dostanu.
Nedostal jsem sice ještě prodloužení vazby, už tak obligátní, ale byl tu
prokurátor z GP pověřený dozorem, aby se mě zeptal, jestli jsem spokojen se
svým ubytováním, řekl jsem, že ano, a při té příležitosti jsem se dověděl, že
prodloužení je na cestě a bude trvat do 30. května. Takže neslavné výročí
oslavím tady. Ani jsem nic jiného nečekal. Jen trochu jsem doufal, že už pojedu
autobusem k procesu a uvidím pražské jaro. Nic z toho nebude. Nechal jsem si
aspoň vyprávět spoluvězněm, který už má svůj proces za sebou, jak to jaro
vypadá. V parcích prý vyrazila zelená tráva, lidé chodí na lehko, na nárožích se
prodávají květiny a viděl prý v jedné zahrádce skalku s nádherně rozkvetlými
krokusy.
U nás teď pohled z okna jistě potěší vaše srdce. Čtu v novinách, že v
Bratislavě bývá osmnáct stupňů, a to už jistě vyrazil zlatý déšť a vrba je pěkně
žlutozelená. V prvním dopise, který jsem dostal ještě do Bratislavy, jsi mi psala,
jak prudce vykvetlo jaro okolo vás. A teď už to bude po druhé. Nikdy jsem o
sobě nevěděl, jak úzce jsem spojen s přírodou. Měl jsem o sobě představu
člověka spíše uměřeného ke krásám přírody. Vnímal jsem je, to ano, ale ostýchal
jsem se hlasitých výlevů nadšení. Na horách jsem se jenom tiše díval a krása mě
jen tak příjemně hladila; až teď chápu, že toto tiché milování bylo hlubší než
jásot, který tak často slyším. Strašně mi chybí prosté přírodní dění. Snažím se
něco vyčíst z oblohy, ale to je málo, navíc pohled na těch pár domů sídliště v
dálce zastírá pořád nějaký smog nad Prahou. A už hrozně dávno jsem neviděl
pořádná oblaka, která by měnila barvu a byla hnaná větrem. Ohromně se už
těším na první bouřku.
A tak vlastně jenom vzpomínám. Ale Milan má pravdu, když říká, že přírodní
reality se člověk musí dotknout, aby ji mohl plně vnímat. Lidi, kteří ke mně ve
vzpomínkách přicházejí, jsou živí, ale příroda je ve vzpomínkách jakási mrtvá.
Kdyby mi byly najednou nabídnuty různé slasti života, pohrdl bych oněmi
nejčastějšími vězeňskými tužbami a pozval bych tě, Evičko, na obyčejnou
procházku. Nemusel bych mít širé rozhledy, povznášející výšky a moře lesů před
sebou. Stačil by mi pohled zblízka na všechno, co je zelené, co roste a kvete.
Máme ještě doma klíč k určování rostlin? Proč jsme se tím někdy nezabývali?
Tolik věcí jsme propásli. Nikdy jsem si neklekl k nějaké rostlince s knížkou v
ruce a neluštil její záhady, počty tyčinek, tvar blizny a podobné věci, na které si
pamatuju jenom ze školy. Nikdy jsem ti moc nevěřil, že znáš ty luční květy
jménem. Když jsi říkala, že tohleto je mochna husí a tohleto zase poniklec, bral

jsem to s nedůvěrou. A stačilo chtít a mohl jsem znát kde co. Milanku, vem si z
mé sebekritiky poučení a dožeň co se dá. Vždyť ty ani nevíš, že ty bílé květiny,
co jsi nesl Martě do nemocnice, jsou skutečně narcisy, nic jiného v té době to
nemohlo být.
Najednou mám pocit, že jsem se sám v sobě mýlil, když jsem zůstával doma,
mohouc jít ven. Ale to by stejně nepomohlo. Člověk se nemůže zásobit
přírodními zážitky na věčné časy. Takové prameny vzpomínek pomalu vysychají
a človek zůstane s prázdnýma rukama. A ti, kteří zřídili vězení, si určitě myslí,
že nejvíc člověka ničí tím, že nemůže jit do hospody a dát si řízek a to pivo.
Kdepak, já bych si vybral něco jiného.
Ještě vloni jsem tu četl Dreiserova Finančníka, nebo jak se to jmenuje. Hrdina
se po neúspěšných spekulacích dostane do vězení. Na konci minulého století. Je
sice v samovazbě a chodí na kbelík, ale má svou zahrádku, kam přichází slunce a
kde si pěstuje květinky. Jako ve všech zdejších knihách, byly tyto partie
podtrhány a opatřeny vykřičníky. Vězni takto upozorňují čtenáře na popisy
vězeňského života a zřejmě hromadně docházejí k přesvědčení, že kdysi to bylo
lepší než dnes. Což ovšem neplatí jistě pro popisy bolognského vězení, které
jsem našel v životopise Michelangelově. Ale sám jsem s údivem zaznamenal, že
Dostojevskij měl v Mrtvém domě vlastního kuchaře a že jeden rubl mu stačil,
aby měl každý den libru hovězího masa. Zdálo se mi to neuvěřitelné. Zajímavé,
jak si teď ze všech knih pamatuji vězeňské poměry. Nejžertovnější se mi zdálo
líčení vězeňských poměrů v Zamřížovaném zrcadle Ivana Olbrachta. A taky si
někdy vzpomenu na podmínky, v jakých byli vězněni vrahové a teroristé ze
skupiny Bader-Meinhofová. Jak tam měli rádia a magnetofony a jak se mohli
navštěvovat na celách, protože je nelidské, aby byl muž vězněn odděleně od své
manželky anebo družky. Jak pestrý je svět!
5. 4.1982
Dnes před obědem mě navštívil můj obhájce. Telefonovali jste mu, jak mi
řekl. V souvislosti s tím, že někteří z nás byli z vazby propuštěni . Štěstí chodilo
okolo a mě minulo. Ale nic jste mu neřekli, jak je s vámi, co je s Martou. Musím
jen předpokládat, že je všechno v nejlepším pořádku, jinak byste asi vzkázali.
Staráte se pořád jenom o mne a zapomínáte, že já se starám o vás. Mohli jste
přece tušit, že budu vyzvídat, jak se máte. Nu, spokojuji se s tím, že snad
opravdu se už všechna dramata šťastně vyřešila a zůstalo jen to moje.
To víte, že mi nebylo všechno jedno, když jsem se dověděl, že někteří jsou
doma, sedí se svými blízkými okolo stolu nebo se někde na chalupě vyhřívají na
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slunku. Ale proboha, vždyť nemohu jinak, než jim to z celého srdce přát.
Hledám v sobě stín nějaké závisti, ale nenacházím ji.
Jen mě to vyvedlo z toho úmorného zvyku nic dobrého nečekat. A představuju
si, jak jim bylo, když se otevřely dveře a řekli jim, aby si sbalili své věci. Ani
jsem neslyšel to štěstí, jak tu obcházelo kolem. Kradlo se kolem mých dveří asi
velmi tiše, abych je ani v nejmenším nezaslechl. A tak jsem klidně spal a teď
musím jenom myslet na to, jak jsi byla, Evičko, strašně zklamaná, možná jsi
zase vyhlížela z okna a já jsem na to nepomyslel, a přece se někde rozhodovalo a
nad námi blikalo světýlko naděje. Blikalo a zhaslo.
A tu si uvědomuju, jak málo myslím na to, že všechny ty naděje a vlastně i
obsah našich životů je v lidských rukách. Nějak na to zapomínám a vždy v té
souvislosti myslím na jakési mimolidské zřetězení náhod a nejasných
souvislostí, které rozhodují o mém osudu. A ono to tak asi i je... Protože když o
všem uvažuju ve světle lidského rozhodování, uniká mi jakákoliv lidská logika.
A tak raději zůstanu u starého přesvědčení.
Asi před dvěma týdny jsem ti poslal, Evičko, naivní básničku, zašifrovanou v
koníčku. Bylo to o tom, jak se ohřejem v dubnovém slunku. A dnes jsem se
skutečně ohřál. Byli jsme na vycházce až odpoledne a do kotců svítil proužek
slunečního světla. A já jsem se postavil přímo proti němu a nastavil mu obličej i
celé tělo. Bylo to tak nádherné, až mi dojetím skoro slzy vyrazily. Už jsem na to
asi zapomněl, protože jsem byl ohromen silou, se kterou se dovede dubnové
slunko opírat do člověka. Pražilo do mně a oslepovalo i přes zavřená víčka, když
jsem otevřel oči, nic jsem skoro neviděl. Obloha byl bleděmodrá a slunce na ní
vytvářelo jenom prudkou záři a nijak jsem se mu nemohl podívat do očí. Brzy
mi bylo nádherně teplo a tepláky mě pálily na stehnech a na prsou. Modlil jsem
se, aby to trvalo co nejdéle. Stál jsem s tváří obrácenou ke slunci a najednou
jsem zapomněl, kde jsem, a propadl jsem takovému klidu a štěstí, jaké cítíme,
když ležíme někde u vody na dece. Všechno ode mne uplývalo a já myslel jen na
tu žhavou hvězdu, které všichni vděčíme za život, s nímž se tak uboze zachází.
Uvědomil jsem si, jaký psychický nátlak taková sálající hvězda vytváří na
člověka, jak si ho přizpůsobuje podle vlastních nálad. Já jsem se v tom všem
podřizoval a důvěřivě vydával do její moci. Byla to nádherná chvilka a nesmírně
mě povzbudila. Když jsem se vrátil do cely, mžoural jsem jako netopýr a trvalo
mi, než jsem si mohl sednout k tomuto psaní. Možná bude to sluníčko svítit i
zítra a mělo by vlastně hřát pořád víc, protože je nezávislé na lidech a nikdo
nemá, chválabohu, tu moc ho zhasnout. Kdyby lidé tu moc měli, udělali by to už
dávno, aby nesvítilo sousedovi do zahrady.
Udělej, Evičko, taky tak. Postav si na balkón křeslo, zavři oči a nemysli na
nic, jenom na tu hvězdu, která kdesi v dálce neustále vybuchuje atomovým

ohněm. Nemysli ani na mě, jen na tu hvězdu. Uvidíš, že ti bude na chvilku zas
líp, jak bylo mně na tom dvoře.
Z Milanova dopisu jsem se, Peťo, dověděl, že ses dostal ještě jednou na lyže.
Je to asi málo, dvě neděle za celou zimu, ale když vezmeme do úvahy, že máš
ještě dost zim před sebou, není to k zahození. Vyrozuměl jsem taky, že ti už
odešel pomocník a že jsi na všecko sám. Tak si tě predstavujú, jak lítáš celý den
okolo špinavého prádla a jiných důležitých věd, a utěšuje mě, že pro tebe je
běžící čas jen příslibem něčeho lepšího. Milan píše cosi o 205 dnech, ale dnes je
už 5. dubna, a tak si na kousku papíru počítám a vychází mi, že přesně dnes to
máš za 179, a to je číslo, které jsem si tu ze svých dnů ve vězení napočítal už
kdysi dávno a pak toho nechal. Už bych byl strašně rád, kdybys byl s maminkou
pohromadě. Milan toho má moc na svém hřbetě naloženo a on s každým
životním nákladem zachází, jak víš, nesmírně zodpovědně, nic nedovede shodit
jen tak do příkopu, všechno musí dovést na místo, složit, prozkoumat, zařadit a
rozsáhle zhodnotit, a pak ještě jednou, dokud mu není všechno jasne. Raději si
nepredstavujú, jak si trápil mozek, aby se vyrovnal tímto způsobem s Martiným
onemocněním. A o mamince víš všechno. Všechno bylo marné. Vždy znovu mi
opakuje, že beze mne vlastně nežije. A mě to ničí. Nevím, jaký kompromis to
spolu uzavřeli. Ani pořádně nevím, co mezi sebou měli. Už jsem jim o tom psal,
jen tuším, že jde stále o tytéž rozpory v hodnocení věd. Ty víš, tak jako já, že
jsou to drobnosti, ale za nimi je rozdílné pojetí života. Milan má ve své
skutečnosti seřazeny všechny hodnoty do přísné hierarchie a trvá na tom, že
nižší hodnoty nesmí překážeti vyšším a někdy musí ustoupit. Třeba i jen z toho
důvodu, aby se vzájemně nepletly. To je pojetí skutečnosti, které s nim plně
sdílím. Nikdo z nás nepochybujeme o tom, že maminčina skutečnost nemá
podstatné jinou hierarchii životních hodnot. Jenže navíc vyznává jakousi
prastarou víru, že je třeba za každou cenu udržovat oheň. To myslím obrazně, tak
uvažovala matriarchální opora rodu, oheň musel zůstat zachován, i kdyby se
dělo co se dělo. I kdyby se polovina mužů nevrátila z lovu na mamuta, oheň v
jeskyni musel hořet za všech okolnosti. Naše maminka žádný oheň nestřeží,
protože stačí škrtnout zápalkou a vyskočí modré plamínky plynu. Maminka, jak
jste sami dávno zjistili, nahrazuje oheň starostlivosti o chod denních věcí a chce
v tom mít pořádek. Nikdo z nás tří to nedovede úplně ocenit, a asi hlavně proto,
že jsme nepoznali bezútěšnost a depresi studených kamen, špíny a nepořádku. Já
to znám jen z doslechu a musí to být hrůza. Z toho vyplývaly naše konflikty. My
všichni jsme dávali přednost soustředěni na jasné středy našich skutečností,
maminka chce mít navíc kolem těchto středů cestičky vysypané piskem. Není to
úplně jednoduché a více méně jen symbolické, co tu říkám. Nedá se to dost
dobře vyložit, ale rozumíte mi jistě všichni, i maminka. Vám dvěma se můžu

svěřit, maminka mi vždycky trochu připomínala Zuzanu z Vlaštovek . I když
ztroskotala loď, bylo nejdůležitější usušit posádce šaty, aby se nikdo nenachladil.
I kdyby na Vlaštovky čekalo největší dobrodružství, napřed se musela umýt
pánev a Roger musel být vždy včas v posteli. Často a moc jsem o tom uvažoval.
Připusťme trochu, že možná je v této pradávné zvyklosti dodržovat za všech
okolnosti běžné kulturní znaky lidského rodu něco víc než pouhý civilizační
fetišismus. Možná se třeba člověku umírá líp, když si byl předtím vyčistil zuby.
To však nikdy nerozsoudím.
Víte, hoši, pro mě už ve všech těchto věcech není tajemství a ani se nesnažím
něco změnit. Jistě se i vám líbila romantická Titty, která čarovala se smrdutým
voskem, aby zajistila štěstí Amazonkám. Ale taky možná dříve či později
pochopíte, že je lepší žit celý život v Zuzanině stanu. Nechci se dopouštět
žádných zjednodušení. A znám ty dva doma natolik, abych věděl, že
nesprovodím ze světa rozdíly v dvojím pojetí života tím, že Milanovi poradím,
aby si vždy uklidil botasky do skříně. Nebo aby utratil jen tolik peněz, kolik má.
Nebo aby jezdil autem jen tam, kam se nedostane pěšky. A stejně nemoudré by
bylo radit mamince, aby přestala s umýváním podlahy, protože já právě mám
nějakou bolest zubů v srdci a myslím na to, jestli to byla má duše, která se
třepotala nad zasněženými hřbety Chlebu, zatímco já jsem ležel v bezvědomí
pod stromem . Všechno spočívá v tom, abychom uznali, že naše skutečnosti
nejsou nikdy identické, ani jejich středy se nemusí překrývat, ale musíme vědět,
jak důležité je jejich překrytí k životu. Jak už jsem řekl, všechny výhody jsou na
mé straně. Můj pořádek je pořádkem několika čtverečních metrů, a o nic se
nemusím starat. Za chvíli mi donesou večeři, v pondělí to bude jako obvykle
kyselé zelí s bramborem a krví. Nemusím za ni platit. Mám ji už teď zadarmo.
Jsem vlastně bezproblémový člověk.
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Pochybuji, že bych dnes dostal od vás dopis s novými zprávami, a tak musím
dokončit tento i tak. Večer to bude přesně jedenáct měsíců, co jsem odešel z
domu, a za měsíc to bude rok. Kde by mě tehdy napadlo, že budu rok sedět na
jednom místě a takřka v jedné cele. Už jsem si ale měl čas zvyknout na
pomyšlení, že se můj život neutváří podle běžných předpokladů.
Loučím se v tyto dni s dobrým kamarádem, který tu se mnou trávil skoro čtyři
měsíce. A trochu mu závidím, že se stěhuje do lágru, jak se tady říká, kde se
přece jen bude moci pohybovat na větším prostoru a aspoň něco dělat, než jen
psát básničky a šifrovat je do koníčků, které pak luštím. A zase si budu muset

zvykat na jiné lidi. On pojede eskortním autobusem a uvidí krajinu, jak se zelená
v tomto jaru. Já si takovou krajinu už ani neumím představit. Nevím, jak působí
na člověka široký prostor, a zdá se mi, že bych se ho mohl i bát. Kdykoliv si
vzpomenu na prostor, vracím se nejraději k tomu okamžiku, když jsme stáli
uprostřed Istrije, na kopci tam u toho malíře, nad hlavou se nám klenulo
obrovské nebe plné hvězd a v dálce bylo vidět lesk hvězd na moři. Tehdy jsem
měl velký pocit splynutí s tímto prostorem. Bylo to něco naprosto nezvyklého a
už nikdy potom se to neopakovalo. Zdá se mi, že kdykoliv jsem hleděl na moře v
Anglii, byla nad ním mlha a jakýsi opar, který ten prostor zužoval.
Kam bychom se tak asi vrátili, Evičko, kdyby nám někdo dovolil vrátit se na
chvilku na jedno jediné místo na světě, kde už jsme jednou byli? Co by sis
vybrala? Já si někdy hraju takovou hru. Vymyslel jsem si takových míst několik.
A nevracel jsem se moc daleko do mládí, protože, marná sláva, v mládí člověk
neumí tak intenzívně vnímat bod světa, ve kterém se právě nachází. Na takovém
bodě bychom museli být všichni čtyři. Při troše skromnosti je takových bodů na
světě dost a dost. Jednou, a bylo to už na podzim, bylo v říjnu strašně teplo. A
my jsme se všichni vydali večer na přehradu. Bylo takové omamné vedro, jako
by se země najednou přiblížila slunci. Koupali jsme se nazí v noci na přehradě,
kde nikdo nebyl, protože jen my jsme pochopili, že takový večer v říjnu bývá
jednou za sto let. Kolik mohlo klukům být? Patnáct nebo čtrnáct let. Pamatujete
se?
Takových bodů je na této zemi více. A až na několik jsou skoro všechny
doma. Ve slovenských horách, na Českomoravské vysočině, v Beskydách a
vlastně všude. Vždyť my jsme toho oproti jiným lidem ani moc nenacestovali.
Dnes vím, že na tom ani moc nezáleží. Krása přírodního zážitku je vždycky
nějak závislá na tom, s kým ho prožíváš. Nemohu si vzpomenout ani najedno
takové přírodní vytržení, při kterém bych byl sám a sám. Sám jsem nikdy na
žádnou horu nevylezl a samotnému mi bylo vlastně všude smutno. Sám jsem
vylezl akorát jednou na Kamzík, když tobě něco přeletělo přes nos. Tak je to.
Doufám jenom, že jsem se v tónu tohoto dopisu nezmýlil a že vás zastihne v
pohodě. Že zastihne v pohodě i Peťu snad na začátku května, když už i tam na
severu bude krásně teplo a Peťa vyrazí na svou štreku jen tak v trenýrkách.
Jen prohlížením kalendáře jsem zjistil, že budeme mít svátky. Tady to není
žádný med, je to vlastně jen jeden den navíc k úmornému víkendu. Ale vám
všem přeju nějaké šťastné přežití zase jedněch osamocených svátků, jako byly
Vánoce. Snad si zajdete na chatu a Tomáše vezmete jednou s sebou. Ještě nikdy
nikde s vámi nebyl? Jemu se přece nemůže stát ten malér, co se stal Líze.
Vždycky se snažím pozdravovat všechny lidi, kteří sem tam na mě
vzpomenou. Nedělám to jmenovitě, protože věřím, že si jména doplníte sami.

Píšu pak pár slov aspoň těm, kteří mi napsali. Ale je na vás, abyste řekli všem
přátelům, že na ně často myslím, a že jim přeji ty nejlepší věci do života. Jistě
jste nezapomněli pozdravovat Julku , jejíž pohlednice mě dojala tím slovem
„domů“. Chtěl bych taky, Evičko, abys vždy i mým jménem poděkovala
každému, kdo ti nějakým způsobem pomůže anebo tě potěší. Je to totéž, jako by
to dělal pro mě.
Už definitivně nedostanu nic a budu proto pomalu končit. Váhám, zda mám k
tomuto dopisu přiložit ten dekret o rozvázání smlouvy, o který jsi mě žádala.
Nevzal jsem ho s sebou úmyslně, to jen ve zmatku při loučení se mi připletl k
dopisům, které jsem si odnášel. Myslím však, že bude rozumnější, když si ho
nechám až do návštěvy a pak ti ho předám. Obhájce mi řekl, že vaše žádost o
návštěvu už byla podána. A do těch tři týdnů, než dopis dojde, by snad měla být
povolena. Trošičku dokonce doufám, že byste mohli přijet i teď před svátky,
když jim už říkáme svátky míru a pokoje. Skoro bych řekl, že bychom si ten mír
a pokoj zasloužili.
Tak vás tedy líbám a objímám jako vždy. A snad i ještě vroucněji, protože můj
stesk po vás prohlubuje se úměrně s časem. I to slunce, které dneska svítí, mu
dodává tepla a marného toužení.
S vírou, že jste všichni zdraví a že se splnily moje úpěnlivé prosby, aby se váš
svět neměnil k horšímu.
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je Bílá sobota a je skutečně bílá, protože v noci snežilo a na střechách leží sníh.
Tak jsem vzýval to jednodenní slunce ve svém posledním dopise, že se uleklo a
odešlo. Však ono se zas vrátí!
Stačí, že mě u srdce hřejou vaše dopisy, kterých jsem včera dostal dost a dost.
Jen jsem přeletěl očima pár slov na přeskáčku a zalilo mě teplo, protože jsem
pochopil, že se nic zlého nestalo, že Martě se daří skvěle, ty, že jsi, Evičko, na
horách a už zase doma, Peťa že byl dokonce doma na dovolené a Milan že je
šťastný, protože mě zasypal nádhernou literární potravou. Bál jsem se svátků, ale
už se nebojím. Včera jsem dlouho nespal a přehrával si v paměti vaše dopisy a
ani ten sníh ráno mi nesmazal pocit ulehčení a klidu. Měl jsem strach, že vám
budu psát, nevěda o vás nic od onoho 7. března. Nyní jsem poskočil o celých 21
dní dopředu, protože poslední Milanův dopis má datum 28. března a to je rekord,
pouhé dva týdny uplynuly a já čtu dopis, který Milan psal jakoby včera, tak mi
to aspoň připadá.
Ale aby ste věděli přesně: od Milana přišly tři, ze 14., 21. a 28. března, Peťovy
z 26. 2., z 1. 3. a ze 14. 3. a tvoje, Evičko, z 5. 3., 11. 3. a 20. 3. Pak jsem ještě
dostal dopis od Joža a Jula k narozeninám. Vyřiďte moc mých díků. Taky lla mi
napsala k narozeninám, že moc děkuju a Evženovi přeju moc zdraví a pohodu na
zahrádce. A to mi ještě přišly pohlednice od Šimečků v Ostravě, od všech
Papugů a krásný obrázek rysa od Mariána Zajíčka. Všem díky!
Evičko, moje milá, když přijdu k místu v dopise, kde nemůžeš dál pokračovat
pro slzy, aj ma slzy zalejú. A ani nevím, nad čím je to lítost. Vždyť sebe nelituju
a snažím se velmi nelitovat tebe; abych mohl existovat, vtloukám si do hlavy, že
žiješ dobře, že se o tebe pečuje a že se ti dostává důkazů přátelství a ochoty. Tak

rád čtu o tom, jak dobře ti bylo v nemocnici, jak jsi se potěšila se svým
usměvavým Peťulou a žes vyrazila s ruksakem na Malino. A tak z čeho plyne ta
lítost? Je to lítost nad tím, co není a co by mohlo být. Ale to je lítost, která nás
provází celý život! Bože, co všechno mohlo být a nebylo a co všechno by ještě
mohlo být a nebude! Usuš ty slzy, vždyť jsem s tebou. Jsem s tebou více než
jindy, vždyť ty to musíš vědět, anebo to aspoň musíš cítit. Miluju tě tady ve
vězení tak, jak jsem tě nikdy nemiloval a jak tě třeba už nikdy milovat nebudu.
Oba to víme a není to žádný paradox. A není to ani žádné abstraktní násilí. Není
to vůbec nic abstraktního. Vždyť já v tobě a Peťovi a Milanovi miluju všechno,
co mi bylo vzato, a kdyby mi to neznělo nabubřele, tak bych použil slova život.
Není to žádné klamání duše, je to prostě tak. A nepotřebuje to ani psychologický
výklad. A abych pravdu řekl, je mi s tou láskou dobře. Ne zas tak, abych vítal
každý den rozzářeným pohledem, ale vědomí, že tohle všechno mám, upokojuje
hrůznou představu o životě, v němž bych neměl nic z toho. A ty to musíš cítit
nejinak, tak osuš slzy. Je to prosté, a zeptej se někoho na to, když mi nevěříš. Je
to tak prosté schéma života, že mě někdy až dráždí, jak do něho pěkně zapadám.
Trochu mě trápí a trochu ani nerozumím tomu, že se cítíš v nemocnici tak
bezpečně, že ani nechceš domů. Bojíš se života, který si musíš vyplňovat sama?
Škoda, škoda, že jsi nedoslala to místo v obchodě. Jak rád bych si k tobě zašel
koupit knížku. Přece mi však připadá, že by ses měla těšit více z toho, co
dobrého ti dny přinášejí. Pořád se mi zdá, že žiješ bohatěji a intenzivněji jak kdy
jindy. Vždyť pořád čtu, kolik dobrých lidí ti prokazuje úctu a přátelství. Jen,
prosím, nezakřikuj takové chvíle kvůli mně, jen kvůli tomu, že já se na tom
nepodílím, vždyť se svým způsobem na tom podílím, jak jsem vyrozuměl. Vím,
jak nesnadno něco přijímáš od Milana, ale Milan má ve všech úvahách na toto
téma pravdu. Nesnadně proto, že on je geneticky stejně nesnadný jako ty. Copak
to oba nevíte? Celou tu urputnost života má Milan od tebe. Peťa je mnohem více
mým genetickým velvyslancem, a proto tě tak potěšil.
Marně jsem tedy doufal, že bych se i já s ním potěšil. V koutku srdce jsem si
představoval, že by mohl dostat dovolenku právě v době návštěvy a že bych ho
najednou viděl vstupovat do místnosti s vámi. Nu, už je to pryč. Mnohem více
lítosti ve mně vzbuzuje ona rada lékaře, že bys vůbec sama neměla chodit z
domu. Vy už víte z mých předcházejících dopisů, že jsem najednou na stará
kolena ustráchaný a nemohu se ubránit tomu, abych nemyslel na hrůzná
nebezpečí, která číhají na každého tam venku. To já si tady připadám bezpečný
jak v trezoru. Ale venku jezdí auta, tramvaje, se střech padají tašky a dá se
uklouznout na slupce od banánu. Prosím vás snažně, abyste dávali pozor, hlavně
na ty slupky od banánu. A ty máš, Evičko, přímo povinnost vůči mně likvidovat
v samém zárodku jakoukoliv lehkomyslnost vůči hypoglykémii.

Moc se těším na tvůj další dopis o tom, jak bylo na Malinom. Mně z něho
nejvíce utkvělo v paměti, jak jsme se v létě jednou vraceli shora a vše dělalo čest
tomu jménu, protože všude byla zálaha malin. Zpráva o sněhu a lyžování už mě
tolik nevzruší, protože už jsem biologicky i psychicky přešaltován na jaro a
doslova lovím v povětří každou jeho známku. Bůh oplatí Holomkům na dětech,
že tě vytáhli s sebou. Umíš ještě lyžovat?
Peťulo, tak ty jsi byl doma! Zase ta cesta domů! Nemohu se ubránit tomu, aby
ve mně nehlodala drobná závist. Zase jsi šel dírou a utíkal přes cestu s čepicí v
ruce. A uvařili jste si s Milanem čaj. Jaký je čaj?
Vím, že ti chutnalo i tohle prožití nejlepších dnů vojny. Bez lyží a bez tenisu.
Vše bylo jak za starých časů, a kdybych najednou přišel, našel bych tě na gauči v
knihách. A možná bych se skutečně zeptal, co je nového, a ty bys řekl - zabil
krivý čaptavého - a to by bylo zázračné heslo, tajemná formule, kterou by se
odčaroval celý tento neblahý rok, jako by nikdy nebyl, jako by se vymazal z
paměti. Moc se mi líbí, že maminka řekla nemáte chuť dát si trochu vína? A
trochu jste popíjeli a mluvili spolu tichým hlasem. A moc se mi líbí, že jsi
neodolal Jolkiným specialitám. A moc se mi líbí, že jste s Milanem běželi zase
na Železnou. Moc se mi líbí, že jste si vyšli všichni na procházku. Prostě moc se
mi to všechno líbílo.
Jestliže i Milan už žertuje o tvé kulatosti a tys nevlezl do svých džínů, pak
začínám věřit, že tvoje vnitřní drama, o kterém tak často píšeš, je asi skutečné a
není to jenom hra o vůli. Tohle budeš mít asi po mně. Já jsem lehkomyslně v
tvých letech tloustl a tloustl a zbavil se toho vlastně až teď. Narozdíl od tebe
jsem snadno podlehl a ani jsem neměl moc výčitek svědomí. A ted teprve cítím,
oč lehčeji jsem celou tu dobu mohl běhat po světě. A taky jsem odhodlán nikdy
se k tomu nevrátit. I když mě maminka bude vnímat jako v kriminálu. Jenže to,
co se moc líbilo, je už pryč a ty jsi vstoupil do kratší poloviny své vojenské
existence. Když se tak probírám všemi tvými dopisy z vojny, i těmi posledními,
připadám si trochu mentorsky se svými poučeními, že z každé situace si člověk
může pro sede vytěžit něco pozitivního. Marně hledám bod, o který bych se
zachytil.
Mám se zachytit těch hor prádla anebo výkazů pod skleněnou deskou? Jenže
co v nich objevit? To asi nebude ono. Spíše to bude všechno to ostatní, co si si
přinesl s sebou a na vojně jen zpracovával. Spíš to budou ty rozhovory, které jsi
vedl sám se sebou v nočních hodinách služeb a na kterých jsem se přes papír,
jenž jsi měl před sebou, podílel. To je asi to hlavní, co nezapomeneš. Onen
vnitřní život s výhledem na buzerák, všechny ty reminiscence i bilance svého
života, které jsi stihl udělat. To nevymizí, a ta vojna se vším ostatním, co zasáhlo
do našeho osudu, zůstane jen prostředím.
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Jsem taky ohromně rád, že na tebe čekají v novém zaměstnání. Že se přece
nějak vrátíš do toho světa matematiky, elektroniky a záhadných počítačových
jazyků. Víš, mockrát jsem tu uvažoval o hodnotě práce v životě člověka. Často
se mi zdálo, že o tom vím všechno. Myslel jsem si, že všechnu práci, kterou
dělám jen pro svou obživu, můžeme celkem lehce hodit na jednu hromadu.
Skutečně to tak vypadá, ale mnohdy jsem se setkával s lidmi, kterým i tato
obživa byla něčím víc než pouhým vyděláváním peněz, a trochu jsem se tomu
divil. Takoví lidé nejsou ani příliš řídkými výjimkami, narazil jsi na ně i v
Dimitrovce. Člověk se diví spíše jim než těm, kteří naprosto vědomě považují
práci za úděsnou nudu a vynucené utrpení, jímž se vykupuje potřeba jíst a šatit
se. Tady v base jsem se setkal s mnoha takovými, pro něž byla práce naprostou
anomálií života. A vždy to byli lidé v jistém smyslu obtížní i pro spolužití, i pro
komunikaci. Nebyli to žádní Steinbeckovi chlapci z Plechárny. Seděli a z očí jim
čišela nuda a zoufalství, temná prázdnota a marná touha zahnat ji alkoholem
nebo drogou. Zkoumal jsem jejich skutečnost a byla smutná až k pláči. A zdálo
se mi, že upadli do neštěstí ne proto, že by se jim nechtělo pracovat, ale proto, že
neuměli pracovat. Možná to nebyla ani jejich vina. Jejich ruce i mozek jako by
byly od začátku ochrnuty. Na toto, snad geneticky nebo biologicky podmíněné
neštěstí jsou všechny ty utopické sociálnía výchovné recepty asi krátké. S
hlediska sociálního mě ovšem vždy více udivovali lidé, kteří zarputile a často se
zjevným pocitem radosti a nadšení pracovali na díle, jehož smysl byl zjevně
pochybný. O odcizenosti takové práce nebylo pochyb, a přesto jí tito lidé
vykonávali se zalíbením starého hrnčíře u kruhu. Pro motivaci takového
počínání lze najít hodně pravých příčin, ale tou nejpravější je asi atavismus z
dob, kdy práce skutečně polidšťovala a byla zdrojem hlubokého vnitřního
uspokojení a ne pouze nutnou podmínkou pro spotřebu. To přece pozorujete
kolem sebe sami.
Když Milan řadí smysluplnou práci k hlavním zdrojům vnitřní integrace, má
pravdu, právě on, který takovou práci nikdy neměl. Jenže to je právě snad
nejméně dostupné ovoce v našem moderním světě. Bez ohledu na sociální a
politické systémy. My všichni bychom o tom ostatně mohli vykládat i ze spaní.
A maminka to nemá pořád za sebou.
Vlastně si vůbec nejsem jist, že tě čeká smysluplná práce, Peťo. Ale máš
jistou šanci. Jak ti jenom radím, abys s ní zacházel opatrně. Ne každý dovede
prodávat ventily jak Milan, bez újmy na duševním zdraví. Vyžaduje to strašně
složitou operaci na sobě samém a, jak Milan jistě potvrdí, ne bezbolestnou. Vím,
co to bylo za dílo pro mě samotného, jen s největším úsilím jsem udržel

pohromadě celistvou duši, aby se nerozletěla na kusy. A Milan na tom není líp.
Odcizenou práci nelze totiž kompenzovat ničím jiným než smysluplnou prací.
Žádnou zábavou, žádnými koníčky, žádnou zahradou a rybařením. To je všechno
jenom bluf. Falešná iluze, která zničí člověka až třeba při odchodu do penze.
Smysluplná práce je ovšem vždy jistou kombinací práce a života. Je součástí
života a oporou jeho „vážnosti“, o které tak často mluví Milan. Šťastni ti, kteří
dovedou žít nevážně. Je to úmorná dřina dát smysl své existenci bez podpory
celého toho sociálního aparátu, který rozdílí platy, tituly a vyznamenání. Ale je
to v lidských silách, to ti říkám, Peťo, proto, že zklamané naděje jsou v naší
rodině domovem. Říkejte si o tom s Milanem jak nejčastěji můžete. A když bude
maminka při tom. Člověk musí v takovém případě sebrat všechny své síly a
naslouchat, kde mu v jeho bytosti tepe krev, a tam otevřít žílu. Bolí to, ale je to
obrovské ulehčení vydávat to, co je nejcennější, a navíc nečekat na potlesk.
Vždyť je v lidské povaze dívat se na takové krvácení a říci mu, krvácíš, je to
tvoje věc, sám ses pořezal. Jak už jsem několikrát řekl, patří k největším
zázrakům mého života, že Milan tuto operaci zvládnul, a dnes jsem přesvědčen
Peťo, že bys ji zvládnul i ty, byť jiným způsobem a na jiné vlně. Přičemž v
pokoře uznávám, že pýcha není na místě, protože všichni máme ke své obraně
jen to, co nám bylo dáno, a my ani nevíme kým. Peťa by řekl, že je to informace
v dezoxyribonukleové kyselině, nebo jak se ta pokora jmenuje. A já se nehádám,
protože nevím. V každém případě díky za to, třeba za to, že Milan si mohl
otevřít žílu na místě, z něhož vycházejí slova. Třeba ta slova o ropuchách, jak se
páří na asfaltu, při nichž cítím, že to není jen tak, že mi buší srdce a že snad je v
těch ropuchách nějaké tajemství, že dítě křičí proto, že začalo tušit, čím vším je
život naplněn a tak vůbec. Ach, Muki, nechtěj po Milanovi, aby měl dva obleky
a družstevní byt.
Peťo, ty musíš být opatrnější. Nemůžeš dost dobře doma počítat. Ale žít ke
svému obrazu můžeš vždy. Na vojně i v tom, co tě čeká, až se vrátíš, i kdyby to
bylo cokoliv. Jestli jsi kdysi, jak píšeš, pochyboval o tom, že to má cenu, tak má.
Protože člověku vlastně nic jiného nezbývá. A pak, může to být zajímavé a
dobrodružné. Anebo si to aspoň budeš moci udělat zajímavým. Budeš mi o tom
vykládat anebo mi o tom budeš psát. A to bude zas pro mě ohromně zajímavé.
Pořád se máme na co těšit. Máš to za kolik? Milanku, jak slyším, vám dvěma už
všechno došlo a máte to za sebou. I když něco ve vás zůstane, dokonce by mělo.
Jak je to prosté. Marta už chodí do školy a všechno je zdánlivě, jak bylo. Ze
všeho jsem ovšem vyrozuměl, že mohla zemřít. Dnes už jsem schopen v jejím
případě tak absurdní slovo použít a představujusi jak ti znělo to slovo v hlavě v
ten večer, co Martu operovali. Znělo v hlavě Martě? Znělo v uších Soni? A víte
co, nechejme si to všechno pro sebe. Ty mi nemusíš nic říkat, já jsem se snažil

myslet ex post s tebou a přišel jsem k témuž, totiž k té hranici, kdy se už jen
ptáme, ale odnikud nepřichází odpověď. Odkud by taky měla přijít? Z
příčinných souvislostí, jak jsme zvyklí je pojímat? Ty platí ve škole pro
zdravotní sestry. Nejlepší bude, když to necháme tak. Vždyť ležíte vedle sebe a
povídáte si při hezoučké televizi. Martuška, nešlo by to, aby si prišla s Milanom
a s Evou, až bude povolená návšteva? Povedzte, že nie si rodinný príslušník, ale
že si skoro umrela. Ale či tomu bude niekto rozumieť? Strašne rád by som ťa
videl a rád by som sa s tebou rozprával. Najradšej, pravdaže, tak, že by sme si
sadli spolu, sami dvaja, do tej krčmy pod hradom, kde sme raz boli. Možno by
som ťa aj vystrašil, lebo by som sa ťa spýtal, aké to bolo, keď si mohla umrieť.
Ja som mohol naposledy umrieť asi tak pred rokom, keď som zaspal za
volantom a prebudil sa päťdesiat metrov pred kamiónom. So mnou mohla
umrieť aj Eva. Ona vtedy vravela, škoda, a ja som ani nezastavil, aby som sa
nadýchal čerstvého vzduchu. Fígeľ je v tom, že ja už dávno viem, že môžem
umrieť aj dnes v noci. Najskôr od toho, ako sa mi cnie. Že si asi tak skoro do tej
krčmy pod hradom nesadneme. Ale ty si to nevedela, že nie? Tak zas rýchlo na
to zabudni a už sa o tom s Milanom nikdy nerozprávajte. Nie je to zdravé.
12. 4. 1982
Moje písmo, milí, zlatí, je tak rozhegané, protože mám zmrzlé ruce. To mi
jsou jarní svátky! Sedím zabalen v dece a zahřeju se asi až večer v posteli. Když
si vzpomenu, jak jsem se před týdnem vyhříval na slunku, je to úplně k nevíře.
Nevím, jestli venku nemrzne, ale daleko k tomu nebude. Copak se to počasí
zbláznilo? A ke všemu si čtu knížku o tom, jak admirál Byrd přezimoval sám ve
srubu zakopaném v ledu na 80° v Antarktidě. Je to povzbuzující čtení. Jmenuje
se to Sám a sám a vyšlo to v roce 1948. Cítím podivuhodné blíženství k tomu
člověku, který před padesáti lety trčel sám v ledové pustině za polární nocí a
toužil dát si dohromady jakousi osobní filozofii. Měl to mnohem horší, ale zvolil
si to sám. Dospěl jsem k filozofii kosmické harmonie, která už byla před ním.
Zvlášť tobě by se, Peťo, tato kniha moc líbila. Kupodivu na takové knihy narazí
člověk jen ve vězeňských knihovnách.
Nemusím ti, Milanku, opakovat, jak hluboký zážitek mi přinášejí tvoje dopisy.
Už jsi přesně vycítil, co potřebuju, a mícháš mi přesně ty esence, které nejvíc
chutnají mému srdci. Vždy je v nich kus domova, s maminkou, která má slzy v
očích, protože balík pro mě má zase nad tři kila, s Tomášem, který hraje fotbal a
vysere se ti pod nohy vždy při čištění zubů, s Peťou, který se náhle objevuje ve
dveřích, prostě se vším, co lahodí mému srdci. Přidáš v přesně odměřené dávce

kus přírody, pohled z okna nebo schnoucí pěšinky na Železnej, kousek
Bratislavy, v níž se dá šťastně procházet ulicemi, za jejichž nárožími se skrývají
přátelé, najdu tu i trochu vzduchu, který je jiný než ten zdejší. S potěšením si
přečtu o lásce, mohu se pokusit představit si Martiny nohy a těším se z tvého
štěstí. Mohu se zahloubat do myšlenek, které se volně promenují v textu jako
krásné slečny, mohu si je posadit na kolena a rozmlouvat s nimi. A vždy je tu
něco pěkného i pro mě, nějaké to chlapské pohlazení a stisk ruky. Aj ja „poznám
vlastnosti písaného slova“, takže oba víme svoje. To, co píšu já odtud, to není
záznam o životě v cele. Je to vybraná skutečnost, kterou jsem si u tohoto stolku
stvořil, a posílám vám ji, abych vás potěšil a potěšil i sebe. Jen já vím, co
všechno vám smlčuju a které myšlenky si nechávám pro sebe. Vždyť kolik
dlouhých noci jsem nespal a kolika temnými zákoutími vědomí jsem prošel!
A vím tedy i to, že to, co mi sem píšete, je skutečnost stvořená pro mě. Abych
byl šťasten a měl jsem se čím těšit. A já jsem šťasten a mám se čím těšit. Vždyť
ani nic jiného nemáme, čím bychom se potěšili.
To nejpěknější na tvém dopise, Milanku, bylo přetrháváné a křečovité
vyprávění o tom, jak jsem přišel - nepřišel domů. Jak jezdily výtahy a tys byl
stále více unavenější. Jak jsme pak jeli napřed za Peťou a potom na Malino. Měl
jsi napsat, jak mama stála někde uprostřed svahu na lyžích a viděla, jak se po
sněhové pláni blíží tři lidé, Marta, ty a já. A nemůže věřit svým očím. Ale
nemůže se mýlit, protože takoví tři lidé jsou jediní na světě. A pak se pustí přímo
dolů a jede nejrychleji ve svém životě a vjede nám přímo do náruče. Máš
pravdu, je snadné psát takové věci, lidi je strašně rádi čtou, já bych něco
takového taky rád četl. Jenže já jsem, chlapče, 24. večer ležel jako vždy v posteli
a neměl jsem ani tušení o tom, že u nás zvoní telefon a Jiřina se ptá, jestli
nemluví se mnou. Snad žádná myšlenka mi nebyla vzdálenější, a přece to byla
skutečnost. Mně došla až před několika dny, kdy jsem dostal usnesení o
prodloužení vazby do 30. května a viděl jsem, že jsme tam zůstali napsáni jenom
tři. I tak to byla jedna z nejlepších chvil mého dlouhého života.
Já vím, že bys chtěl vědět, zda jsem nezáviděl, zda mě nepřepadl smutek, zda
jsem si neříkal zoufale, jak řidič po havárii - proč právě já? Ach, ne, nic z toho.
Měl jsem jen radost. A navíc jsem měl radost i sám ze sebe, když jsem
poslouchal, co cítím. Je to asi tréningem. Hodně jsem v tomto ohledu trénoval.
Především, jak známo, ženy nastupují do záchranných člunů první. Nad tím se
nesluší ani přemítat. A navíc víte sami, jak mám Jiřinu rád a jak si vážím paní
Evy. V protokolu jsem si přečetl, že se jmenovala za svobodna Sílová. Její matka
byla určitě Bohumila Sílová, která napsala Murybury kouzelník. Ilustroval to
Josef Lada a já jsem ve svém kouzelném dětství měl tu knížku hrozně rád a
věčně jsem ty obrázky obkresloval. I to by stačilo, aby měl člověk z takových

událostí jen radost.
Taky jsem si zahrál takové příjemné divadlo a představoval si, jak se Jiřina
objímala s Lucií, Honzou a maminkou a co asi vařila na první oběd. Možná se
uvidíte a půjdete spolu po lese, kde voní jehličí. A nějak se mi do toho pletou
piliňáky, ale to asi proto, že je tak zima. Jenže mezitím už bude teplo a všechno
bude kvést. Moc ji pozdravujte, kdoví, jestli ješte dostala dopis, který jsem jí
napsal. Ani teď bych nenapsal nic jiného.
Pravdu máš, hochu, čistou pravdu, že bylo dobře, že maminka nebyla doma.
Byla by ze všeho mnohem unavenější než ty. Ani si to radši nepředstavuju. Teď
jen doufám, že si z hor donesla přírodní výzbroj na další časy. Milanku, dávej na
ni teď bacha, bude to asi o něco horší pro ni, když nás štěstí obešlo. I když já
znovu potvrzuji, že břemeno není těžší, když je nese míň lidí. Je to prostě jiné
břemeno, není to kláda.
Celý rok, co jsem tady, se od vás obou dovídám o každém zachvění, kterým se
proměňuje Železná studnička. A neumíte si představit, co to způsobilo. Nikdy
jsem tu promenádní trasu neměl moc rád. Vždy jsem si tam připadal tuctový
výletník, který po dobrém obědě povinně odkráčí od mostu k hospodě, pak sedne
na autobus a jede domů, aby stihl fotbal v televizi. Vy jste tu studničku proměnili
svými dopisy na zemi zaslíbenou, proběhl jsem s vámi všemi ročními obdobími.
A teď ty žáby! Nepamatuju se na žádné žáby. Už teď vím, že jestli se tam jednou
vypravím, bude to pro mne nový svět. Budu se zastavovat na každém kousku
půdy a ožije svět vašich dopisů. Doufám, že maminka si pamatuje všechno
přesně tak, jak já. Pak prožijeme ty dopisy spolu. A vymyslíme ještě něco navíc.
Paní Adamíková umřela. Peťa mi kdysi na jaře psal, jak pan Adamík plakal a
ukazoval, že je tenká jako prst. A já jsem se pak tak těšil z toho, že se uzdravuje
a že bude žít. Kdysi mi vykládala své křesťanské krédo: Když bude pomáhat
jiným, že pán Bůh jí pomůže. Ošetřovala nemocné lidi a zasloužila si žít. Kdoví,
jak to s ní Bůh myslel. Řekněte panu Adamíkovi, že třeba jeho žena požívá
nějaké jiné odměny, o které my nic nevíme. A já jí chtěl blahopřát k uzdravení.
Náš dům už umírá. Ale to snad všechny domy. Když jsme se tam nastěhovali,
byl to dům malých dětí.
13.4.1982
Nemohu si teď vzpomenout, jestli jsem už v minulém dopise psal, že jsem
dostal tvůj balík, Evičko. Nevím už, jestli jsem ho dostal v úterý, ještě před
odesláním dopisu, anebo až ve středu. Pro jistotu děkuju ještě jednou. Když jsem
viděl tu zlomenou čokoládu, měl jsem ihned před očima maminku, jak zoufale

hledá, co vyndat. Všechno mi moc přišlo vhod. Příště mi prosím přidejte těch
prášků do vody. A nemusí to být ty fantastické džúsy, stačí obyčejné šuměnky.
Tady se už nedá koupit skoro nic. Ale říkám to s ostychem, protože si pořád
uvědomuju, jakou tíhu pro vás představuju. Ty Sparty stojí už teď 14 korun.
Mám přestat kouřit, co myslíte? Nevím, jak bych dopadl. Snažím se kouřit aspoň
málo a cigarety si už nekupuju. Česnek je skvělý a řeřicha zdobí naše nedělní
večeře. Zasadím ji vždy v pondělí a v neděli sklízím. Její pozorování nám dělá
větší radost než její vydatnost.
Když už je papír skoro popsaný, je mi vždy líto, že se tam toho vešlo tok
málo. Pořád bych chtěl napsat ještě tomu a onomu. Musíte nějak vysvětlit těm,
na které se nedostane, že o to víc na ně myslím. Hlavně to vysvětlete všem, kteří
mi napsali. Škoda, že jsem nedostal ten Mirův dopis k mým narozeninám. Je mi
to taky líto proto, že ho tak bezúčelně psal. Od Marty jsem, Milanku, dostal jen
jeden dopis, ten, na který jsem ji a Milušce odpovídal.
Jistě by ste rádi slyšeli, že jsem zdravý. To jsem. Ty zimy jsem přežil
kupodivu jen s jednou velkou rýmou. Skoro bych řekl, že za to mohou všechny
ty vitamíny, kterými mě dobré duše zásobily. Nenechám si ujít ani den bez
cvičení, což mě ochraňuje před zkriplovatěním páteře, na které mnozí „sedící
pacienti“ trpí. Jen podružné složky mého těla se opotřebovávají, zuby a oči.
Pamatuju se, že jsem před rokem hned po ránu byl schopen číst noviny. Dnes z
nich vidím jenom šedivou plochu, z níž trčí titulky. Těším se, když dostanu
knihu s velkými písmeny. Ale váhám vás požádat o silnější brýle, protože bych
pokračoval s dioptriemi příliš rychle a oči by si začaly zvykat na stále silnější
drogy. Není to tak? V každém případě jsem, Evičko, asi tak stokrát zdravější než
ty a moc tě prosím, aby ses zabývala myšlenkami na své zdraví mnohem víc, než
myšlenkami na mě. Vězení je podle mne prostředí celkem zdravé. Člověk se tu
nemůže dopustit přejídání, což je, jak víme, nejhorší neřest moderního lidstva,
příčina mnohých chorob. To jsem řekl pěkně, že?
Už končím pomalu s italštinou. Ale nic jiného už mi nekupujte. Budu
opakovat a zkoumat podobnost obou jazyků. Našel jsem v učebnici básně a jako
všechno naučil jsem se je nazpaměť. Recituju je zaníceně bez nejmenšího ponětí
o tom, jak italská recitace vypadá. Každému Italovi bych byl asi směšný se svým
patosem a přízvukem, který vyrážím jak výstřely z pušky. Moc se mi libí
Cardarrelliho Abbandono, kde se říká, že potom, co jsi uletěla jako holubice,
zůstala místa, která tě viděla, a hodiny našich setkání, a ta místa a hodiny se mi
staly náhrobkem, u kterého stojím stráž. Jako holubice se řekne - come una
colomba - nezní to krásně, když si to řeknete nahlas?
Dále studuji pilně šach a uvědomuji si, že teprve teď jsem pochopil hlubší
zákonitosti této hry. Rozložení polí, míst, kde stojí figura dobře, strategie

postavení a malých výhod, důležitosti jednoho jediného tempa atd. Možná, že
ani neumím hrát líp než předtím, ale mám stejný pocit, jako bych vnikl do vyšší
matematiky. V každém případě ať Miro s Julem poctivě trénuji, neboť jsem si
oblíbil riskantní a básnický styl Michaila Tala.
Jak tedy vidíte, nic se zde nemění, jen roční doby se střídají. A s ubíhajícím
časem se prohlubuje můj stesk po vás, po tobě, Evičko, po tobě, Milanku a Peťo,
a po všech lidech, s kterými mě něco spojovalo. Ach, bože, Evičko, napadlo ti
už, že jsme o rok zestárli? Uvažuju někdy o tom, které roky jsou vzácnější, zda
roky mládí, nebo zralosti. Ale nemohu se rozhodnout. Asi jsou to všechno stejně
vzácné roky života, i když bych možná některé vyměnil za jiné. Protože však
nikdy nevíme nic dopředu, musíme je přijímat tak, jak běží jeden za druhým.
Ani já bych se možná nevzdal těch let, na které si už ani skoro nevzpomenu, ve
prospěch toho, který právě uplývá.
Snad se už mohu těšit na to, že brzy přijedete. Nejsem netrpělivý. Týdny jsou
pro mě jak dny, uplývají bez vzruchu a bez obsahu a nechám je plynout jak listy
po vodě. Některý mi vás jistě přiveze sem. A pak, jak jsem psal v té naivní
básničce, podáš mi ruce obě.
Objímám vás všechny z celého srdce.
Váš Milan.

Všichni moji milí!
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Nemám od poslední šťastné snůšky vašich dopisů nic nového, ale jako vždy
začínám psát s předpokladem, že se nic nezměnilo a že můj dopis míří do jarní
radosti, kdy oknem proudí do kuchyně teplý a voňavý vzduch, Tomáš se vyhřívá
na slunci a vy děláte právě to, co všední den vyžaduje. Konečně, zítra je
pracovní sobota a bude se snad rozdávat i pošta. Díky za tyto soboty, zkracují
nám dny naprostého odevzdání a beznaděje. A jaro je cítit! Je sice pořád
chladno, ale v šest hodin ráno už je den a místní kohouti posouvají svůj budíček
až na pátou hodinu. Jsou tři. Aspoň podle mého odhadu. Jeden starý zkušený,
který vykřikuje triumfálně a bez ostychu. Druhý, kterého už též znám, má o něco
slabší hlas. Nyní se k nim připojil třetí. Možná to vloni bylo ještě kuře a teď to
jenom zkouší. Moc mu to nejde, zadrhne uprostřed árie a musí začít znovu. Ale
držím mu palce, aby vstoupil vesele do života a odvážně oslavoval den.
Ani byste nevěřili, kolik zvuků takto časně ráno ke mně promlouvá.
Napřed slyším vlak, když vchází do ruzyňské zastávky a pak jak se rozjíždí.
Potom se začnou na vzdálené silnici častěji ozývat náklaďáky, které vyjely brzy
ráno na delší cestu, a pak zaslechnu první autobus. Když se začne šeřit, spustí
koncert ptáci, ale ten sem doléhá slabě, jakoby se báli přiblížit se k vězení.
Vyzpěvují asi na vzdálených stromech. První letadlo začne přistávat při snídani.
Musely se notně omezit lety, protože jejich řvaní je více než o polovinu řidší než
vloni.
Tuto zvukovou kulisu svého okolí mám dokonale prostudovánu. Vizuální
představu o tom všem mám však ubohou. Vidím z okna jen střechu protějšího
baráku a pár paneláků v dálce. A všechno je to dokonale vyčleněno z prostoru,
který bych si uměl představit. Vím sice, že kousek odtud je Bílá Hora a odtud

zase kousek na Petřiny, ale má představa Prahy je tak vzdálena této skutečnosti
zde, že kdyby tato věznice stála i na konci světa, bude to pro mě totéž. Milan
píše, že je ji vidět zdaleka, ale já sám jsem ji nikdy neviděl. Když mě sem
přiváželi, mihaly se v malém okénku jen výřezy světa a věznice se tam nevešla.
Asi žádná škoda.
V Bratislavě to bylo jiné, tam jsem znal okolí. Z okna jsem viděl na jeřáb
trčící nad staveništěm u hřbitova, kam jsme vozili beton. Na Moskovskú. Mohl
jsem si pohrávat s představou, že právě přijel s betonem Kozič nebo Pišta a
raketa se točí a beton stéká po žlabu. Snažím se vzpomenout si na čísla těch
vozů, všechna jsem je znal nazpaměť a nyní už moje paměť zrazuje, už
vymizela.
To mi připomíná, že v této době nějak se má Jana stěhovat do Čech a Tóno do
Lehoty, jak si mi psala, Evičko. Jestli je ještě uvidíš, tak jim řekni, že mají na
cestu moje požehnání. Tolik let jsme se každý den viděli a najednou se ta šnúra
roztrhla. Na všechny často vzpomínám a jsem moc rád, že oni nezapomněli na
mne. Jaké by to asi bylo, kdybych najednou přišel se dvěma láhvemi vína v
aktovce? Určitě by měli radost a já nejinak. Tam, kam se chystají ti dva, je všude
krásně, tak jim řekni, že jestli budeme živi a zdrávi, přijedeme. Až porostou
houby, protože Jana vždycky vyprávěla, kolik je tam u nich v lese hub a v lesích
okolo Lehoty je také plno hub. Vloni v létě jsem nenašel nic. Tak mizerný
houbařský rok jsem ještě neměl. A nechytil jsem ani jedinou rybu. Dnes je v
novinách, že začíná pstruhová sezóna. A to hned pomyslím na Vladimíra. Věřím,
že je po operaci už úplně v pořádku. Nebylo by, chlapci, špatné courat okolo
řeky tam u nich a pozorovat Vláďu ve starém klobouku, jak neúnavně
prohledává každou tůňku. Umím si představit tolik šťastných chvil, až je to k
nevíře. A nemám ani jednu. Všechny dni, které jsem prožil jen trochu svátečně,
se mi zdají být přímo omamující. A zvláštní je, že jsou ty chvíle vždycky
zasazeny do přírody. Všechno krásné ve vzpomínkách se mi odehrává v lesích, u
řek, na horách, u moře, v čistém vzduchu a na slunci, nebo i v dešti, ale vždy
venku. Teď vím, že jsem byl skutečně šťasten jenom na čistém povětří, s
výhledem do kraje, prostě vždy tam, kde byl čas ozvláštněn zelenými stromy a
sluncem na obloze. Jistě to není tak úplně pravda, jeví se to tak jen mé touze po
svobodné přírodě. V této touze se mi pak vyjevují samé bukolické scény, lesní
palouky, barák v Černém Balogu, naše chata, Sihoť, Dobřichovice, ach to byl
výpočet!
Vidíte, a nikdy jsem netušil, že jsem tak připoután k přírodě. Mrzí mě, že jsem
promarnil tolik šancí, kdy se mi nechtělo zvednout zadek, kdy jsem uvažoval,
jestli to stojí za to a tak podobně. Nu, i tak toho bylo dost, co jsme všichni spolu
v přírodě viděli a prožili. Možná vám o tom píšu taky proto, aby ste neváhali,

Evičko, hlavně ty, a při každé příležitosti vyrazili ven. Příroda osvobozuje, vím
to teď s naprostou jistotou.
V té souvislosti se moc těším na to, co mi napíšeš, Evičko, o svém pobytu na
Maliném. Tajně doufám, že ještě bylo dost sněhu a že jsi mě cítila po své levé
ruce, když jsi jela vlekem nahoru. Vždy jsme přece jezdili takto.
Celou dobu, co jsem tady, se tě pokouším utěšovat. V těch prvních desíti
dopisech, které jsi nedostala, jsem tě dokonce i poučoval, znášel důkazy o tom,
že můžeš a jsi schopna žít smysluplně a i když ne přímo vesele, tak aspoň s
mírným úsměvem. Tvé dopisy však nesvědčí o tom, že bych měl se svými
teoretickými návody k životu úspěch. Je za námi jeden dlouhý rok a oba už
víme, že teoretické předpoklady se mohou rozcházet s praxí. Je to těžší, než jsme
si kdy byli schopni pomyslet, že?
Vidíš, a přesto všechno to byl rok, který má a bude asi vždy mít v našem
vztahu hlubší význam, než třeba celé roky předtím. Oba dva jsme nesli už na
sobě vrstvičku prachu, která nás zanesla v těch posledních letech obtížné
všednosti. Snažili jsme se ji setřást, což o to, ale víš dobře, že to nebylo
jednoduché. Všechna ta příkoří, kterým jsme byli vystaveni, přicházela v
odměřených dávkách. Stále více sil jsme spotřebovávali na to, abychom ubránili
snesitelnou tvář všedního života, abychom v něm uhájili aspoň trochu radosti. A
často pak i ty, které nám život dopřál, jsme nebyli s to vnímat ve správných
proporcích, překrývaly je starosti, neúměrně ztížené prostými potřebami práce,
obživy a minimální perspektivy pro tebe i pro deti. Každý jsme to snášeli trochu
jinak, to víš přece sama. Tobě chyběla více schopnost zapomenout na to všechno
a žít pro těch pár věcí, které nám zůstaly a které by třeba mnozí jiní vyměnili za
všechen svůj blahobyt a pokoj a práci a perspektivu. Ta doba trvala dost dlouho a
vršila prach i na náš vztah. Byl to jemný prach, neznatelný a možná se i nám
zdálo, že máme tváře čisté. Ale oba víme, že byly chvíle, kdy nás ten prach
dusil, kdy se hlavně tobě zdálo, že už není nic, čemu by se člověk mohl těšit, co
by utvrzovalo jeho niternější potřeby a činilo život dychtivým. Ve všech
diskusích, které jsme vedli, ať už jejich příčinou bylo cokoliv, nové boty pro mě,
nebo malováni bytu, nebo rozpočet na něděli, se tento prach tiše zvedal a bránil
nám ve výhledu. A usedal pak pomalu i na náš vztah, každou chvíli jsme ho
museli setřepávat, vědouce, že to se nesmí stát, že tady je ohroženo něco
mnohem cennějšího, než je všechno ostatní.
Dost jsem se tu o všem napřemýšlel. Vážil jsem pozorně, zda to nebyla
bezcitnost a sobectví, to divoké máchání rukama, kterým jsem se bránil tomu
prachu. Ale ne, nebyla, je to něco, za co prostě nemůžu, je to snad vrozena
potřeba mít okolo sebe čistý vzduch. Všechno to nesouvisí s pýchou, jak ses
domnívala, s vědomou nadřazeností nad pokorou a odevzdaností tzv. obyčejného

života. Vždyť i já jsem pokorný k životu a přijímám ho se vším, co mi přináší v
úctě a vážnosti. To je něco jiného. Byl jsem prostě neschopen smířit se s tou
dimenzí života, která mi okolnostmi byla vnucována. Musíš vědět, že jsem se o
to dokonce pokoušel. A v době, kdy jsem toto o sobě nevěděl, jsem sebou prostě
jenom bezmocně házel a hledal, kde je chyba. To bylo před mnoha lety a jistě
jsem ti tímto svým mlácením do prostoru dost ubližoval. Měl jsem prostě na ten
prach citlivý nos a hned jsem se začal ošívat, když jsem ho cítil na sobě. Ale i na
tobě mě štval, a proto se ti ode mne dostalo i dost štulců.
Domnívám se, že s tím nesouvisí nijak zvlášť moje psaní, které, jak se to tak
jeví, je zdrojem našeho svízelného postavení. Bránil jsem se tomu usedání
prachu prostě tím, co jsem měl po ruce. Ale kdybych se nenaučil psát, bylo by to
něco jiného. Prostě za to oba nemůžeme. A ty to dneska víš asi tak jako já. Od
samého začátku jsme pouze chtěli ze svého života něco stvořit. Psali jsme si o
tom do sešitu. No a někdo by mohl říci: to jste toho stvořili! Jeden je v base a
druhý se sám choulí v bytě s kocourem, nemocen a bez práce. A my na to tiše:
přemýšlíme, co jsme stvořili. A s námi sedí Milan a přemýšlí a Peťa při noční
službě přemýšlí a všichni ti, kteří s námi sdíleli náš osud, přemýšlí a ze všeho
toho přemýšlení vyjde, že víme své. Snad, snad už všichni víme, že s tím
prachem na vlasech a na tváři se špatně žije.
Náš vztah, naše láska je součástí tohoto života. Přirostli jsme k sobě příliš, aby
mohla být ve své podstatě ohrožena, ale nebyla ani chráněna proti prachu.
Usedal na ni v těch situacích, kdy ti přerůstaly přes hlavu trápení a starosti o
zachování naši civilizační úrovně, i když nám ve skutečnosti nikdy nehrozilo, že
půjdeme po žebrotě. Když jsi mě třeba sužovala nářky na mou lehkomyslnost,
která není lehkomyslností. Prášilo se, když si nevražila na mou tvrdohlavost,
která není tvrdohlavostí, a na mou pýchu, která není pýchou. Když jsi mi prostě
bránila setřásat ze sebe ten prach. A hlavně, když jsi nevražila na mé psaní, které
nebylo vlastně ničím jiným. Ale moc bych chtěl, abys věděla, a aby to věděli
taky kluci, že
já vím, a vždycky jsem to věděl, že celý ten marný zápas proti mému psaní a
tomu, co se s ním dělo, byl motivován jen a jen strachem o mne, a tedy i
strachem o lásku. Protože ses domnívala, že beze mne není ani lásky. Vždycky
jsi pěkně zdůrazňovala, že jsi obyčejná a ještě k tomu nemocná ženská. A abych
pravdu řekl, byl jsem a jsem rád, že mě miluješ jako obyčejná ženská. Tomu
třeba Milan nebude rozumět, ale nač je třeba rozumět tomu, že ženská chce mít
nadevšechno svého muže u sebe, chce s ním prostě žít a že nevraží, bojí se, žárlí
a zuří na všechno, co ohrožuje tuto základní situaci, situaci života ve dvou, což
jak vím, je úplně jiná kvalita života. Já jsem ti, Evičko, nikdy nepřipisoval
nechápavost širších souvislostí a ani nechápavost oné touhy po širší dimenzi

života. A to i tehdy, když jsi ji stavěla na obdiv a říkala, že na to všechno kašleš.
Mně stačilo, abych viděl tvoje oči, když jsem přišel později z práce, a přečetl ti v
nich ten strach obyčejné ženské o svého muže, hrůzu, že zůstane sama, že se
všechno zřítí. Ten strach byl součástí našeho života a stravoval tě celých deset
let. Já jsem o tom věděl a nemohl jsem ti pomoci, protože v opačném případě by
nám hrozilo něco horšího. Pomalé dušení pod vrstvou prachu. První by zahynula
naše láska. A to by přece bylo to nejhorší, co by se nám mohlo stát.
18.4.1982
Po všem, co se stalo, shledáváme svoje věci, jak po bouřce s lijavcem, které
nás chytily v lese. První, co vidíme, jsou čisté ruce a čisté tváře, všechen prach je
pryč. Vidíme pak, že spousta věcí je pryč, odneslo je. Pryč jsou obyčejné radosti
života, které jsi tak vášnivě opatrovala, taky je spláchlo. Je toho dost, co
uplavalo. Celý jeden rok bez vzájemné blízkosti uplynul. Ty jsi vystavena
zkouškám, na které jsi nikdy v životě nepomyslila. Ale podívejme se, co nám
zůstalo. Náš vztah je bezprašný. Kdo z nás dvou si vzpomene, že tu byl a
ztěžoval nám dýchání! Já ne. Ty ano? Kolik je lidí, kteří to mohou říci? Když
jsem dostal tvoje první bezvýhradné dopisy, plné vroucnosti, která se za sebe
předtím styděla v té prašné všednosti, chodil jsem po cele s velkou radostí v
srdci. Mohl bych ji rozdávat. Roven všem ostatním nešťastníkům, cítil jsem se
bohatší o několik životů a Peťovy a Milanovy dopisy ještě tento pocit znásobily.
To, co mě prepadalo, to nebyl smutek, to byl jen stesk. Čím větší láska, tím větší
stesk. Tato přímá úměrnost je ohromně těžká, ale věř mi, že beru radši ten šílený
stesk než nejakou tupou depresi ze selhání a opustenosti, kterých jsem viděl taky
dost.
Píšeš mi, že to nejsi schopna brát takto, že stesk je horší než všechno ostatní.
Nevěřím ti tak úplně. Ty přece netoužíš po jakékoliv mé přítomnosti. Ty chceš
mě takového jaký jsem. Nevím, možná bych mohl být s tebou už dávno, ale
možná bys mne ani nepoznala, s tváří plnou prachu. Tohle snad cítí i obyčejná
ženská. A čím bych byl Milanovi a čím bych byl Peťovi? Je to moje chyba, že to
všechno vím, že mám větší hrůzu ze zmarnění než z tohoto stesku plného života?
Neříkej mi, že to všechno nechápeš, ty moje obyčejná ženská.
Přímá úměrnost lásky a stesku trvá. Stýská se mi tolik, protože tě mám tolik
rád, a mám tě tolik rád, protože byla ta bouřka, protože tu stojíš zmoknutá a
ubohá, se splihlými vlasy a bez růže na rtech, ale bez prachu zmrzačených let,
tak jako kdysi, když nás přepadla bouřka na cestě na Kráľovu studňu. Je to jak
přírodní zákon, láska se musí pořád něčím vykupovat, jinak zvětší. Už je dobře,

že tě mohu milovat s tvým „miluji tě a budu tě milovat za všech okolností“.
Protože jsou to právě ty okolnosti, kterými si vykupujeme lásku. V tom, jak tě
dnes vedle sebe cítím, jsi nová i trochu stará Eva, stará z dob prvního vytržení,
plná odvahy a vůle, vědomí, že láska je první a potom až všechno ostatní.
Sebevědomá kojící matka v pokoji, který nebyl o moc větší než tato cela. Nová
jsi pro mne v tom, jak jsi setřásla pochybnosti o tom, jakého mě vlastně miluješ.
Nebo nesetřásla? Ale ano, vidím ti to na očích, když jsme tu půlhodinu spolu.
Neboj se, jsem střízlivý. Já vím, že jsi i ubolená duše, zoufalá nad zmatkem
tohoto světa, že bys mnohé vzdala pro trochu klidu a bezpečí, které si zasloužíš.
Já vím, že se ti dostalo tak málo životních radostí v posledních letech a že se
ptáš, proč právě já musím tak žít, když jiní... Já vím, že jsi nemocná a že v
některých chvílích chemické nerovnováhy se tvoje vědomí třepotá bezmocně
nad nároky tohoto těžkého života. Všechno vím a přece jsem rád, že tě mohu
milovat v té staronové podobě. A jestli máš dost představivosti, tak už víš, co to
pro mě znamená. Jak se těším jako dítě z každého láskyplného slova, které mi
napíšeš.
Možná, že řekneš, že všechno, co tu povídám, je jen abstrakce, výkon mozku
postaveného na stole jak v jedné francouzské sci-fi. Můj mozek však taky ví, že
život má i jiná blaženství než čistotnou myšlenku.
Vždyť jsem dost psal o svých přírodních touhách a třesu se po teple z tvé
blízkosti. Ale kdybych nesledoval čistotnost těchto myšlenek, asi bych zahynul
na prázdnotu. Relativizuju, co se dá, ale jsou pravdy, kterých se musím držet
jako té tyče v tramvaji, aby to se mnou neházelo sem a tam. A to, co jsem ti
napsal, je jednou z těch pravd a věřím, že je to i tvoje pravda.
Včera jsem přece jen něco dostal: váš lístek a psaníčka z Malina o slunci,
bělostném sněhu, muldách, jaru, krásných dnech, výronech v kotníku a o tom,
jak jste na mě vzpomínali. Opravdu jsem velmi rád, že jsi tu krásu zažila.
Psali jste mi to 24. března. V té chvíli mi taky Milan psal, jak mě čekali. A tak
vím, co se kde dělo. A mohu si vyprávět sentimentální příběh, který se mohl stát
a nestal se. Skutečně jsem přijel, a jak měl Milan v plánu, všichni i s Martou
jsme se zastavili u Peťa. Ten vyletěl z brány a skoro jsme se zvalili na zem, jak
jsme se objímali. Strašně litoval, že nemůže s námi, a já bych dal všechen
majetek za to, aby mohl s námi. Ale nemohl.
Přijeli jsme do Ružomberka akorát na poslední lanovku. Dole už nebyl sníh,
ale jak mě vynášelo výš a výš, začínalo se to v lese bělat a růžovět v zapadajícím
slunci. Bylo mi teplo v bundě a jen jsem se díval. Hltal jsem očima stromy,
vzdálené hory a komíny Ružomberka. Marta se na mě dívala a tak jsem polykal
slzy z toho obrovského prostoru, který se přede mnou odkrýval. Milan mlčel a
dopřával mým očím toho všeho dobroprajně.

Stoupal jsem k tobě a srdce mi bilo v hrudi. Zeptali jsme se v hotelu, kde je tu
naše chata. Bylo to kousek, ale kráčeli jsme pomalu, aby ten okamžik trval
věčně. Viděli jsme stoupat kouř z komína a tu jsem dostal veliký strach, že tu
chvíli nepřežiju, že se skácím mrtev k zemi. Všechen adrenalin z krve mi bušil v
srdci a v mozku. A tak jsem řekl těm dvěma, aby šli a řekli ti, abys vyšla ven, že
já tu budu stát, protože mi nohy vrostly do země, a budu se dívat na bílý kopec.
A tak šli a já jsem se za nimi díval. A pak jsi vyběhla něco tušíc, i na dálku
jsem viděl ty rozšířené oči a úzkost v nich, že to snad nebude ono, co tušíš. A
najednou jsi mě uviděla, jak stojím s nohama vrostlýma do země. A rozběhla jsi
se tak rychle, jak jsi v životě neběžela, až jsi ztratila papuče, to ti však nevadilo.
A já jsem se rozběhl a běželi jsme proti sobě jak Peťa s Milanem, když byli ve
školce a v jeslích. Srazili jsme se takovou silou, až to zabolelo. Ty jsi říkala
jenom Milane, Milane a já jsem tě utěšoval, i když to už nebylo třeba. A pak
jsme se tiše dívali na hory. Už nevím, nač jsem myslel, nemyslel jsem, jen jsem
vnímal to zapadající slunko a tvoji blízkost. Byli bychom tam na tom čistém
vzduchu umrzli. Ale ostatní na nás volali. A tak jsem všechny poobjímal a lehl si
na zem ke krbu. Polena praskala a z kuchyne vonělo to kuře, které Marta ten den
koupila v Ružomberku. Vy jste si bláhoví mysleli, že vám budu něco povídat.
Kdepak, já jsem jen ležel u krbu a pozoroval hořící polena. Nastavoval jsem ruce
k teplu, nohy a záda, abych vyhnal z těla vězeňský chlad. Tiše jsem myslel na to,
že ta cela tady pořád stojí. Karel otevřel láhev červeného vína a já jsem se dal
přemluvit a usrkl jsem si. A pak celý nesvůj jsem zase vyšel ven, abych uvěřil,
že okolo je širý prostor hor a lesů. Znovu jsem se tě dotkl, abych uvěřil. Všeho
jsem se dotýkal a hmatal po všem jako slepec, jen abych uvěřil. Moc jste ze mě
ten první večer neměli. Takový krásný příběh! Příliš krásný na to, aby se mohl
stát, musel jsem si ho vymyslet. Není však proto o nic horší! Kdy to bylo? Kde
je ta hora se sněhem a zapadajícím sluncem? Kde je ten krb? Kde jste, moji milí?
Příběh je příběh. Vypustím ho z ruky jak pingpongový míček a bude mi tu skákat
po cele. Dopíšu stránku a dám se do cvičení.
19. 4. 1982
Jsem velmi rád, že bylo na Malinom krásně. Slunce je ti jistě příznivě
nakloněno. Mně už méně, protože od té chvíle před dvěma týdny, o které jsem
vám psal, se pořád skrývá za mraky nebo za zdí. Vím už od Milana, že jsi se
vrátila šťastne domů a snad to hřejivé něco z Malina v tobě ještě zůstalo. Karle a
Marto, jsem vám moc vděčný, že jste Evu vytáhli s sebou. Určitě váhala, jak ji
znám. No a nakonec se dostala na stará místa, kde už jednou v šťastnějších

dnech byla. Jistě vám o tom vyprávěla.
Nu, Karle, s výronem v kotníku se špatně lyžuje. Já jsem to měl před rokem o
něco lepší, lyžoval jsem se zlomenou rukou. Všem vám děkuju za ty řádky, co
jste mi na horách napsali. Tvůj obrázek, Jano, je určitě nepravdivý, vidím tě v
perfektních švizích s úzkou stopou, až místní lyžařští frajeři otvírají úžasem ústa.
A Zuzanu vidím také tak, vždyť Eva to potvrzuje. Známost s majitelem chaty se
nám bude jistě hodit.
Spolu s vašim dopisem a lístkem přišel taky dopis od Zdenky. Píše mi, že tak
dlouhý dopis snad v životě ještě nenapsala. Napsala ho moc pěkně a řekněte ji,
že mě potěšil o to víc, že chápu, jak nesnadné je mi psát. Dověděl jsem se
chválabohu jen dobré věci, které v Ostravě přinesl celý ten čas. Některé jsou
skoro mimo mou představivost. Například to, že Martina je už skoro tak vysoká
jak Hanka a nosí její šaty do divadla. A že Markéta je basketbalistka. Nemohu
ovšem předpokládat, že se děti zastaví v růstu jen proto, že já to nemohu přímo
sledovat. Těší mě, že život u Šimečků, což je druhé ze dvou míst, jež znám,
kterým se tak může říkat, probíhá v pohodě. Všechny do jednoho pozdravujua
zvláště babině přeju hodně zdraví, kdybych mohl, přeryl bych celou tu naši
zahradu jen za byt a stravu.
Zdeňko, ještě jednou děkuju a odpusť, že jsem zase propásl tvoje narozeniny.
Nějak se mi s těmi narozeninami nedaří. Ani s llou mi to nevychází. Ale snad to
vyjde s tvou šedesátkou. Už asi víš, že jsem si, skoro více pro sebe, napsal malou
vzpomínku na Freda, zítra to bude právě ten den, kdy by mu bylo šedesát, a vždy
mě přepadne zmatek, když si uvědomím, jak mohl být mezi námi, statný a
veselý. Budu na něho zítra myslet. Jediný kvítek, který bych tu pro něho měl, je
slaboučký stromek řeřichy, kterou tu pěstuju na vatičce. Ale vy všichni jste jistě i
za mě položili na jeho urně květiny a stáli tu chvilku v zamyšlení, kterou jsem
tam stál v duchu i já.
Přeju vám všem hodně životní pohody a, jak říkáš, snad se jednou šťastně
shledáme.
Chlapci moji milí, dnes mi na vás moc papíru nezůstalo. Dopis je věnován
hlavně mamince. Je to tak asi správné, protože jsem z jedny maminčiny
poznámky vyčetl osten výtky, že jeden celý dopis jsem věnoval skoro výhradně
tobě, Milanku, až jsem se podivil, že to tak dovede brát, vždyť pro mě jste
všichni rovni v citech, kterými se tu zalykám. A co platí o jednom, platí stejně i
pro druhé dva. Tyhle dopisy jsou skutečně společné a já je tak i vnímám.
Teď se mi nejvíce opožďuješ ty, Peťo, protože ještě nevím, jak jsi dojel zpátky
do kasáren a jaké to je, vrátit se k tomu všemu po těch dnech domácích slastí.
Kolik jich vlastně bylo? Deset? Už dříve jsem drobounce doufal, že by tvá
dovolená mohla vpadnout do těch vyhrazených třicet minut návštevy a že by ses

tu mohl objevit. Byla to maličká naděje a neměla ani moc šanci. Tak jsem ji
přihodil ke všem jiným zmařeným nadějím. Škoda, tak rád bych se přesvědčil
sám, co je pravdy na tom tvém dobrém výzoru.
20. 4. 1982
Těším se, Peťulo, jak ti to ubíhá. Teď ještě léto, které se dá snést všude, a pak
už bude jenom slastné čekání na konec. Jsi už vlastně strašne dospělý, seběhlo se
to tak najednou, že jsem to nestačil ani postřehnout. Za dva měsíce ti bude
šestadvacet. To abych už začal sumírovat gratulační psaní.
V tvých dopisech se, Milanku, množí poznámky o bezduchosti tvé práce. A
jak tuším, budeš opět hledat, co jiného by se dalo dělat tak, aby měl člověk
aspoň trochu pocitu uspokojení. Já ti už nejsem schopen poradit. Dostal jsi se už
mimo tu běžnou představu, kterou si stejně udržujeme jen z konvence, že jsou
dobrá a špatná zaměstnání, že jedna baví a druhá ne, že v jednom se dá vydělat a
v druhým ne, atd. Mám však pocit, že radu nepotřebuješ, že jsi si už přidělil roli
a že jí je všechno podřizeno. Budeš už za chvilku tak zkušený, že ti nebude
zatěžko dělat cokoliv. A třeba jen pro to, aby se ti plnila hlava lidskými příběhy a
oním zvláštním poznáním, které život mezi lidmi přináší. Umím si však
představit, s jakou trpkostí to vnímá maminka, a sám jsem naprosto bezradný,
když se snažím uhodnout, jak si to všechno s Martou dál představujete. Možná
to však pro vás není zdaleka tak komplikované, jak se to zdá být v očích naší
generace. Konečně, neměli bychom zapomínat, že ve vašem věku nebylo pro nás
taky nic komplikované a těžko by se našla jiná dvojice s tak minimálními
vnějšími předpoklady pro tak zvaný rodinný život, než my dva s maminkou. Ono
jsou skutečně nejdůležitější vnitřní předpoklady. To ostatní je pak jen zkušební
kámen. Ale podstatnou roli to asi nehraje. To všechno mě vlastně napadá jen
proto, že někdy pomyslím na to, že Martino těhotěnství mohlo být pravé.
Maminka je z takových příhod jistě na větvi a já se ze svého postavení mohu jen
nezodpovědně usmívat a uvažovat o genetických možnostech, které jsem měl na
paměti už na samém začátku. Doufám, že se na mě nehněváte, vy dva. Já stejně
jenom tak žertuju! Hrozně rád bych vás chtěl spolu aspoň na okamžik vidět.
Chýlím se ke konci a budu se pomalu loučit. Ještě jsem si vzpomněl, že Alena
by jistě ráda slyšela, že jsem tu s rozkoší přečetl Mannovu Lotu ve Výmaru v
překladě Pavla Eislera. Thomas Mann si tu zřejmě pohrál s ohromnou
virtuozitou s klasicistní němčinou. Člověk se musí jenom divit. Škoda, že jsem
tu knížku neměl německy, to by byla jazyková škola! Takové krkolomnosti jsem
v životě nečetl a jak je to přitom půvabné! Kdyby sis to chtěl, Milanku, sehnat,

vyšlo to v roce 1949. Vlastně by sis to měl sehnat, protože se tam pěkně vypráví
o poměru mezi literaturou a životem. Ale napřed si musíš přečíst Werthera.
Nevím, jestli si to četl. Je to jiný svět. Škoda ho.
A ještě, Evičko, dnes mi udělal velkou radost balíček s ovocem. Dostali jste
tedy dopis ani ne čtyři týdny starý. Tuším, že v něm byl právě ten kousíček o
dubnovém slunci. Silně jsem to přehnal, mrznu pořád jak pes v boudě. A to už
duben pomalu končí. Všechno mi přišlo náramně vhod. První ředkvička a
cibulka! A ten kousek sýra, který byl tolik právě tvojí potravou, mi připomněl
tvoje svačiny s Lízou. A tak jsem zavřel oči, abych to viděl. Jaká dobrota!
Uvědomuju si, že jsem už zapomněl, že tento druh ovčího sýra vůbec existuje.
Za všechno díky! Pukance se prodávají ještě venku? Tady to skoro nikdo nezná.
A zase vás všechny pozdravuju a s vámi všechny přátele. (Po tom Mirově
dopisu stále ani stopa). Vyřizujte pilně moje pozdravy na všechny strany. A
přijeďte, čekám na vás úpěnlivě. Vždyť vím, že byste přijeli, kdybyste mohli.
Objímám a líbám tě, Evičko!
Kluci, držte se a buďte mi všichni dohromady moc zdráví.
Váš Milan

Všichni moji milí,
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asi vám nemusím moc povídat o tom, jaké to je, když se člověk vrátí po takové
rozjitřené „vyučovací“ hodině zpátky do cely. Je to stav jakéhosi citového i
intelektuálního zblbnutí, o kterém jsem vám už psal. Projevuje se to tak, že
sedím s vytřeštěnýma očima a přemílám v mysli všechno, co se událo a co bylo
řečeno. Trvá to dlouho do noci. Vzrušení opadává jen pomalu. Asi si na to nikdy
nezvyknu. Teď si už dělám jen smutnou rekapitulaci toho, nač jsem se zapomněl
zeptat, například jsem se nezeptal ani na Tomáše. Ale tak je tomu vždycky.
Krásné je, že si donesu dopisy a mohu ještě dlouho pokračovat v komunikaci,
i když mlčenlivé. A co všechno jsem si mohl prožít. Třebas tu vzrušující hodinu
na tartanu s tebou, Milanku. Najednou jako by se něco vracelo. Tuším jsi
mockrát prohlásil, že se na tartan nevrátíš. A vidíš! Mně se vrátily chvíle, kdy
jsem sám sedával na tribuně. Jenže tehdy to byly většinou jen krátké minuty. A
teď tě znovu vidím na fotografiích, ve starém polském tričku a s novou bradou.
John to umí. Všechny ty fotografie jsou krásné. Něco na vás je, když se touláte
okolo toho bagroviska v Rusovcích, nedá se přesně říct, co to je, je to ve vašich
postavách, i když jste obráceni zády, možná je ve vás už všechno to, co jste
spolu prožili. Je to ve způsobu, jakým se držíte, neboje to možná i v celém tom
prostředí štěrku a pomalé chůze.
Pořád ale nevím, co to znamená, znamená to, Milanku, že se vrátíš k
závodění, když ti to tak jde? Anebo zůstaneš jenom u tak obskurních závodů,
jako byla ta hodinovka? Anebo budeš běhat jenom proto, abys o tom mohl psát?
V každém případě jsi to napsal tak, že jsem to vrcholně spolu prožíval, i když mi
vlastní zkušenost z takového trápení chybí. Muselo se to běhání strašně rozrůst,
když se sešlo na takovou vražednou štreku tolik lidí. Aspoň něco zdravého ve

státě!
A Marta se dívala, že je to prima, Marti, dívat se? Přihlížet nesmyslnému
kroužení na dráze. Je to moderní mystérium a doufejme, že se rozroste. Mě
vždycky nalaďovala červená dráha a zelený trávník náramně dobře. Kdysi v
mládí jsem se na stadionech i učil anebo četl. Zvlášť prázdný stadion má něco do
sebe. To víš, že si jednou spolu zaběhneme. Moc ti děkuji za dopis. Vím toho o
tobě teď už dost. Zestárla jsi za ten rok, co jsme se neviděli. V tvém případě je to
ovšem lichotka. Cítim to z toho dopisu, který plyne klidně a vyváženě. A taky
máš za sebou zkušenost, které bys raději zůstala ušetřena. I když, právě tyhle
zkušenosti na sebe v životě hromadíme jako cihly a člověk, který je klade na
sebe správně a uvážlivě, může z nich vybudovat spolehlivý základ pro to, co
ještě přijde. Vždycky ještě něco přijde.
Dívám se na vás, jak spolu kráčíte po štěrku, a říkám si, jaké jste chytré děti,
až je to k nevíře. Někdy z toho na mě padá i trochu strach. Ohledáváte tu svou
skutečnost’ trpělivě a důkladně a ptám se sám sebe, co všechno asi objevíte,
třeba to, co jsme my dospělí z hrůzy a ostychu zamlčeli vám, a třeba i to, co jste
si smlčeli sami před sebou, protože o tom ještě nevíte nic určitého. Nebudete to
mít lehčí než jiní, spíše horší. Neartikulované štěstí je mnohem snadnější než to,
o které se pokoušíte. Ta složitá konstrukce z citů a slov, z nejzazších myšlenek a
odevzdávání se, vzrušujících výprav na dno duši a z dobrodružství poznání. Je to
nesnadné štěstí, ale vy stejně nemáte na vybranou, jste k takovému štěstí
odsouzeni a to, co přijde, se nemusí vždy projevovat jako štěstí. Ale v každém
případě je tím život větší. Snadné štěstí je to, aby Milan přišel unaven z práce,
vytáhl si z ledničky pivo, zdlouha se napil, upřel zrak na puštěnou televizi, zatím
co ty bys přinesla talíř a políbila ho. Pak byste se zasnili a řekli si, bože, jak jsme
šťastní. Máte to marné.
Zní to jako varování a asi mě to bezděky napadlo, když jsem myslil na to, co
Milan řekl, totiž, že se chystáte žít spolu. Vždyť jsem to chtěl, tak jaképak
varování. Všechno ostatní je vaše věc a já jsem ve svém postavení osvobozen od
věcných starostí a od úvah toho druhu, kterými se lidé při podobných
příležitostech zabývají. Totiž kolik korun stačí dvěma lidem, aby neumřeli hlady,
a kolik hrnců je zapotřebí, aby se v nich dal uvařit slušný oběd. S jistým
zadostiučiněním ponechávám tyto úvahy vašim matkám. Tuším mě zavřeli v
pravý čas.
Nu, snad není kaše tak horká, aby se hned musela jíst. Přece jsem vždy věděl,
že se takové věci stávají, že lidské vztahy mají svou neúprosnou logiku. A přesto
tu sedím ve své jamce a říkám si: podívejme se, už je to tady. A kroutím hlavou
nad tím, co všechno mi přichází při tom na mysl. Ale o tom až jindy, na to bude
ještě čas.

Děkuji za dopisy Mirovi a Jolce. Rád bych pomohl při kopání pivnice, to se
ví, ale nezáleží to na mně. Jestliže Miro neví, co by se v té pivnici dalo zřídit,
pak navrhuji zbudovat tréningovou celu. K takové myšlence mě přivádí
množství sprostých slov, které se objevují v Mirově dopise. Ne že bych já měl
výhrady k těmto slovům, z okna slyším právě žárlivou scénu mezi dvěma
holkama a v tomto hlasitém dialogu se vyskytují slova mnohem barvitější. Jedna
vyhrožuje té druhé, že jí vytrhá chlupy z jistého místa na těle, ne, ne, říká
vyškube a pohrdavě dodává, že jich tam stejně má málo. Já prostě z oné
frekvence sprostých slov usuzuju na stav Mirový duše. Toto stadium už znám a
je velmi nebezpečné. Jinak ovšem souhlasím s ozřejměním pojmu „osobní věci“
i s celou řadou obecných asociací. Moji spoluvězni poznamenali, že kdyby se
takový dopis otiskl v rubrice Dopisy čtenářů, stoupl by náklad RP o jeden milion
výtisků. Lepší než tréningová cela je ovšem vinný sklep. Nic bych neviděl
raději,
25. 4. 1982
než kdyby Miro v mé přítomnosti odkvačil do pivnice. A celý ten rituál by mi
byl milejší než samo to víno, protože mi můžete věřit, že abstinence toho druhu
mi působí nejmenší obtíže. Na rozdíl od mých mnohých spoluvězňů, kteří mi
často vyplňovali čas odbornými expertízami nejrůznějších druhů alkoholu.
Přemýšlím, co všechno už asi v zahrádce na Trnávce může kvést. Keř
forsythie určitě. Z Dadiných princezen už budu mít sbírku. Vždy znovu uvažuju,
co to mají ty princezny na hlavě, předpokládám, že korunu. Možná je v záměru
autorky, že ty koruny trochu připomínají šaškovské čepice nebo kašpárka s
rolničkami. Byl by to záměr instruktivní, protože všechny korunované hlavy jsou
trošku kašpaři.
Almě moc děkuji za fotografie i za to, co je na nich napsáno. Má trochu iluze,
když si mysli, že bych si je mohl zavěsit na stěnu. Ale dívat se na ně mohu.
Jedna je moc smutná, ta s tím pohledem na ústí tunelu. Je vidět otlučené stěny
domů, strašnou zeď hradu a takovým autem, které vyjíždí z tunelu, mě převáželi
sem do Ruzyně. Dívám se na to a říkám si brr, třeba je to omyl, že se tak toužím
vrátit se do Bratislavy. Vzpomněl jsem si už před tou „svätojánskou“ vojnou na
Marka, který by si to jistě se mnou na chvíli vyměnil, protože je tu teď se mnou
chovatel psů, má chovnou stanici na yorkshirské teriéry. Jenže samotný výklad
by Marka asi nebavil, jelikož psy musel chovatel nechat doma. Já sám jsem
ovšem vděčen za spoustu nových poznatků o psích plemenech.
Milušce moc děkuju za rozkvetlou louku. Nejkrásnější pohlednice používám

jako záložek do knih. Tu nádhernou louku mám teď založenu v románu F. X.
Svobody - V malém království. Je to dobrá kombinace, protože dílo je vytištěno
na křídě a svázáno v plátně se zlatou ořízkou. Byl jsem asi jeho prvním
čtenářem. Jelikož stránky byly slepeny stářím. Je to uspokojivé čtení, protože
svědčí o tom, že vždy se vydávaly knihy pitomé až na půdu.
Zaplétám se do detailů, ale musím přece poděkovat za tu spoustu dobrot, které
jste mi přinesli. Teď se mi už popletlo, kdo vlastně dělal ty kokosové řezy, ale
autorka by měla být ujištěna, že s jejich ukusováním je spojená nekonečná slast.
Požehnání onomu dílu posílají i moji spolubydlící, kteří už znají ony košíčky s
mírným alkoholovým oparem a přihlíží s dojetím, když se objeví v zásilce.
Ořechový závin je tvůj, Muki, to vědí už i oni, ale nevědí, že jsi ho po prvé v
životě upekla do vězení. Oč vše jsem byl předtím okraden!
Evičko, teď si nemohu vzpomenout, jestli jsem ti stačil říci, že jsi vypadala
krásně, ale určitě jsi si sama přečetla v mém pohledu, jak jsi se mi líbila. Zdálo
se mi dokonce, že jsi vnitřně vyrovnanější a pevnější. A to mě moc potěšilo. To,
co mi po tobě zůstalo v mysli, je krásné a dychtivé, což je zase o to horší, takže
si člověk vlastně nevybere. Odporná dialektika!
Vzpomínám znovu na všechno, co jste mi vyprávěli, a znovu si tíživé
uvědomuju, jak je těch 45 minut hrozných. Co jsem se vlastně dověděl o Peťovi?
Že je zdráv, že je dobré mysli a že běhá, aby shodil svou baculatost. Jaká hrůza,
Peťo, maminka prý tě nepoznala! Mám skutečně raději ty dopisy, dovídám se z
nich o vnitřním životě a poznávám tak spoustu věcí. To vyprávění je jen taková
zásilka telegramů. Než stihnu vyvalit oči a něco si srovnat v hlavě, už je tu další
telegram a vy si třeba ani neuvědomujete, kolik souvislostí se mi v paměti
zpřetrhalo a že se mi při vašich telegramech vynořují najednou a působí zmatek.
Nestačím to všechno utřídit. Když se ptám, co je nového, tak pokrčíte rameny, že
snad nic, co bych už nevěděl. A to pak civím jak praštěný palicí do hlavy,
protože mám stale umělý pocit, že tam venku za zdí život klokotá a kouří. Že
kdybych mu byl najednou vystaven, že bych se zalkl jeho mnohotvárností a
živočišným kvapem. Protože přece pučí listy na stromech, všude je
nepředstavitelné množství lidí, zvuků, hlasů a barev. A vy mi řeknete, že vlastně
ani nevíte. Slyším od vás řadu nejúžasnějších zpráv o živých lidech, o tom, že
jste jeli do Prahy v podvečer, a to asi už svítila světla všude, že jste tu spali,
vykládali si s Jiřkou a předtím přišel Miro a donesl dopisy, Milan se procházel s
Martou a potkal kamarády, děje se taková záplava věcí, že to ani poslouchat
nemůžu, abych se nezadýchal. Že je na světě krásná knížka a v ní jsou obrázky,
že Milan mluvil s mými kamarády, vždyť ani teď, když o tom píšu, nemůžu
popadnout dech.
Ale já vím, je to pojetí života po amputaci všech orgánů pro styk s okolím.

Jsem asi jako ten slepec, o kterém mi píše Alma, a který přijel až do Vrátné a
žena mu vypravuje, co vidí. Kdyby mu zázrak najednou vrátil zrak, padl by na
kolena před tím světlem a všemi těmi barvami a všichni by se asi divili, co tak
vyvádí nad obyčejným slovenským kopcem a obyčejným lyžařským hemžením.
Jaké to je? Mluvili jste o tom s Jiřinou? Neměla strach přejít přes ulici a vzít do
ruky vidličku, nástroj, kterým si člověk může klidně vypíchnout oči?
Funguje to úplně přesně, žijeme teď v úplně odlišných skutečnostech. A třeba
až se jednou vrátím do vaší skutečnosti, půjdu městem, kterým bude proudit
množství lidí, mužů a taky žen a dokonce dětí, budu hledět před sebe a řeknu si,
bože, jaký únavný dav! A přijdu odněkud domů a řeknu si, stále ten stejný
červený koberec a proč řve tak to rádio a co to cítim v kuchyni? Zas budeme mít
karbanátky od včerejška. A copak nedovedou ti moji domácí lidé říct nic jiného,
než ahoj a zase si číst? A podívej se v zrcadle, jak sám vypadáš, všedně a nudně,
oči unavené a červené, řidnoucí vlasy přilepené na hlavě!
Jsme určitě všichni bezmocní proti zevšednění, proti únavě skutečnosti. A je
to staré jako svět, Milan si pamatuje na první den po vojně, když na něho
konečně přeskočila radost, Marta si pamatuje, jak svítilo slunce, když vyšla z
nemocnice, všichni si na něco takového pamatujeme. Většina lidstva si ještě
pamatuje na první den po válce a, jak vidíte, je jim to prd platné. Skutečnost má
hnusnou vlastnost, šedne a rozkládá se v čase, trpí únavou materiálu. Jakmile
ustaneš v její tvorbě, okamžitě začne zapadávat prachem. Škoda, že to všechno
zatím nevešlo do obecného vědomí.
Že tak málo lidí si je vědoma chuti života a jakému pohrdání je lidský život
vystaven.
Proboha, abyste si zase nemysleli, že vám nějak vyčítám to pokrčení rameny a
těch pár slůvek, že se nic podstatného neděje. Já jsem otiskl těch 45 minut do
svého života v barvách a zvucích. A vy jistě taky. Kávu jsme pili z nějakého
jiného pohárku. Ty staré se už rozbily? Bylo mi to líto, i když je to blbost.
Trapné, že mi taková věc přichází na mysl. Ty jsi měla na sobě nějaký nový
kabát, Evičko, který jsem ještě neviděl. A já blbec jsem neřekl, že ti sluší a že je
krásný. To proto, že jsem hlavně vnímal, jak se ke mně tiskneš. Odpusť mi to.
Milan dovede být tak krásně ošumělý jako vždy. Jako by přišel jen tak na skok,
protože tu byl včera i předvčerom a dýchá z něho taková životní jistota a stálost
a klid, že na něho čumím, já, jeho otec, otec s naprostou jistotou o jeho početí, s
netajeným obdivem. Kup mu nějaký nový svetr, ať se to zruší.
26. 4. 1982

O tobě, Peťo, jsem se toho dozvěděl málo. Že máš nějakého nového
spoluběžce a že jsi v pořádku. Jak je to strašně dávno, co jsem tě neviděl! Tobě
se však jistě stupňuje nálada podle toho, jak dni letí. Máš už za sebou obřad s tím
metrem, co se teď na vojně dělá, a než se naděješ, zůstane z něho pár centimetrů.
A bude po všem. A pak tě jednou uslyším, jak s mírným pobavením vykládáš o
tom, co všechno se zažilo na vojně. Děje se to všem, kteří to prožili. Slyšíval
jsem už ty nekonečné historie na betonárce a tady, ve vězení, jsem si to taky užil.
Všichni ti kluci, kteří se už nemohli dočkat, až shodí uniformu, se najednou
zasní a spustí o tom, jak to bylo, když jim velitel roty vyměřil „oko“ ostrých, a
jak to bylo na vojně všecko báječné, jakou měli senzační ulejvku a pak vůbec
bylo na vojne všecko fajn. Tato zrada paměti provází zřejmě člověka celý život.
Na to, co právě prožívá, láteří od rána do večera a po letech pak na to s dojetím
vzpomíná. A možná je to jen něco ryze chlapského, možná se tu projevuje
nějaký mužský atavismus, který přibarvuje krásou všechno, co trochu smrdí
zbraněmi a střelným prachem. Dokonce i já jsem se přistihl, že dávám k lepšímu
svoje vojenské historky. A to je ještě musím trochu přikrašlovat, jinak by
neobstály v porovnání s těmi úžasnými dobrodružstvími, která na vojně prožili ti
druzí. Nedal bych nic za to, ze i ty se jednou přistihneš při tom, jak s nadšením
líčiš svůj život mezi hromadami vojenského prádla a romantiku nočních služeb
PDÚ. Ale třeba ne. Milana jsem nic takového vypravovat neslyšel. Anebo je na
to potřebný proste odstup. Ten Marián, co tu se mnou byl, ten měl půlroční
odstup a mluvil o vojně s temným odporem.
Některé vojenské historky, které tu slyším, jsou ovšem tak neuvěřitelné, že
budí podezření, že byly vymyšleny právě jen pro takové chlapské večery před
spaním. Jeden takový vypravěč mi předložil nádherně literárně vyšperkovaný
příběh o tom, jak byl v hospodě, přetáhl večerku a po desíti pivech se mu moc
nechtělo šlapat pěšky do kasáren. Tak ruče ukradl v družstevní stáji koně a dojel
na něm do útvaru. Koně uvázal u plotu, dírou proklouzl dovnitř a šel klidně spát.
Ráno se pak těšil z poprasku, který vyvolal v tankovém útvaru živý kůň. No
řekni sám, kolik na tom může být pravdy.
A vždy znovu a znovu se to opakuje. Každý nový příchozí se dříve nebo
později rozvykládá o té úžasné době, kdy byl na vojně, o fantastické éře, kdy se
měl nejlíp v životě.
Jestli dovolíte, moji milí, vrátil bych se trochu k tomu, co mi píše Miro.
Mnohokrát jsem už četl výraz - tlumočit myšlenky - a až teď jsem se nad
Mirovým dopisem podivil, jaká je to skutečná blbost, vždyť to vlastně znamená,
že myšlenky jenom překládám do zjednodušených frází a nepřikládám k tomu
ani jednu vlastní. „Tlmočí, tlmočí, ako keď krava močí!“ Moc pěkné!
Trochu o tom všem uvažuju a vzpomínám, jestli jsem měl tento studený a

mrazivý pocit z toku onoho tlumočeni vždycky, anebo je ten pocit nový.
Řekněme deset patnáct let. Ale ne, je starý, vždycky mě mrazilo z anonymního
tlumočení myšlenek, ale bral jsem to asi jako nutnou součást světa, ve kterém
žijeme. Nového data je až ta hluboká nechuť a zoufalství, které při tom cítím.
Patnáct let cítím intenzívní hrůzu z celého toho hřbitova mrtvých myšlenek a
ještě větší z toho, že by se na tom hřbitově mohly objevit i moje myšlenky.
Skutečně jsem se moc trápil nad tím, abych především sám sobě tu masovou
produkci mrtvých myšlenek vysvětlil. Na mnohé příčiny úmrtí myšlenek jsem už
přišel a dokonce mě to i vzrušovalo, protože jsem je často vnímal jako živé
bytosti a sledoval jejich zápas se smrtí. Viděl jsem, jak se marně staví na odpor
svým tlumočníkům a jak pomalu podléhají přesile. Přiznávám, že mě ten pohled
fascinoval a vzrušoval, tak jako každý zápas o život.
A přece se mi zdá, že moje vysvětlení jsou neúplná. Opírají se totiž převážně o
argumenty historické a sociologické a pomíjejí příčiny lidské a psychologické.
Nikdy jsem si nepoložil otázku, co je to v člověku, co ho pudí produkovat mrtvé
myšlenky, zaplňovat jimi časopisy a knihy a vydělávat na tom a spokojeně žít.
Vždyť normální člověk by měl skoro cítit hanbu, když se rozhodne jen pro roli
tlumočníka. Zvláště když na takové tlumočení se nemusí naučit ani cizímu
jazyku. Toto tlumočení se přece odehrává v rámci jednoho jazyka. Víme všechno
o tom, jaké okolnosti sociální, historické a politické tu působí. A před tím není
řečeno, proč těmto okolnostem nakonec člověk podléhá. Musí být už něco dávno
předem, v psychickém a mravním ustrojení jedince, že rád a ochotně vyplní celý
svůj život produkcí mrtvých myšlenek, umře na vrcholu poct, které jsou mu
prokazovány, a nikdy v něm nevznikne pochybnost o ztracenosti takového
počínání. Anebo vznikne a on ji utají před veřejnosti a dokonce sám před sebou?
Nutkáni pochopit takové počínání je někdy tak silné, že často prožívám
nezřízenou touhu vlézt sám do kůže takového člověka. Čtu třeba nějaký referát
nebo obyčejný článek v novinách a dal bych nevím co za to, abych mohl
vniknout do mozku autora a podívat se na svět kolem sebe jeho očima. Nelze vše
vysvětlit pokrytectvím a vědomou lží. Třeba bych v kůži takového člověka viděl
jiný svět, jinou skutečnost přehlednou, vlastní jenom jemu a uspořádanoujeho
životem, jeho zkušeností a jeho motivacemi. Kdyby to tak bylo, pak je všechno
jasné. Jenže když čtu třeba tlustou knihu mrtvých myšlenek, vzpírám se živelně
představě, že jiný člověk žije ve skutečnosti tak odlišné od mé a že o ní vypovídá
tak zjevné lži. Jsou to lži anebo je to zpráva o skutečnosti, která je tomu člověku
vlastní, a on nelže? Nemůže prostě za to, že jeho svět se utvořil právě timto
způsobem, že sever a jih jsou v jeho světe jinde než v mém a všechno je tím
pádem zpřeházené?
Takové převtělení se mi nikdy nepodařilo a asi už nepodaří. Znovu a znovu

budu asi prožívat úžas nad tou suchou destilaci mrtvých myšlenek, které dávno
opustily svět lidí a doplňují se jen ze starých zásob v obrovských skladech
nejrůznějších institucí, mezi nimi jistě i vědeckých. Nejhroznější je, že ač o to
usiluji, nemohu se setkat s těmito tlumočníky, abych se jich v klidném a
nepředpojatém rozhovoru na to přeptal. Jako by se mi úmyslně vyhýbali. A to je
mi právě podezřelé. Připadá mi, že se skrývají za potištěnými stránkami a že to
všechno nemá co dělat s rozdílnými skutečnostmi a je to jen psychologický trik.
A přesto bojuji s pochybnostmi, protože tohle vysvětlení se mi zdá laciné.
Nějaké vysvětleni musí existovat a je mi mizerně, když si připustím, že na to
nikdy nepřijdu.
Je ovšem otázka, zda pocit, který jsem tu reprodukoval, je národně a sociálně
podmíněn, zdá je to pocit mého života a mého osudu, anebo platí všeobecně pro
život na této planetě. O tom by bylo jistě příjemné debatovat, kdyby Miro
odkvačil do pivnice a Jolka se mohla přidat s nějakou psychologickou
expertízou. V každém případě asi je pravdou, že tomu pocitu unikáme mezi lidi,
kteří ho ruší. To značí mezi lidi téměř identických skutečností, mezi nimiž jsou
póly opět na správném místě a kteří vytvářejí onu účinnou harmonii při pohledu
na strom v zahradě. Shodují se totiž v prostém konstatování, že v zemi jsou
kořeny, z nich že vyrůstá kmen a z kmenu koruna větví, která asi teď právě
kvete. Ani si neumíte představit, jak mi právě tohle chybí.
27. 4. 1982
Trochu dnes vyčkávám s psaním v naději, že bych mohl od vás dostat nějaké
dopisy, moji milí. Zvláště od Peťa, který už dlouho v mé korespondenci
absentuje. Shledávám, že je to vlastně příjemné, dostávat ty opožděné dopisy.
Vím od vás osobně, že se nic zlého nestalo, že jste všichni zdrávi, a tak se jen
těším na příjemné detaily z vašeho života, a hlavně na obalovou křivku citu a
niterného života, která je provází. To je, Peťo, termín z elektrotechniky, doufám,
že se ti líbí.
Duben se blíží ke svému konci a moc radosti s tím sluncem mi neudělal.
Zahřál jsem se jenom jednou. Jinak fouká stále severák a honí po obloze mraky.
Celu vymete od cigaretového kouře, ale taky od nastřádaného tepla. A to máme,
prosím, první máj před dveřmi. Je tomu v Bratislavě taky tak? Anebo je k vám
jaro přátelštější. Milan mi píše, že se před třemi týdny koupal. Ale nevím, jak
tomu mám rozumět. Znamená to, že se houpal venku v jezeře? Asi tak dvě
minuty, ne? Nu což o to, pamatuji si vás, jak jste se koupali v zelených plesech u
Kežmarské chaty, nebo jak se to tam jmenuje, když se přejde přes Svišťovku.

Anebo je to Brnčálka? Mám s pamětí jisté potíže. Neumím si ovšem vysvětlit,
čím to je. Některé oblasti paměti leží už rok v naprostém klidu a nic je
nevyrušuje. To jsou ta místa paměti, která se automaticky provětrávaji v běžných
rozhovorech, četbou, televizí, rozhlasem a vůbec běžnou komunikací se světem.
Protože nic takového tu není, leží informace v paměti nehnuté a zapadájí
prachem. A tak se mi stává, že si nemohu vzpomenout na některé naprosto
všední pojmy anebo na jména, která jsem neslyšel rok vyslovit.
Napríklad mi mizí pod prašným nánosem ten svět rakouské televize. Zkouším
sám sebe a nemohu si vzpomenout, jak se jmenují televizní hlasatelky, hrdinové
věčných rakouských afér a skandálů a taky hrdinové seriálů. To asi není velké
neštěstí. Horší je, že si nemohu vzpomenout na jména lidí, kteří patřili ke světu
venku a které jsem třeba vynechal ve svém vzpomínání. Vidím třeba tváře a
postavy, jež dobře znám, a chybí mi k tomu jména. Zapomněl jsem čísla aut,
která jsem denně psával na lístky na beton a ani za prase bych si nevzpomněl,
jaké výkazy jsem to vlastně vyplňoval. To taky asi není žádné neštěstí. Pomáhám
tady svému kamarádovi s němčinou a pořádám doslova honičky na německá
slova v paměti. Nemohu si třeba vzpomenout, jak se řekne výchova. A tak
uspořádám obkličovaci manévry. Proberu celé okolí takového slova, všechny
fráze, ve kterých by se mohlo vyskytovat, zrekonstruuju situace, ve kterých
takové slovo muselo být použito, a po desíti minutách ho mám. Schovalo se,
potvora, v jakémsi výklenku paměti a já ho ne a nenajít. Mám vždy velkou
radost, když vytáhnu takové slovo na světlo - Erziehung, Erziehung! A pak si
nedovedu vysvětlit, jak jsem mohl na tak frekventované slovo nevzpomenout.
Vždyť jsem četl německé utopie a tam bylo pořád o Erziehung des neuen
Menschens. Tuhle jsme probírali domácí zvířata a já si už týden nemohu
vzpomenout, jak se řekne krocan, nebo se zblázním.
Paměť je však zřejmě taky zařízena na principu rovnovážných stavů, protože
mě odměňuje tím, že mi otevírá výklenky, v nichž jsem se nehrabal už třeba
třicet čtyřicet let. Najednou si dovedu vzpomenout, jaké nosila maminka šaty a
jak vypadal sud, ve kterém jsme měli v Bohumíně naložené zelí. Pamatuji si
přesně, jak vlály záclony v oknech, jak svítil měsíc do toho pokoje na naší
svatební cestě, moje milá. Dělá mi ohromnou radost, že mohu využívat této
touhy paměti po rovnováze, vyvolávám zašlé obrazy a s údivem a s nostalgii si
je prohlížím. Myslím, že nic důležitého jsem nezapomněl, a to důležité se zase
vrátí, až to budu potřebovat.
A ted najednou vidím, že jsem „prokecal“ papír, a jestli mi teď něco pojde,
nebudu mít místo, abych se tu písemně rozveselil. Tak raději ješte chvilku
počkám.
Nu, pošta se už rozdávala, takže dnes z toho nebude nic. Ale nejsem z toho tak

smuten, protože ve mně přetrvává ještě pořád pocit blízkosti z našeho setkání.
Ještě ve mně výdrži dlouho. Ještě cítím, Evičko, tvou ruku ve své a ještě cítím
tvoje objetí. A ještě cítim na sobě Milanův pohled a vidím jeho oči.
Tak vás jakoby po druhé objímám a Peťovi do Martina natahuju ruku.
Snad se nám podaří se dotknout se aspoň prsty.
Všechny zase moc a moc pozdravujte, však jsem vám to nejednou
zdůrazňoval. A ještě jednou mnohé díky za všechny dobroty.
Váš Milan

Moje milá a milí chlapci!
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Už minulý dopis jsem doklepával v naději, že bych mohl dostat něco od vás, ale
začínám už nový po pár dnech a pořád nic. Neočekávám žádné novinky, vždyť
jsme se sešli teprve před týdnem, i tak však se mění den vašimi dopisy ve svátek.
Nejméně tak slavnostní jako ten zítřejší.
Už je to tak, začíná květen a bude to rok. Ani si moc nepamatuju, jake bylo
jaro před rokem. Pochybuju však, že snese srovnání s tím letošním Vždyť snad
ani žádné jaro není. Oknem sem tahá studený vzduch a ruce a nohy mám pořád
studené jako led. A to jsem se už začátkem dubna těšil, jak se ohřeju. Pochybuju,
že by v Bratislavě bylo o moc líp.
Ale kalendářní máj přece jen zítra neodvratně vypukne. Zkušenost z minulého
roku ovšem z něho setřela poetický nádech, který je s tímto měsícem tradičně
spojován. Na Petřín si nezajdu a tlukot slavíku asi neuslyším. Vězení lásce
nepřeje.
A přesto se sem tam uchytí. Člověk je tu svědkem absurdních lásek a
bláznivých citových projevů v normálních podmínkách asi nemožných Už v
Bratislavě jsem naslouchal všelijakým vyznáním, která létala z okna do okna
přes vězeňský dvůr. Byly to hlasy marného toužení. Někdy se tyto touhy ozvaly
v přímém a brutálním pojmenování. Jindy se nalily do běžných projevů, které si
nezadaly nijak s filmovými dialogy. Docela jsem fandil jedné dvojici, která se
neopomněla pozdravit ráno, pak si v poledne popřát dobré chuti a večer končit
naivním veršem: prajem ti dobrú noc, ľúbim ťa moc. Ta vytrvalost tohoto obřadu
udivovala. V Bratislave byl mým spolubydlícím po krátký čas chlapec, který byl
podle běžných měřítek loupežníkem, o tom nebylo pochyb. A přece jsem od
něho slyšel příběh lásky, kterého bych se u něho nikdy nenadál. Krátký příběh

lásky k vlastní ženě, kterou si bral, když jí bylo patnáct let, která porodila dvě
děti a s kterou žil až do zatčení. A jak fikal, bez jediného sporu, bez jediného
zlého slova, v naprostém souladu a vášnivém sepjetí. Bylo to zvláštní poslouchal
večer ve vězeňské cele prosté vyprávění o lásce bez jediné poskvrnky, věrné a
stálé, o jaké už člověk neuslyší v mnohem lepší společnosti. Vykládal mi
zasněně, jak chodil každý den v deset večer své ženě naproti, šla z odpolední
směny ve fabrice, jak ji pak doma celou natíral kafrovým olejem, protože ji
bolela po práci záda. Vyprávěl mi, jak se večer dívali na spící děti a slzy jim
tekly po tváři. A mnoho jiných věcí, jakoby vypsaných z romantických povídek
z minulého století. A já jsem přemýšlel, zda to všechno není nějaká vylhaná
iluze, vyrobená pro útěchu. Ale ne, takovou lež bych prohlédl. Byla to nevědomá
kopie lásky Bonnie a Clyda, s tím rozdílem, že na lup chodil v noci jenom mladý
loupežník a žena úzkostlivě čekala doma u dětí. Opravdovost tohoto citu byla
nade všechny pochyby. Nebyla to žádná vězeňská lež. Mladá žena byla v témže
vězení, a když měly ženy vycházku a můj společník zahlédl na okamžik svou
lásku, zbělel ve tváři a oči mu zčervenaly. Zdálo se mi, že každou chvíli vylomí
mříž anebo pěstí prorazí metrovou zeď. Už nikdy jsem neviděl tak zvířecí touhu
po úniku, po rozbití klece. V tomto příběhu se kombinoval jako ve starých
baladách naprostý nedostatek respektu k společenským zákonům s něžností a
láskou k ženě. Kdyby si to někdo vymyslel, nikdo by tomu nevěřil. Ale já jsem
přesvědčen, že tomu tak bylo. A celá ta láska byla zřejmě navěky rozbita,
protože loupežníka čekalo nejméně osm let. A když jsem se ho ptal, proč se to
tak všechno sběhlo, pokrčil rameny a řekl, že neví, že asi z hlouposti. Jemu bylo
pětadvacet a ji dvaadvacet.
Slyšel jsem ještě moc takových májových příběhů. Některé byly dojemné, jiné
povrchní a ubohé. Ale většinou to byla vždy přehlídka zmařených šancí a
vědomí jejich nositelů o zmařených životech. Ale všechno mi jenom utvrzovalo
poznání, jak hlubokou motivaci lidských osudů způsobuje láska a všechny
možné její deformace.
Jistě se vám zdá absurdní představa, že by se někdo mohl zamilovat ve
vězení.A přece jsem i toho byl svědkem. Sledoval jsem lásky, které tu vznikly
jen voláním přes okno, rozhovory přes smrdutou rouru záchodu nebo přes
motáková psaníčka. Přes všechny ty vynalézavé formy nedovolených styků, jak
se říká oficiálním žargonem. Pro kluky zavřené v celách zní sladké hlásky dívek
jako volání sirén. Přičemž patří ty hlásky většinou dívkám s nevalnou minulostí.
Ale to tady nevadí. Viděl jsem skutečné strasti zamilovaných, kteří se nikdy
neviděli a šeptali si přes zamřížovaná okna jak Pyramus a Thisbe. Dokonce to
došlo tak daleko, že jsem byl konzultován o možnostech svatby, o čemž ovšem
nic nevím. Je to všechno jistě i trocha recese, která vítaným způsobem zkracuje

vlekoucí se čas. Ale příčinou takových absurdních lásek je i citová vyprahlost
minulých životů a vězeňských měsíců. Ale co je na tom nejlákavější je asi ona
platoničnost takových vztahů, kterou neruší dokonce ani podoba tváře či ladnost
nebo neladnost postavy, natož pak konflikty všedního života. Jsou to přímo orgie
platonismu a na místech, kde by je člověk nejméně čekal. A to prosím žijeme v
epoše cool sexu a zhrubnutí lidských vztahů No jo, ale bude to hlavně tím jarem.
Zítra je už prostě první máj a tak se asi nedá nic dělat, i když venku studený vítr
kmáše dvěma vlajkami, které vidím z okna. A to je asi taky důvod, proč jsem
začal tento dopis zcela automaticky právě tímto tématem. Nač mám v tomto máji
myslet já? Na to, co bylo nebo snad ještě bude? Zatím si dýchám na zkřehlé
ruce, abych v nich aspoň mohl udržet pero. A jak stařec studenovlhký se těším,
až si budu moci lehnout do postele.
1. 5. 1982
Slavný den mě probudil kvílením meluzíny v mřížích a šerem, které se nechce
prosvětlit ani teď po obědě. Je to divný první máj. Prší a sem tam dokonce
poletuje sníh. Vnovinách čtu, že na Luční boudě je 170 cm sněhu. Jestli to pánbů
myslí tak, že ani jiným nedá to, co já nemohu užívat pak by to neměl tak
přehánět.
Myslel jsem si, že třeba odněkud zvenku zaslechnu muziku z ampliónu, jak
jsem to slýchával doma, ale v Ruzyni je ticho a zhola nic nepřipomíná veliký
svátek. Na stromech se klátí téměř holé větve. Aniž bych tomu mohl zabránit,
vrací se mi vzpomínky na první máje v horkém slunci a vlahém vzduchu, my
dva jen ve svazáckých košilích. I večer bylo ve wilsoňáku tep lo jak v létě.
Někdo by měl vypracovat naprosto přesnou zprávu z meteorologických údajů,
jak to bylo kdysi a jak je tomu dnes, abych si ověřil, zda nekecám jak stařík s
fajfkou na výminku. Ale nikdo mi nevymluví, že kdysi chodily holky na prvního
máje v šatech s krátkými rukávy a bez punčoch. Konečně je to vidět i na
fotografiích. Třeba na té z novin, kterou mámě doma, na které dnešní američtí
občané Ivo a Miluška a ještě Staňa Břehová křičí jistě něco o míru nebo ať žije
KSČ nebo soudruh Stalin.
Už předtím jsem uvažoval hodně o opojnosti toho májového kolektivismu a o
ceně, která se za to platí. Pamatuju se, jak rozporně to na mě vždy působilo. Byl
jsem v těch průvodech rád i nerad. Vždycky mi chyběla taková ta vnitřní
spontánnost - neuměl jsem projevovat spontánní nadšení, a když jsem chtěl
vykřiknout nějaké heslo, bylo mi při tom dost trapně a připadal jsem si jako
opilec. A vím, že mi to bylo líto a že jsem se na sebe hněval a říkal si, si nějakej

vadnej. A určitě to nebylo proto, že bych s těmi hesly, která se měla vykřikovat,
nesouhlasil. Určitě jsem ve svých dvaceti letech považoval soudruha Stalina za
moudrého vůdce a koryfeje vědy. Vždyť geniálně rozřešil rozpory v jazykovědě
J. N. Marra . Skutečně jsem trochu záviděl takovému Honzovi nebo Lubošovi,
když řvali na plné pecky, že kočí bičem práskne, Tito jednou zhasne, nebo jak to
vlastně bylo. Vím, že jsem se s pocitem provinění vyhýbal nošení praporu a
standart. Ale vím taky, že jsem hluboce miloval májové odpoledne a večery,
když jsme se s kultbrigádou toulali Brnem, seděli v celém chumlu před Domem
umění nebo v parcích a zpívali bláznivé písničky a drželi se za ruce. Oba jsme
měli modré košile a v jistém smyslu jsme byli tím svátkem opojeni. Byl to
zvláštní, laciný druh alkoholu. Člověk snad při tom nemusel ani jíst. A
nepanovala žádná organizace. Moudrému člověku musela připadat ta naše
bláznivá skupina kluků a holek jako banda nebezpečných fanatiků. A přece si
nevzpomínám na jediný negativní cit, který by nás spojoval. Všechno směřovalo
k důvěře, lásce, přátelství, pomoci a chuti po štěstí. A přitom to žádná doba
obecné důvěry, lásky a přátelství nebyla. Právě naopak, tady v Ruzyni čekala
spousta nevinných lidi na smrt. Nikdy se nedovím, co bych dělal, kdyby mi to
někdo tehdy rozumně vysvětlil.
Myslím přitom na to, jestli je nutné právě kvůli této zkušenosti vzdát se vůbec
kolektivismu a jeho orgiastických rozkoší anebo jestli může mít kolektivistické
opojení pozitivní význam v lidském soužití. Uvědomuju si totiž, že ve mně
nezůstala z té doby, kromě studu za blbost, celkem žádná pachuť po té opojnosti,
že kocovina je rozumová, ne citová. Bral jsem určitě celou tu skupinu lidí kolem
jako záštitu, dokonce i pro naši ryze sobeckou lásku, jíž vůbec nepřekáželo, že je
neustále obklopena diváky. Měl jsem spíše pocit, že přihlížení jiných jen zvyšuje
její cenu a že diváci jí přeji jako obecenstvo milující dobré divadlo. Když jsem
viděl dvojice, choulíci se v parku, bylo mi jich líto, že jsou tak sami a nemohou
se se svým štěstím s nikým podělit. Zdálo se mi, že mnozí by se chtěli připojit k
našim hadům a jiným pitomým hrám, že závidí našemu opojení a že jen ostych
jim brání, aby se zaklesli svýma rukama do našich. Nevěřil jsem, že by tomu
mohl bránit rozum anebo úplně jiná životní zkušenost, která vidí v modři našich
košil nepřátelskou barvu. Neštěstí celé věci bylo právě v tom, že taková
zkušenost existovala a že my jsme to nechápali.
Nemyslím taky, že opojení z kolektivismu bylo důsledkem nějaké „ideové
jednoty“ anebo dokonce dost idiotských forem, které tento kolektivismus na
sebe bral. Jako třeba ty trapné tanečky s kučeravou Káčou a podobně. Nejhlubší
a nejopojnější formu kolektivismu jsme asi zažili, a to se mnou budeš souhlasit,
v onom neformálním pracovním a polotrampském životě na Kružberské
přehradě. Tam se přece už žádné formálnosti nepěstovaly, a přece mi utkvivá v
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paměti onen život ve staré hospodě nad stoupajícím jezerem jako zcela opojný a
dodnes cítím jistý stesk za bezpečím oné lidské skupiny, v níž nebylo času ani na
špetku nudy a která si dovedla sama vymyslit naprosto demokraticky život jako
řetěz radostí a neustálých objevů.
Snad proto nejsem schopen takový kolektivismus zavrhnout a dát ve všem
přednost ryzímu individualismu. V člověku je asi hluboce zakotveno tíhnutí ke
skupině (Mary McCarthy)" a podlehnutí tomuto puzení je provázeno podobnou
rozkoší jako ukájení jakéhokoliv jiného pudu. A jako ve všech ostatních
případech, přináší rezignace na ukojení přirozeného pudu nepochybnou
deformaci lidského bytí. Asi tak jako ji přináší rezignace na sex nebo mateřství.
Celý problém je ovšem v tom, že kolektivistického opojeni lze snadno
zneužívat, v historii je o tom bezpočet příkladů, a že navíc jako každé pudové
opojení vyřazuje kontrolu funkce rozumu. My sami jsme byli nesporně na čas
obětmi takového zneužití. I když si zase nemyslím, že toto zneužití bylo
naprosto záměrné a chladně vypočítáno. Mozky, které vládly nad formami
tohoto kolektivismu, nebyly schopny tak ďábelských rafinovaností. K tomuto
zneužití dochází samovolně a je to skoro automatický proces. Ani Savonarola
nebyl tak rafinovaný dábel.
2. 5. 1982
Tyhle opojné máje a všechen mladistvý kolektivismus zmizel ze scény. Byl
spojen s určitou zvláštní dobou a už ho nikdo neprobudí. Dnes by asi vzbuzoval
jen pocit údivu a byl by zjevným anachronismem. Jenže je pravděpodobné, že
touha po nějakém takovém kolektivistickém opojení dřímá v každém člověku a
v mladých lidech tím víc. Nic takového se už nedá zorganizovat, rozumný
kolektivismus si lidé musí vytvářet sami. Dnes je ovšem takovému kolektivismu
celé civilizační okolí nepřátelské. Volný čas je individualizován už samými
technickými prostředky, jako je televize, všechny ty hi-fi zařízení, auto, motorka
a podobné věci. A když mi někteří kluci tady podrobně líčili, jak to vypadá na
pražských diskotékách nebo všelijakých těch zábavních mejdanech, děkoval
jsem osudu, že nejsem mladý v této době.
Tímto nepřátelstvím životních forem vůči kolektivismu se však asi zvyšuje
cena opojení, kterou může poskytnout. A ať mi nikdo neříká, že takové ty
pololegální čundrácké party, party vůbec, volná pivní sdružení, o kterých mi tu
vyprávěli, a mnohé jiné skupiny mládeže, které se tvoří mimo všechny formální
organizace oficiální společnosti, nejsou výrazem přirozeného sdružovacího
pudu. Nechal jsem si o tom vykládat a našel jsem v těchto často podivných a

nemravných společenstvích mnoho shodných rysů s tím, co spojovalo kdysi nás.
Především snahu uniknout osamocení a snahu po porozumění. Nikdy asi nebylo
tak výrazně pociťováno mladými lidmi, že všichni dospělí jsou banda blbců. My
jsme to asi tak necítili, ale trochu přece jen, už proto, že většina dospělých
nechtěla s námi sdílet naši naivní víru v budoucnost. Dnes není víra ani tam ani
onde. Dospělí nechtějí sdílet s mladou generací akorát její lehkomyslnost a
neúctu k nahromaděnému majetku. Ale to zas vůbec neplatí bez výjimky.
Pamatuju se, že když tohle všechno v našem životě skončilo, jen co jsme
opustili fakultu, měl jsme pocit vákua, a když jsem na samém začátku seděl sám
a sám v jakémsi klášterním internátě v Kroměříži, bylo mi smutno jak
opuštěnému psu. Takových období bylo hodně a všechny kolektivy, do kterých
jsem později zapadal, byly prosty onoho prvotního opojení. Všechno jakoby už
bylo rozleptáno soutěží o větší platy a větší chaty. Vlastně až po pádu jsem míval
pocity obnoveného kolektivismu komorního typu v kruhu přátel podobných i
osudy a úsilím o zhodnoceni zdánlivě zkrachovaných životů. Jaká bída by to
byla, kdybych to už nikdy nepoznal. Přirozeně, že pozdní přátelství nemůže
blbnout s kučeravou Káčou, ale třeba na Hrádečku nebo jinde, často i v Jure při
hořících polenech, na početnějších večerech u Mirovců a jinde jsem při pouhém
toku hovoru a zajímavých vyprávěních i obyčejném tichu a soustředění
obnovoval zapomenuté bláznivé jihnutí o kolektivismu mladých let. Dnes se to
všechno jinak jmenuje, ale jde v podstatě stále o jedno a totéž.
Jsou to mimo jiné školy životních situací, neškodné léky proti depresím a
permanentní pokusy o transcendentálni bytí, protože tak prekračujeme svoje bytí
směrem k druhým (Sartre).
Je na tom proste něco a krajní individualismus je často z nouze ctnost
Maskuje neschopnost této transcendence nebo vědomí vlastní bezcennosti,
tíživou prázdnotu, v niž není co k nabídnutí. Nechci probůh hlásat žádný nový
kolektivismus, prostě jen říkám, že pudová přirozenost si vždy cestičky najde a
kdo se nechce za žádnou cenu poddat, je trochu nemocen.
Já nevím, hoši, co všechno jste v tomto směru prožili a co si zhodnotili. Milan
zažil v tomto směru víc než ty, Peťo, i když měl k tomu zdánlivě míň příležitostí.
Pozoruhodné je, jak zmizel dnes dokonale každý zážitek kolektivismu z
vysokoškolských let, kde je to vlastně nejpřirozenější. Nevím tak, jestli aspoň
záchvěvy takového pocitu mohou vzniknout na vojně. Z Milanova dopisu z Tater
zaznělo něco z toho starého opojení když psal, jak slyší v tom svém a Martině
srubu hlasy přátel a cítí, že jeho bezpečí a radost je spojena se společnou
sněhovou existencí a s příslibem večera s příjemnými a tichými rozhovory.
Když tohle všechno člověk ví, musí se sám snažit. Řekl bych, že to stojí za to.
A možná se dokonce rodí nějaký nový kolektivismus, s kvalitativně novou

povahou než ten náš ukřičený. Spíše tichý a niternější. Jenž je smyslem sám sobě
a jenž jeho vedlejším produktem by mohla být tvorba bytí anebo aspoň pokusu o
důstojné bytí. Přes všechny možné pomocné prostředky, jako je sekání dříví,
kopání pivnice, sport, literatura, hudba nebo dobré žrádlo. Nic se nevylučuje,
neboť vše je lidské. Měl bych napsat několik manuálů pro praktickou potřebu.
Měl bych na to čas i mě všelicos napadá. Jenže i tak mám pocit, že plýtvám
místem, které bych měl věnovat přímému rozhovoru. To všechno se mi tu však
připletlo do dopisu, jelikož byl ten studený první máj a dnes v noci dokonce
bouchala vichřice dvěřma, takže jsme je museli podkládat papírem. A tak mi
odpusťte, zítra určitě něco od vás dostanu a budu se vám věnovat.
3.5.1982
Pošta nejde a nejde. Ale právě jsem se rozloučil se spoluvězněm, který tu se
mnou byl více než čtyři měsíce. Najednou je pryč, na cestě někam do lágru a je
mi z toho dost smutno. Byl to nejlepší člověk, kterého jsem tu za celý rok měl.
Ohromně milý, kamarádský a na tento typ soužití téměř ideální. A je to zvláštní
druh spolužití, při kterém člověk neustále vráží do druhého. Tenhle nikdy
neopomněl říci promiň, takže to tu vypadalo jak při tlačenici někde na divadelní
premiéře, samé promiň a dovolíš a kdybys byl tak laskav. Je to jistě naivní, ale je
to způsob, kterým se dá ubránit trochu lidské důstojnosti.
A taky jsme si spolu moc vyhráli a tak si krátili čas. Učil jsem ho německy a
byl to asi nejpilnější žák, kterého jsem kdy měl. Učil se poctivě denně tři hodiny
a za ty čtyři měsíce jsme probrali celou učebnici pro samouky. Zvládl celou
zásobu slovíček a ještě mnohé navíc. Celou základní gramatiku včetně
konjunktivu a kondicionálu a podobných krkolomností. A když odcházel, byl
schopen se mnou po večerech pomalu a pozorně konverzovat o všem možném a
v klidu dovedl skoro bez chyby napsat dopis nebo krátké vyprávění, ve kterém
stálo sloveso ve vedlejších větách na konci a příslušným předložkám odpovídaly
příslušné pády. Možná se naučil z němčiny více než velká většina maturantů.
Tyto výkony jsou pravda možné jenom ve vězení.
Odměňoval se mi tím, že mě zasvěcoval do teoretických problémů
elektrotechniky a elektroniky, a navíc pro mě vytvořil desítky koníčků a
královských procházek, jejichž sestava dá o moc více práce než luštění. Byl
samorostlý básník a já dělal rozsáhlé rozbory jeho veršíků. Některé byly docela
milé. Do jednoho koníčku o rybaření (témata jsem si objednával) mi napsal:
Starý kapr šedý věkem

v šeru hloubky proplouvá.
A z rákosí žabím skřekem
tuňka ke mně promlouvá.
Tady mnohé chvíle trávim,
učeň cechu Petrova,
třebaže nic neulovím,
vracím se sem poznova.
Celkem pěkné, ne? Hlavně, že jsem při luštění strávil moc příjemných hodin.
A teď je pryč. A já si budu muset zvykat na jiné lidi a bránit se všem nebezpečím
ponorkového efektu. Už si připadám, jako bych tu měl stálé bydliště a jen hosté
se u mě střídali. Kdoví, zda ještě někdy v životě někoho z nich uvidím. Žiješ s
někým v nejtěsnějším sousedství a pak najednou zmizí ze života a už se s ním
nikdy neuvidíš. Ale to je prý pro vztahy v kriminálu příznačné. Tak to říkají ti
zkušenější.
Milí moji, je už květen a za pár dní se bude všechno opakovat. Země stihla
oběhnout celou svou dráhu okolo slunce. Pamatuju se, Evičko, jak jsi mi v
prvním dopise napsala, jak po mém odchodu vypuklo náhle jaro a rozkvetlo
všemi barvami. Na naši stráni před oknem to už zase začne a bude krásné hledět
na to z balkonu. Doufám, že neupadly zahradnické vášně pana Jánského a pani
Feldbauerové. Taky okolo chaty se začnou proklubávat tulipány a babiččiny
skalky rozkvetou. Jestli ovšem Marta nevyužije každého kousku půdy pro
pěstování brambor a trávy pro králíky. V novinách čtu, jak velmi se podporuje
idea samozásobitelství. Měli byste taky hledět urvat někde kousek půdy. V
novinách jsem už dokonce četl recept na nutrie v alobalu. Kdoví co všechno
ještě budeme jíst. Je to prý dobré! Škoda, miláčku, že jsi se nenaučila při mně
navléknout žížalu na udici a zřídit si naviják. Třeba by vám přišla nějaká rybička
vhod. Aspoň pro Tomáše. Pruty jsou za Milanovou skříní. Nejlepší rybář byl
ovšem Peťa. Ten jediný měl na udici kapra, ale mou neohrabanosti nám utekl.
Předpokládám, Evičko, že by ti teď nebylo ani proti mysli, kdybych ti teď
navrhl, abychom si zajeli do Hamuliakova. Pamatuješ ještě, jak jsme tam byli i s
Lízou a jak chudinka po celou dobu byla zalezlá v jakési díře pod pařezem.
Kdoví, jak to tam vypadá, možná už výstavba přehrady poničila další moje
zákoutí a ubohá loviště. Mohli byste si tam jednou zajet a napsat mi o tom. Jak
asi vypadají ta místa, kde sis jednou, Milanku, pořezal nohu. Měl bys tam vzít
Martu. Vezměte si prut a chyťte Tomášovi pár rybiček. Určitě ještě neměl
čerstvou rybku. Když jediný rybář v rodině je v base.
Peťo, jakým asi budeš žit životem, až se vrátíš? Vlastně jsi to už vyzkoušel
vloni, chodils každý den do práce. Ale já jsem to ještě nezažil, po celá studia jsi

přicházel a odcházel bez nějakého pořádku, jak ti to vyšlo. A na podzim to už
bude vážné. Vždycky jsem snídával sám, většinou sám. Do Dúbravky je daleko,
budeš asi muset brzy vstávat. Na vojně to však jistě není o nic lepší, takže návyk
už budeš mít.
Tak rád bych věděl, jak se ti tam teď daří? Oč je Martin vlídnější na jaře než
přes tu krutou zimu? Jestli to dobře počítám, máš to dneska přesně za 150 dní, a
protože tě pustí jistě o něco dříve než toho 30. září, je to ještě míň. To už jde.
Maminka tě bude čekat na nádraží a půjdete zadem okolo té celnice, kde už
tolikrát vyhlíželi mě. Třeba přijde Milan taky a bude vzpomínat, jaké to bylo
před třemi lety, jak ucítil pod nohama dlažbu bratislavské stanice.
Co na to říkáš, že se nám chce oženit? Nebo co to vlastně chce. Tím pádem
narušuje tvoje práva jako prvorozeného. Budeme to muset udělat tak, že grunt
dostane on a bude sedlačit. Ty jsi dostal studium. Jedině, že by sis grunt vyženil.
Přechází mě z takových úvah zrak i sluch. I když Marta Šimečková zní docela
dobře. V Ostravě je už jedna Martina a jedna Markéta. Nějak mi to připadá
všechno nepravděpodobné. Asi proto, že trčím už rok v té base a ztratil jsem
smysl pro běh času a normální proporce vývinu života. Vždyť tuhle Martuš jsem
znal celkem nedávno jako dítě, které způsobně říkalo - dobrý večer, ujo, a
dovidenia, ujo. Je to podivné. Budeš jim muset pomáhat, sem něco přinést, tu
něco... tam něco přitlouct. Nebo ne?
4. 5. 1982
Přece jsem se dočkal vašich dopisů. A zůstaly mi jenom tři stránky, abych se s
vámi rozdělil o radost z nich. Dostal jsem od tebe, Evičko, dopis ze 4. 4., kde mi
píšeš ještě pár slovíček o Maline, o smrti pani Adamíkové a pořád jenom o tom,
jak je ti smutno. Ach, bože, kolik už takových dopisů tady schraňuju. Ale neberu
to tak, protože je ve mně ještě vzpomínka na naše setkání a tehdy ses mi zdála
přece jen trošku veselejší. Pak přišel, Milanku, Tvůj dopis ze stejného data, ve
kterém mně posíláš ten pocit nádhery z prvního koupání. Já bych bral raději to
vyhřívání na sluníčku, protože pořád jen mrznu a mrznu a už jsem skoro
rezignoval na to, že bude skutečné jaro. Vidím, že v Bratislavě je to přece jenom
trochu jiné. Je to skutečně tak?
A konečně jsem, Peťo, dostal taky dopis od tebe. Je nejstarší, ještě z 28.
března, tedy králce po té dovolené. Registruju pokojně tvoje pracovní honičky,
protože jsem si už na to zvykl. Stejně to, co píšeš, je už takový ten obrázek
stálých zvyků a známých věcí. Už nic není pro tebe moc nové a pomalu vše
spěje ke konci.

Dostal jsem ještě taky pohlednici od Milušky a Vlada k Velikonocům s moc
pěkným Ladovým obrázkem jara.
Takže moc vám děkuju a pomalu se rozloučím. Nemám stejně moc
soustředění, protože se tu zabydluje nový spoluvězeň. Příště se ještě k vašim
dopisům vrátím a trošku si popovídáme. Cítim, Evičko, jak se ti Tomáš šplhá
vyděšený po krku. A dojímá mě to strašně, protože si tak živě vzpomínám,
jakým způsobem... Líza. Když jsem ji ještě nosil v kapse županu, když jsem šel
vysypat smetí. Škrabe to, ale je to krásný pocit, když můžeme živému tvoru
poskytnout iluzivní ochranu.
Evičko, moc tě objímám a dlouho, dlouho tě držím za ruku. Milanku, snad
ještě půjdeme všichni k nějakým jezerům a uděláme si ohníček. Peťo, držím ti ve
všem palce a přeji i trošičku pokoje.
Všechny vás zdravím spolu se všemi věrnými přáteli.
Váš Milan

Všichni moji milí dohromady!
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7.5.1982
Naprosto nečekaně a k mému radostnému překvapení přišly včera nové
dopisy. Od tebe, Evičko, z 28. 4. a od Pěti dva z 13. a 21. 4. Když uvážím, že si
ten svůj házela do schránky pravděpodobně ve čtvrtek 30. 4., pak urazil svou
vzdálenost za neuvěřitelně krátkou dobu jednoho týdne a tím ustavil nový
světový rekord. 14 dní po návštěvě mám už zprávy o tom, kde jste všude byli, co
jste zažili a jak jste dojeli domů.
Avšak ještě než to vezmeme po pořádku, musím oznámit, že jsem dostal včera
taky balík, plno dobrot a to jsem ještě neměl snězeno všechno, co jste mi přinesli
na návštěvu, mám ještě sádlo a čokolády. A navíc jsme se včera holili a koupali,
chytil jsem docela slušnou košili, a tak se stal čtvrtek až příliš radostným dnem.
Snad proto, že to byl den, kdy jsem opustil dům, lépe řečeno byl z něho
odveden, přesně před rokem. A nemám vůbec rád, když se nahromadí do
jedného dne příliš hodně radosti, nezůstane na další.
Tak jste si tedy v Praze pobyli. Myslel jsem, že pozvete Jiřku na chalupu na
zpáteční cestě. Všechno jsem si představoval tak, jak se i stalo. Tohle se mi
skoro vždycky povede. Jen v příbězích, ve kterých sám vystupuji, moje „vidění“
selhává. Už předtím jsem myslel na to, jak to asi vypadá na chalupě. A ty píšeš,
že se nic nezměnilo. To je krásné slovo. Milan se mordoval s piliňáky, to já bych
je rozhajcoval na to tata. A možná, že ani ne, možná by se mi třásla ruka a hlava
by se mi točila ze vzduchu, který tam vane z lesa. Vlastně ani nevím, jaké by to
všechno bylo. Jiřina by mi měla napsat, jaké to je přijít po roce k bílému stavení,
pohlédnout na všechny předměty, a vidět najednou, že se nic nezměnilo.
Nemusíš se bát, že to prožiju se závistí. Jak rád bych slyšel to vypravování, o
kterém mi píšeš. Četl jsem už tolik literatury se špatnými konci, že člověk přímo

dychtí po nějakém příběhu, který dobře dopadl. A přitom není o nicméně
pravdivý. Seriózní literatura už dlouho žije v domnění, že život je tak smutný, že
všechny dobré konce jsou prohřeškem proti životní pravdě. A přesto byl ten
příjezd na chalupu pravdivý. A já cítím, jako voní piliny ve stodole a jak měkká
je tráva na dvoře. A teď si uvědomuju, že jsem za celý rok nezašlápl jedinou
travičku. Jaký úžasný příspěvek k ochraně přírody by to byl, kdyby se tak
zachovali všichni lidé na světě!
Dlouho po vašem odjezdu mi vrtá v hlavě spousta věcí příjemné povahy, i
když většinou banálních. Mrzelo mně například, že jsem se neptal, co jste udělali
s Tomášem. A trpěl jsem představou, že jste ho zásobili a nechali tam
samotného. Teď už vím, že s ním byla Marta. Asi se spolu učili. Tak se mi věci
vyjasňují a vaše dopisy naplňují vždy skutečností celé dlouhé sekvence filmu,
který si sám sestříhám. I na chatě jsem snímal scény a přesvědčuji se, že byly
pravdivé. Joj, jaké tam muselo být teplo. Babičko, moc ti děkuji, že se za mne
modlíš, a jistě i za Evu, aby se tolik netrápila. Zapomněla si mi ovšem napsat,
Evičko, že jste pili kávu z dědečkových piků a srdcí a babička možná měla
napečeny beleše. Tady ti Češi neví, co to je. A Marta určitě říkala, tak vykládejte,
a já slyším to moravské á a na konci e, které není to obyčejné české e. A druhá
Marta s Tomášem se dívali na Milana, jak se tváří. A Milan se tvářil jistě
pokojně a optimisticky, jako když byl tady.
A u Mirovců vám otevřel jistě Miro a říkal - poďte ďalej a rozprávajte, ako sa
má Milan. A Dada sa pýta - vy ste boli za ujom Milanom, teta? A Jožo přišel a
ptal se - ako sa má náš kamarát. A lla volala, jak vypadám a jestli jsem už
ztloustl.
Tak pěkný film bych si ani sám nevymyslel. Je to tak pěkný film o lásce a
přátelství, že ho ani tady nevypravuju. Trochu se stydím a trochu se bojím, že by
vzbudil smutek u těch, kteří ho sami z vlastní zkušenosti neznají a kteří žiji v
hrůze, že se jejich bližní od nich odvrátí, film se přestřihne a v kine zůstane tma.
Ta nepříjemná tma mezi cizími lidmi, kteří tě najednou probudili z jakéhosi
hollywoodského snu a začínají myslet na svoje starosti. Mlčím o tom filmu,
abych se nechlubil bohatstvím, které není ani tak docela moje. Tímto způsobem
se, Evičko, těším z tvých dopisů, vytvářím s z nich jiný svět, než je ten tady, a
jen je trochu ticho, nebo když věznice zmlkne po večerce, už jsem v něm. A jdu
po tvém boku Horským parkem cestičkami, po kterých jsme vozili děcka v
kočárku, když tu ještě nesupěli joggeri. Nejsem si však úplně jist, zda bych třeba
nesupěl mezi nimi. Rozhodně bych to rád zkusil po těch všech dopisech od
kluků, které mi div nevyskočí ze skřínky, jak jsou plné běhů a finišů z
posledních sil. Stojím po tvém boku na pohřbu paní Adamíkové a zkouším se
modlit, protože to jistě byl pohřeb křesťanský prodchnutý vírou, že duše už

dávno míří vzhůru a raduje se. Asi tak jako já už na všechno shlížím. A rád se s
tebou loučím s Janou. Už jsem se v jednom dopise rozloučil. Všechno prostě
dělám s tebou. Jen ten výtah neposlouchám. Protože vím, že jsem tady a nemohu
být současně ve výtahu. Nedělej to, Muki! Víš, moje milá, bojím se, že se tolik
naučíš smutku, že se už nebudeš umět radovat, až k tomu bude důvod. Tolik těch
výtahů jezdí a ve všech jsou jen cizí lidé. Takové množství beznadějných výtahů
tě netrápí. Podařilo se ti mě přesvědčit, že už jiná nebudeš. A co mám v tom
případě dělat? Ten lék, který by tě vyléčil, není v mé moci. Když ti napíšu, jak
velmi na tebe myslím a jak strašlivě je mi po tobě teskno, je to ještě horší,
protože to tě neutěší. Je to poprvé v životě, co tě nemohu utěšit žádným slovem,
žádným z těch, po kterých jsi vždy tak dychtila. Všechna ta slova tě činí dnes
jenom smutnější. Mělo by však v tom smutku být něco hořkosladké.
Tak jako ty léky na moje ubohé zuby, které jsi mi poslala. Nevěřím jim sice
moc, ale polykám je a statečně si masíruju dásně. Koupil jsem si na to dokonce
nový kartáček.
Nebudu ti už radit, jak žít v míru s Milanem. Mohl bych ti jenom poradit, abys
ho měla prostě ráda, a to je zbytečné, protože to máš stejně. Je v tom něco
jiného. Milan to ví naprosto přesně, ale nemůže ti to, chudáček, vysvětlit. Měl by
tě raději, kdyby se mu to podařilo, a jistě po tom touží, tak jako jsem po tom
často toužil já. Nemá však tolik trpělivosti, v jeho věku jsou myšlenky mnohem
příkřejší. A oběma vám chybí láskyplná shovívavost, které se člověk nestačí dost
naučit. Někdy na to nestačí celý život. Máš však pravdu, už si o tom nebudeme
psát. Brzy bude doma Peťa, který dovede za zády svého nadávajícího učitele
přátelsky pomrkávat na vojáky anebo se dívat na zasněžené vrcholky hor a
myslet na to, že nekonečně malý úsek křivky si můžeme představit jako přeponu
nekonečně malého trojúhelníku de, da, dy.
8. 5. 1982
Jistě si, Peťo, nemyslíš, že jsem ten příklad vypočítal. Nic z toho neumím. Ale
princip jsem pochopil. Je mi celkem blízká představa nekonečně malých úseků
křivky, predstavujú si ji jako křivku mého času. Taky se skládá z nekonečně
malých úseků, jsou to vteřiny a minuty. I hodiny už jsou nekonečně malé k délce
té křivky. Jen nevím, jestli ji mám derivovat nebo integrovat, aby byla
snesitelnější.
Tvými posledními dopisy jsem konečně dohnal i tvůj čas a vím, jak jsi žil
dokonce před čtrnácti dny. Pořád stejně vojensky, ale, jak cítím, přece jen trochu
veseleji, protože už není taková zima a až do tvého návratu bude jenom teplo.

Jsem ti vděčen za to, že mi dáváš tak podrobnou možnost poznat tvou
vojenskou existenci. A nikdy jsem nepovažoval tvou lítost nad zbytečně
stráveným časem za naříkání. Vždyť to vyplývá jen z vědomí, že čas je možné
prožívat smysluplněji. A to je vědomí, které neovládá tak úplně každého, jak
bychom se mohli domnívat. Já prožiju vždycky šok, když se tu setkám s někým,
komu se ve vězení docela líbí, hlavně proto, že stejně neví, co by dělal, a tady
aspoň nemusí pracovat.
Vyciťuju z mnoha tvých dopisů podvědomý strach, že by se ten rok mohl
zapsat nějak neblaze do tvého charakteru. Vyplývá to z tvého fanatického zápasu
o zachování těch špetiček pohody a volného času, které ti zůstávají pro běhání,
čtení a vůbec něco normálního. Ale o to neměj strach. Zdá se mi, v poslední
době zvláště, že člověk je ve svém základním rozvrstvení strašně imunní proti
vlivu prostředí. Alespoň dospělý člověk. Co se o tom všechno napsalo! Jaká víra
se vkládala do možnosti měnit člověka vlivem prostředí. Kdyby byla jen z deseti
procent oprávněná, pohybovaly by se na světě už dávno darwinovsky upravené
bytosti nebo pěkně odlišené zástupy alf, bet či delt, jako v tom Huxleyovi .
Vždyť by to bylo o tolik účelnejší.
Celý život se jenom přesvědčuju, jako málo jsou lidé schopni měnit se. A teď,
když mám možnost přehlížet všechny ty zástupy lidí, se kterými jsem se setkal,
připadá mi, že byli vždycky takoví, jaké jsem je poznal na samém začátku. Mění
jen šaty a převleky, ale zůstávají stejní, dobrí a zlí, silní a slabí, stateční a
zbabělí, chytrí a hloupí. Jen stárnou ve svých základních vlastnostech, ale od
základu se nemohou změnit ani kdyby se rozkrájeli. Ani nevím, zda je to důvod
k optimismu nebo k pesimismu, ale snad je to důvod k optimismu. Nelze
například zblbnout více lidi než ty, kteří k tomu mají sklon sami o sobě.
To ale neznamená, že nerozumím tvému pocitu. Člověk má přirozeně strach o
svou integritu. Musí konečně uznat váhu okolností a nikdy neví dost přesně, jak
je na tom se svými silami. Já jsem například nikdy neveděl, jestli mám dost sil,
abych nepodlehl nadlouho hlubokému vnitřnímu klidu až letargii, který mně
někdy zachvacoval. Ty se bojíš, jak jsem vyrozuměl, aby sis nakonec neřekl, že
je lepší lehnout si v těch chvílích volna, nebo jenom tlachat s kamarády, než
vyběhnout do mrazivého vzduchu. Ale máš to marné, hochu. Kdyby si tvoje
vnitřní podstata chtěla lehnout, lehl by sis bez nejmenších výčitek svědomí a
nesváděl bys ani žádný vnitřní zápas. A to vše je jenom symbolem něčeho
hlubšího, co je prostě dáno v struktuře lidské bytosti. Já jsem už tak
vytrénovaný, že uhádnu tuto strukturu po jednom dni, který stráví nový příchozí
se mnou v cele.
Vím, že prostředí je schopno člověka uslušnit, obalit ho jakýmsi zámotkem,
beztvarou kuklou, ale i tak se ukáže po čase, zda v kukle byl farebný motýl, nebo
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noční můra. Já už vím, že se ti na té vojně nic nestane, tak jak se nestalo
Milanovi, a musím se přiznat, že jsem měl skutečný strach tehdy. Myslím tím, že
se ti nestane nic podstatného. Že se ti nestane nic na charakteru, že se ti nezalíbí
evidence prádla a velení vyjukaným holubům. Na to už je pozdě, chválabohu.
Jinak se mi tvůj zápas o sebe sama, který svou vnější podobou připomíná zápas
proti chuti k jídlu, velice líbí. A ty už asi dnes víš, že tohle neplatí jen pro vojnu,
ale pro celý život. Je to konečně i obsahem naší rozmluvy s Milanem v
posledních dopisech. Přitom oba víme, že třeba Milanova „odlišnost“ nespočívá
v tom, že jezdí v zimě na kole do práce. Všechno je to složitější a maminka má
možná pravdu, když si myslí, že by ho nezměnily ani dva obleky a kravata u
krku. Není důležité to, co se obecně uznává za důležité, důležité je to, co v dané
chvíli považujeme za důležité pro uchování svébytnosti a autenticity. I kdyby to
byla úplná blbost. Tohle všechno se může měnit, ale když je jednou daná,
nemění se základní touha překročit obyčejnost života a prozkoumat tu členitou
krajinu v dálce, která pohodlnejší lidi zastrašuje. Nikdy přesně nevíme, co to je,
co utváří charakter, možná zvědavost.
Když by však byla řeč o důležitosti či nedůležitosti naší vnější obrany proti
„tloustnuti“, mohlo by vás zajímat, jak změnilo prostředí mne. Vy víte, kolik
nervů jsem stál maminku, protože jsem chodil oblečený jak šupák. A hle,
najednou sním o tom, jak by bylo krásné vyčistit si boty, až by se leskly,
obléknout si krásnou novou, vyžehlenou a voňavou košili, pozorně si vybrat
vázanku, mít tak pěkně ušitý oblek na sebe, lehký a z dobré látky, obléknout si
ho, vzít si vyžehlený kapesník, učesat se a jít třeba po dunajském nábřeží, jen tak
sám pro sebe, ne abych se líbil kolemjdoucím jak jsem elegantní pán. Prostě
bych to rád zkusil. Asi jen jednou, protože by mě to brzy přestalo bavit. To asi
dělají ty tepláky, které jsem si ještě dneska polil kávou, a onen trvající, strašný a
dlouhý pocit permanentní špinavosti, opocenosti, hrubosti a sešlosti všeho, co je
na mně i okolo mě. Taková zkušenost už může změnit podstatně vnější
důležitosti. Pamatuju si, jak Milan naopak s rozkoší vklouzl z vojenské
upravenosti do ošumělosti džínů. Obrana našeho vnějšího vzhledu je prostě
závislá na vnějších okolnostech a mění se spolu s nimi. To může maminku utěšit
až budou všichni chodit v teplákách, bude zase Milan chodit v lakýrkách.
9.5.1982
Přečetl jsem si, co jsem včera napsal, a najednou se mi zdá, že to, co jsem ti,
Peťo, napsal zní nějak moc fatálně, skoro jako viklefovská víra v predestinaci.
Nemínil jsem to tak, vím přece sám, jaké kusy dovede udělat s člověkem běh
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jeho života. Nevím, ani jak bych pojmenoval to, co v člověku, jak míním,
zůstává neměnné - je to jen ta základní struktura, trámy a nosníky, které vytvářejí
jádro lidské bytosti. Chtěl jsem ti prostě říct, Peťo, že člověk se nemusí bát, že
ho nějaké prostředí od základu změní.
Když myslím na některé lidi a srovnávám, jací byli ve všech těch historických
změnách posledních 30 let, tu s nesmírným údivem shledávám, že byli vlastně
stále stejní. I když navenek působí jejich osudy jako změny bouřlivého počasí.
Někdy prostě cítiš v člověku jeho neměnnou strukturu, vidíš ty trámy a nosníky.
A víš nějak předem, co v kterém člověku je. Kdysi, když ještě přede mnou
sedávali studenti, měl jsem po roce, po dvou až nepříjemný pocit, že vím, jak v
tom umění dopadnou. To nebylo v talentu pro řemeslo, bylo to hlouběji, ve
struktuře těch kluků a holek. A ono se to „vědění“ netýkalo nějak výhradně
kariéry, bylo to hlouběji, týkalo se to předpokladu k zhodnocení vlastního života,
toho překročení, o kterém jsme vždy mluvili a za které se neudělují státní ceny.
Bůhví, možná si to jenom namlouvám, spojuju to, co vím o současnosti a
minulosti, a namýšlím si, že jsem to už věděl kdysi. Ani sám to už asi nedokážu.
Ale jak to, že jsem, sakra, věděl kdo bude dobrým komponistou, když jsem
pořádně nerozuměl ani hudbě ani herectví. Nechme toho, jsou to možná
nevhodné příklady pro skutečnost, že každý člověk je vybaven neměnnou
strukturou, jejíž tvar a pevnost jsme někdy schopni zahlédnout. Vždyť podle
toho si vybíráme své přátele a nepřátele. Podle toho máme některé lidi rádi a jiní
jsou nám lhostejní.
Otázka ovšem je, zda jsme schopni vědět něco i o vlastní struktuře. Rozhodně
je asi těžší ji poznat než zahlédnout cizí. Asi až do smrti nás budou sužovat
pochybnosti o její skladbě. Proto však zápasíme denně o její utvrzení, o soulad
mezi tím, co o sobě víme, a tím, co o sobě ještě nevíme. Ty už víš, Peťo, že si
nelehneš, když si se rozhodl jít běžet k lesu, ale nevíš dost jistě, jak se zachováš
v jiných rozhodováních. To neví nikdo z nás. Musíme doufat, že nám to naše
duše v pravý čas řekne.
Ještě by se mi chtělo moc dlouho diskutovat o tvých několika větách, které se
týkají toho, co člověk po sobě zanechává. Neměl bych vůbec do toho vrtat, když
nemám vůbec místo na pořádné zdůvodnění. Uvažujte však oba o tom, zda
nepřičítáme onomu „zanechání" víc, než skutečně znamená. Ta projekce člověka
do budoucnosti mi připadá podvodná. Je často omluvou přítomnosti a ještě
častěji omluvou zločinů, opírajících se o falešné motivace. Člověk se zhodnocuje
vlastně výhradně v přítomnosti, anebo aspoň v délce svého života. Nemá jinou
skutečnost než skutečnost své přítomnosti a podvědomě ví, že s ním umírá celý
vesmír. Je to poctivější hledisko. Rozkoš z díla je rozkoš z jeho přítomné
existence a o pokrevním či genetickém pokračování to platí tím více. Všimněte

si, kolik podvodů se skrývá za projekty pro příští generace.
Nu, Peťo, rozlučme se pro dnešek a při nějaké té službě si pak na mně
vzpomeň. Ty noční a ranní hodiny jsou tak jako tak vyčleněny ze všednosti. Já si
na to trochu pamatuju.
Jen z maminčina dopisu vím, že jsi zase jel do nemocnice s těmi vředy za
uchem. Tos dostal přece v Dimitrovce, nemohu na to nemyslet. A už jsem
mamince říkal, aby všechny ty vitamíny neposílali mně, ale víc tobě. Snad by to
mohlo pomoci. A když ti doktor zakázal s tím běhat, měl bys ho poslechnout.
Maminčino sdělení vnáší nervozitu do mé existence. Abych zas čekal na další
dopis.
Milanku, od tebe mám jenom dopis ze 4.4. a potom přirozeně ten, který si mi
donesl. Pořád nevím, jako dopadl pokus o světový rekord. S rozkoší si čtu líčení
onoho dne v Rusovcích. Všimni si, jak jsme oba sáhli (já v nějakém minulém
dopise) po stejné vzpomínce na ty plesa pod Svišťovkou. Setrvávám u líčení
onoho dne také proto, že z něho cítím, jakou máte všichni radost z objevu, že
prakticky zadarmo se může jeden jediný jarní den změnit v intenzivní prožitek,
který naplní člověka živočišným i intelektuálním štěstím.
Podmínky pro takové prožití jsou dávno známy. Hlavně nesmí být člověk
sám, to pak nemůže usilovat vůbec o nic. Ono je to konečně všechno v té hlubší
filozofii happeningu, o kterou se zajímal Jano . Jenže tu nejde o představeni, ani
o diváky, jde jenom o účinkující. Možná by stálo za to napsat knihu o tom, co
všechno může člověk dělat. Ne ovšem jako pojednání.
Jen si vezmi obyčejný přehled normálních lidských aktivit. Zkoumám to
trochu tady a jde na mě hrůza z některých minulých životů. Večery, soboty,
neděle, dni a roky. Vždyť to znáš, je toho kolem plno. Nezdržujme se tím, co
víme o hospodách, televizi, mejdanech, zájezdech Čedoku atd.
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10.5.1982
Víme přece o nudě a marasmu, do které zabředá každá konvenčně prožitá
chvíle života. Nemáme proti tomu dost obranných reakcí. A přitom to nechce nic
jiného než trochu odvahy a přemýšlení, že človek může mít zadarmo to, o čem
mi píšeš. Jen doufám, že se to všechno líbilo Martě právě tak jako tobě. To je to
nejdůležitejší, protože sám člověk nemůže prožít vlastně nic. Když jsem jel
někdy sám na ryby, nikdy se mi to nelíbilo, přesto že vody Dunaje se valily
majestátně jako vždy a já cítil ten klid a odevzdání. Úplně chápu maminku, když
mi píše, že nemůže sama nic pěkného prožít. Když se nemáme oč dělit, pak nám
z toho, co máme jen pro sebe, nezůstává téměř nic. To je veliký důvod k lásce.

Byl tu dneska za mnou můj obhájce a říkal mi, že maminka telefonovala, že se
zase ztratily dva dopisy. Možná ještě přijdou, ale je to i tak mrzuté, protože jsem
v jednom z nich psal určitě o tobě a o Martě. Snad ještě dojdou, a proto nebudu
nic opakovat. Ty jistě víš, jak dovedu spoluprožít vaše společné procházky
městem, všechny ty drobné posvátné chvíle, které by samy o sobě nebyly ničím.
Zřejmě má Martina přítomnost vliv i na to, jak vidíš všechno kolem sebe. A je to
cítit v tom, jak o tom píšeš. Bylo to už i v těch dopisech z Tater, v nichž byla
hlavně příroda, ale já jsem věděl, že všechno je to tak silné proto, že Marta právě
dělá palačinky a že je prostě přítomná i v té liduprázdné skutečnosti doliny
posypané vlčími stopami. Za přítomnosti lásky se prostě dívame na svět jinýma
očima. Mnoho mužů neokouzlují ani tak ženy, jako spíše proměna světa, která
vzniká prostřednictvím lásky.
Bolestně mě vždycky zaráží, když čtu, že už znovu stojíš před rozhodováním,
co dále dělat. Lépe řečeno, jakým způsobem si vydělávat na živobytí. A marně
od sebe odháním výčitky svědomí a marně se dovolávám svého hlubokého
přesvědčení, že to není důležité. Že ty už jsi určen důležitějším způsobem a
všechno ostatní má jen povahu přírodních okolností. Jestliže chcete žít s Martou
sami, budeš se ovšem muset poohlédnout po něčem, co vás uživí. Chudoba je
zajímavá jen na určitý čas, když se vleče, začne se zajídat. S tím mám své
zkušenosti a moje životní nároky jsou ti známy, nikdy nepresahovali podprůměr.
Jak ti však mohu odtud poradit? Když ani nevím, pro co se rozhodneš a ...* jak
to máte vyřešeno s oběma matkami. Jejich nadšení si ovšem představit umím.
Jsem prostě dokonale odtržen od života. A také si uvědomuju, že nejsem
schopen uvažovat reálně. Zcela falešně se domnívám, že nic není důležitější než
svoboda a že na svobodě je všechno naprosto snadné. Když slyším některé
spoluvězně naříkat, jak jim narůstají alimenty, divím se jim a propadám iluzi, že
svobodný člověk musí všechno přece vyřešit...* žít v té skromnosti jako
poustevník, který nepotřebuje skoro nic. Když má slunce a nebe nad hlavou a
pod nohami širou zem. Vím však, že je to vězeňský pohled a že za bránou vězení
se najednou všechno spřehází. Že starosti se začnou řadit do zástupu a duše se
začíná zalykat problémy, na které nikdy nepomyslila. Možná i to je důvod, proč
se tu někteří tak rádi vracejí. Ani nevíte, jak dlouho jsem se nezabýval v
myšlenkách okolnostmi života. Když se zasním nad nějakým svým příštím
návratem, přistihnu se při tom, že myslím vždy jen na prvních dvacetčtyři hodin,
na setkání s vámi, na první dotyky s věcmi, na setkání s přáteli a to je vše.
Nemyslím na práci, na všechno, co se musí obstarávat, vyřídit, nakoupit,
vyjednat, uvařit, zaplatit atd. Je to asi obecná nemoc kriminálu. Myslím
jenom...*že bych mohl jít a po pár metrech...* nenarazil na mříží. Ale...* není
jenom kráčení bez konce. Prostě nejsem už schopen posoudit vaši situaci. Tím

méně vám poradit. Jsem schopen jen rad poustevníka, který žije v jeskyni, rad
Diogena, bydlícího v sudu. Z toho důvodu by ste měli oba naslouchat svým
matkám. Zvláště naše má vybroušený smysl pro realitu. A pokud si pamatuju,
měla několikrát v životě pravdu. Ale mnohokrát taky ne. Prostě, jak jsem už
jednou napsal, odevzdávám vás oba do vůle boží.
11.5. 1982
Přirozeně se mi, Peťulo, líbilo, jak si bral Milana do obrany a povzbuzoval ho
ve zpupnosti. Je to radost číst vaše lehké přátelské dotyky ve vašich společných
dopisech. Vždy znova kroutím hlavou nad tím, jak se vám podařilo překonat
všechny ty drobné překážky, které brání dětem z jednoho hnízda být skutečnými
přáteli a mít k sobě naprostou důvěru. Snad proto je to tak vzácný zjev, že v
jednom hnízdě bývá přece jenom tlačenice a nikdy se nedostane při krmení všem
mláďatům stejně. Možná jste toho sami slyšeli už dost. Ani vám se nedostalo
stejně, ne sice rodičovskou vinou, a přece jste si zvláštním způsobem rovni. Je to
tak podivné, že se ostýchám to někomu vykládat, protože mám při tom pocit,
jako bych se vytahoval a že by mi stejně nikdo neuvěřil. Dějí se nějaké zázraky a
mě to činí mocným. Když jsem včera dopsal svoje penzum před cvičením, přišly
mi dopisy. Evičko, tvůj opožděný dopis z 16. 4., opožděný proto, že jsem už
dostal ten, co jsi psala po návratu z návštevy. Pak ještě dopis od Joža ze 14.
dubna, velmi milý a upřímný, skoro jakýsi dojatý, o Tomáškových šibačkách a o
smutném zklamání, které Jožo bere jen na sebe. Nu což, je to chlapské.
Poděkujte mu moc za ten dopis. Potom ještě přišel velikonční pozdrav od Jiřiny
s velkolepou zpáteční adresou.
Řetĕz štěstí se netrhá a i teď v průběhu psaní dostávám další dopisy. Milanku,
od tebe prvomájový dopis a s ním asi společně posílaný Peťův šťastný výlev o
ružomberských cukrárnách, zmrzlinách, pepsicole a jiných věcech. Všechno mi
to zapadá dohromady. Teď vím dokonce, že jsi se přece jen dovolal, protože už z
maminčina dopisu jsem věděl, že jsi volal z Ružomberku. Nevím, bohužel, zda
se jim podařilo ty vředy dokonale vyřezat. Píšeš o tom jako o vítané příležitosti k
civilnímu dni, ale i tak bych se rád dověděl, co to vlastně je, že se to tak úporně
obnovuje. Nařizuji ti, abys mi to napsal!
Vím dokonce teď i to, že jsem správně spekuloval, když jsem si představoval,
že jste u Peťa v Martině tuto neděli. Doufám, že to vyšlo a že Peťa dostal
vycházku. Ach Peťo, kdyby se tak splnilo to, co by pro tebe, jak říkáš, bylo
nejšťastnejším dnem! Bylo by jistě nejšťastnejším dnem i pro mne.
Vidíte, vidíte, všechno vím, jak Milan seděl na prvního máje u stroje

(potřeboval by nejen novou pásku, ale i vyčistit), jak ty si, moje milá, vařila oběd
a Tomáš spal v Milanově posteli. Tyto zázraky však mají svou stinnou stránku.
Když chodily dopisy se zpožděním, měl jsem každý den naději, protože jsem
věděl, že někde jsou. Teď si nejsem jist, jestli jste už znovu napsali. Snad ano, o
tom, jak jste byli v Martině.
Ještě se ke všemu vrátím. Ted už jsem na té třicáté stránce a na ní vás vždy
zahrnuji láskou a objímáním. Evičko moje, chlapci a všichni ostatní, moc a moc
na vás myslím. Jistě cítíte, jak k vám natahuji ruce. Všechny pozdravujte a,
babičko, silně se modli.
Váš Milan

Všichni moji milí,
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dnes je možná jeden z prvních skutečně jarních dnů. Těch pár střech a stromů,
které vidím oknem, je ozářeno sluncem. Predstavujú si, že ty střechy i ty stromy
přímo hltají teplo po dlouhé zimě. Sem se však ani slunce ani teplo nedostane.
Jen jednou jedinkrát jsem v tomto jaře nastavil tvář slunci a úplně mě to vyvedlo
z míry. I když třeba slunce svítí, chytnem na vycházce kotec, kam padá stín.
Jestli jsem měl barvu ve tváři, jak píšeš, byla to barva vzrušení, se sluncem to
nemělo určitě nic společného. I tak jsem rád, že tě to potěšilo a že ti bylo
tentokrát po návštěvě líp.
Když je takto krásně jako dnes, intenzívně myslím na to, co v téhle chvíli
děláš. Kuchyně a Milanův pokoj jsou celé prosvětlené. Slunce praží na stůl.
Pamatuju se, jak jsem uhýbal s knihou do stínu, abych mohl tu oslepující bělost
stránky číst. A tady lezu po cele a hledám místo, kde padá aspoň kousek lepšího
světla. Možná právě čteš nějakou báječnou knihu, které jistě existují. Ten tvůj
Saroyan mi nedošel, asi ho poslali zpátky jako ty Mladé světy. Snad to není ani
zlá vůle, mají prostě strach z toho, že by tam mohla být pro mě zašifrovaná
tajemná zpráva, podtržením písmen nebo dírkami od špendlíků. Marně ovšem
přemýšlím, jakou tajemnou zprávu bys mi takto mohla zašifrovat. Třeba zprávu
o tom, že mě máš ráda, ale to zas není žádné tajemství, o tom mi píšeš v každém
dopise. Jenže předpisy jsou předpisy. Nejlepší by bylo, kdybych ti mohl číst.
Přes rameno, i když to nemáš ráda. Tentokrát bys to asi snesla. Pamatuješ si na
můj protivný zvyk vzít napřed do ruky každou novou knihu, která se u nás
objevila? A to bezodkladně, ještě než jsem se stačil převléknout. Vždycky si
říkala - jen aby ti to neuteklo! Asi proto, že jsem se napřed nezeptal, jak ses celý
den měla. Tato mánie je zapomenuta a tak se pokorně ptám, jak ses celý den

měla. A co budeš dělat o tom krásném víkendu, který nás čeká. Doufám, že tě
někdo někam vytáhne, třeba Mirovci. Nebo zajdeš s „mladýma“ za jejich
kamarády. Proč to jednou nezkusíš!? Určitě by tě vzali. Já jsem, Evičko, ubožák,
jak říkával dědeček, nevím, co ti poradit. Kdybych byl doma, na nic bych se tě
neptal. Protože ty nemáš ráda, když se musíš rozhodovat. Ty chceš, abych já sám
udělal, co chceš, abych tak dokázal svou lásku a zavedl tě tam, kde ti bude
krásně. Teď bych to snad dovedl poznat. Vzal bych do ruksaku vařič na suchý
líh, vodu do flašky a kávu a šli bychom někam, kde svítí slunce. Někam, kde
jsme ještě nikdy nebyli, protože není pravda, že už všechno známe. Neznáme
nic, to si jenom tak namlouváme. Protože my jsme pokaždé jiní, je jiné i každé
místo, kde jsme už jednou byli. Prostě všechno si můžeme proměnit v něco
nového. Bohužel, jsem na tuto možnost přišel až ve vězení. Novýma očima se
dají stará místa proměnit v nová a láskou se dá kus vyšedlé louky proměnit v les
a tak je to se vším. Milan o tom krásne psal v předposledním dopise. Ukázal, jak
nádherný může být štěrkový břeh jezera, když po něm kráčí lidé s láskou,
porozuměním a důvěrou v srdci. A když je navíc s nimi pes, který je láskou
oddanosti a dychtivostí po pohlazení beztak stále bez sebe. Škoda, že náš Tomáš
je tak hloupý, že se nedokáže těšit z trávy a vonící země pod nohama. Prostě
vůbec bych se s tebou neradil. Asi bys byla šťastná i kdybych tě zavlekl někde k
Dunaji a ty by ses dívala, jak napichuju červy a raduju se z mizerné mřínky,
která mi ťuká do splávku. Kdoví, kolik bys takových rybářských nedělí vydržela.
Někdy se mi však točí hlava, když si představím, kolik možností poskytuje
takový sluneční den, jak je dneska. Připadal bych si jak v krámě se zázraky a
propadl bych určitě panice, protože bych nebyl schopen si vybrat. Vím ovšem
tak jako ty, že všechno způsobuje ten rok v krámu, který je vyjeden do
posledního drobtu. Čert ví, jak dlouho je člověk schopen bez nudy vnímat sklad
přecpaný krásným zbožím. Tím bychom si však starosti dělat nemuseli, že ne.
Prostě, určitě bych něco vymyslel. Zanechávám tě v tento sluneční pátek v
naději, že vymyslíš něco sama, anebo to vymyslí někdo kolem tebe. Prostě si
představuju, že prožiješ tento den krásně a bez smutku. Já už jsem na smutek
zvyklý. Modrá obloha a slunce jako by se mě netýkali. Vím prostě, že to není
pro mne, a tak to všechno předisponuju k vám. A pak si vymýšlím, jak se nekde
ohříváš na sluníčku, třeba v tom Jure, kam bys měla zajít a napsat mi jestli ten
dřevěný stůl ještě stojí na té maličké kysně. Myslím na Milana, jak bloudí někde
s Martuškou a kamarády, na Peťu, jak dostal vycházku a je celý opilý z
normálního malomestského ruchu. To není žádný altruismus, jak se domníváš. Je
to prostě způsob, jak mít aspoň trochu radosti. Ty mi, Evičko, doneseš sladkosti
a máš radost, že si pochutnám. A ty je taky nemůžeš. Je to prosté. Ale Milan mi
prozradil, že sis dala pohár se šlehačkou, protože jsem vypadal trochu líp. A tak

ti odevzdávám svoje radosti jako děti, které ti podají ocucaný bonbón. Na víc
zatím ani nemáme. Díky bohu aspoň za to. Je spousta lidí, kteří nemají ani na to.
15. 5. 1982
I tobě, Milanku, přeju tyto krásné dni. Ty k jejich naplnění nepotřebuješ
žádnou radu. Možná jste toho odpoledne s Martou a přáteli zase u nějakých jezer
a voda je možná o něco míň ledová. Nevím, jestli bych se odhodlal vlízt do
vody, spíše ano než ne. Ale hlavně bych chtěl poslouchat rozhovor, chtěl bych
slyšet nějaké vyprávění. Hlavně, aby bylo o něčem jiném. Vyprávění, ve kterém
by se zrcadlila úplně obyčejná lidskost. Třeba by to mohlo být o nějakých
starostech, nebo bych docela rád poslouchal, kdyby někdo vypravoval o nějaké
knize, kterou četl. Prostě bych ale s rozkoší poslouchal cokoliv, co by nebylo o
jídle, nebo o penězích nebo o tom, jaké jsou ženské kundy. Pokud je člověk
obklopen hlasy a slyší pořád nějaké vyprávění, říka si často dost a má chuť
ponořit se do knihy nebo prostě mlčet. Když je pak obklopen měsíce jen
poznámkami k obědu a večeři, strašně se mu stýská po rozhovoru, ve kterém se
sem tam zaleskne jako vlhký oblázek nějaký pěkný příběh, ve kterém se objeví
kousek duše, anebo ve kterém se prostě něco nového dozví. O čemkoliv.
Myslím, že bych byl bez sebe štěstím, kdyby mi někdo vykládal o sanskrtu nebo
o technologii výroby saponátů. Prostě cokoliv s věcným obsahem.
V běžném životě si asi neuvědomujeme, nakolik jsme stykem s lidmi
obohacováni ve své vlastní skutečnosti. Někdy dokonce trestuhodně plýtváme
možnostmi a dlouze se bavíme o blbostech i s těmi, kteří by nám mohli vysvětlit
kousek světa, a všimni si, s jakou netrpělivostí se často lidé obracejí proti těm,
kteří třeba s dychtivosti vyprávějí o své práci. Vždycky jsem trochu pociťoval
zbytečnost času, když jsem byl účasten rozhovorů, - které přeskakovaly od
ničeho k ničemu a nikdy nevybočily z rámce konvence. Mnozí mě možná měli
za podivína, anebo mě neměli i rádi, Když jsem všemožnými triky chtěl z nich
vylákat příběh, kousek duše nebo jejich odbornou zkušenost. Ale vždy jsem měl
ohromnou radost, když jsem viděl, jak všichni ožili, když se to povedlo a z
rozhovoru se začalo vylupovat něco neobyčejného. To je asi ta příčina, která
vyvolávala moji mánii vyhledávat lidi s nějakými neobyčejnými znakmi. Přitom
ten znak nemusí být v intelektu, může zvýrazňovat kteroukoliv část lidské
osobnosti. Ty však tohle znáš, protože jsme o tom už mluvili. A taky si myslím,
žes měl ohromnou kliku, protože ses ve svých mizerných pětadvaceti letech
setkal s tolika lidmi s výraznými znaky, že jsem ti to vždy záviděl. Záviděl jsem
ti to ne svým dneškem, ale svým mládím. Tys ovšem měl k tomu příslušnou

dychtivost a výzbroj vlastních znaků, takže ti to šlo snadno. Stále více mám
ovšem pocit, že tato nejjednodušší metoda zkvalitňování lidských jedinců je v
úpadku. Stále míň lidí se umí dát do řeči jako náš dědeček a stále více lidí je
uzavřených nebo konvenčních. Je to asi dáno celkovým způsobem života a
prohlubující se bezduchostí běžné konvence a také asi rozšířenou neúctou k
nepraktickým vědomostem a k nepraktickému vzdělání. To jest ke znalostem,
které bezprostředně nevedou k zvýšení kvalifikace nebo k vydělávání peněz.
Zhruba u dvou třetin těch, kteří obývali se mnou tuto kobku, jsem pozoroval
naprostou netečnost k nepraktickému poznání, to jest k takovému, které jen
rozšiřuje kruh vlastní skutečnosti, ale nevede k jejímu praktickému zhodnocení.
Platón neměl rád sofisty, protože to byli praktici. Člověk však nabývá na
dimenzi právě nepraktickými vědomostmi. Tohle jste předjali oba dva i s Peťou
ve své dopisovací diskusi o smyslu vědomosti. A je dobře, že to víte.
Vždycky takto na jaře jsme chodívali s maminkou do botanické zahrady. Těšil
jsem se z krásy květin, ale něco mi tam vždy chybělo. Teď jsem tady v tomto
vězení přišel na to, že jsme měli zavolat nějakému botanikovi a poprosit ho, aby
šel s námi a povídal nám o tom, o příbězích stromu a květin, kde žijí a jak se tu
vzaly. Možná, že by to většina botaniků udělala zadarmo. Zkuste to podnikout s
Martou a svými přáteli a maminku vemte s sebou. Já bych to asi teď udělal,
kdybych byl doma, a nejenom proto, že tady mi nějaká pravděpodobná bylina v
květu připadá jako zázrak. Pozoruji s úžasem pokaždé semena řeřichy. Za pár
hodin po tom, co je navlhčím, se obalí jakýmsi slizem, nabobtnají, puknou a
vysílají do vaty kořen jako sosák. A sere mě, že nevím ani do jaké čeledi tato
rostlinka patří a co má společného s řeřichou, která roste okolo naši chaty.
Ty se omlouváš, chlapče, za nesoustředěnost svého dopisu z prvního máje, ale
podívej se na mě. Začal jsem jarním odpolednem a končím u řeřichy. Už jsem
vám vysvětloval, jak mě fascinují popisy prostých okolností vaše tí vašeho
života. Vtahuje mne to do nich a mám z toho rozkoš podílnictví. Když mi
maminka píše, jak vyšla s Tomášem ven a jak se tiskne k trávě a strachem ji leze
na krk, jsem dojatým podílníkem takové chvíle a cítím přímo za krkem Líziny
drápky, všechno jakoby splývalo, má minulost a vaše přítomnost. Chtěl bych mít
všechno ještě podrobnější. I na Peťu to tak působí, protože tě vidí za psacím
strojem s krátkými výpady proti klávesám a hlazením Tomáše. A já jsem mu
nesmírně vděčný za každou zmínku o směru, kterým padá slunce do pokoje, a o
místě, kde se právě Tomáš rozvalil.
Já jsem na tom hůře, protože cokoliv z této cely vám nic nepřipomíná. V
Bratislavě byla na stropě skvrna, která měla tvar srny ve skoku s hlavou
otočenou dozadu, jako by sledovala nějaké nebezpečí, před kterým uniká. Nic z
toho vám nejsem schopen zprostředkovat. Ale já vím, že na tu srnu nezapomenu

do smrti. Tak jako nezapomenu na proměnu barvy stropu, kterou v této cele
vyvolává ranní úsvit. Nedovedu to však ani popsat, ani vám to sdělit. Já však
dosud vím, jak teplý a vláčný je igelitový ubrus v kuchyni, když na něj svítí
slunko.
16. 5. 1982
I tobě, Peťulko, přeji tuto nádhernou neděli. Na vrcholech holí se už určitě
zelená tráva a možná se na sjezdovkách pasou ovce. Byla by to od tvého velitele
přímo zavilost, kdyby ti nedal v takový čas vycházku. To vyjde rozkaz, že ven se
chodí bez plášťů, a všichni vojáci se cítí líp. Chtěl bych tě doprovázet městem,
ale neumím si představit nic jiného než tu širokou ulici se sídlištními domy a na
té není nic pěkného. Možná už znáš zákoutí, která u tebe našla milost. Všim sis,
jak Milan s láskou vzpomínal v posledním dopise na kopřivy, slunce a cestičky
okolo Moravy, kam běhal ve Štěpánově. Pamatuješ, jak nám to ukazoval, když
jsme za ním byli?Já si pamatuju, jak tam Morava letěla přes kameny, vytvářela
tůni a jak jsem myslil na to, co by to bylo, sednout si na břeh a hodit do vody
návnadu. Možná, že budeš se stejnou nostalgií vzpomínat na Martin a prožiješ
příjemné vzrušení, když se tam po letech náhodou objevíš. I když to počítám
velmi stroze, vychází mi na dnešek číslo 137, a to už je číslo inspirující. Taková
čísla vidí člověk na záchodcích, v krčmách a je v nich skrytá zřetelná
triumfálnost. Vaše diskuse o těchto nízkých číslech musí být stále veselejší.
Rok se sešel s rokem a já se ti zase budu chystat napsat k narozeninám. Vloni
jsem všem psal a nikdo nic nedostal, ani ty, ani babička, ani maminka. Jen Ila
dostala pár narychlo psaných řádků. A už znova ji začínám v tomto dopise
gratulovat. A je to jako pobosorované, kdykoliv chci někomu napsat k
narozeninám, myšlenky se rázem vracejí o léta zpět a už se brodím dávnými
vzpomínkami. Je to asi tím, že jsem se odřezal od budoucnosti a přítomnost
fakticky nemám. Vidím všechny v jejich zářivém mládí a já sám jsem mlád jako
vy teď anebo častěji jsem ještě dítě. Maminku vídám jako holku, jak běží bosa
po louce nebo šplhá přede mnou v krátkých kalhotech po skalách. A dokonce i
vy dva se mi často zjevujete jako malí kluci a to se pak celý potáhnu
sentimentálním sirupem, až se na mě lepí deka. Ale ano, byla taková doba, kdy
jsi byl v postýlce a říkal moudře - je to trápení s tím klukem - když se Milan
zalykal vztekem nad nějakým nepříjemným objevem života. Moc rád jsem s
tebou chodil ven, ty ses držel způsobně za ruku, netrhal ses, nelezl jsi do kaluží,
prostě člověk s tebou neměl starosti. Díval ses pokojně kolem, a když se ti něco
líbilo, ukázal jsi na to prstem. Zvláštní je, že jsi si nikdy nic nevynucoval

pláčem, o nic neprosil a o nic nežebral. Ani Milan to nikdy nedělal. Nemohu
pochopit, čím to bylo. Vždyť jste nás zahrnovali laskavostí. Ale ty sis, co si
pamatuju, nikdy neřekl o zmrzlinu. Když jsem vám ji koupil, byli jste celí
šťastni, ale sami jste nechtěli. A přitom jste neměli ani polovinu toho, co jiná
děcka ve vašem věku. Nemohli jste přece vědět, že předměty nevyjadřují cenu
lidských vztahů. Kdo ví, co to bylo. Maminka vždycky litovala, že nemá holku,
která by šíleně toužila po nějakých šatičkách. A taky jste nebyli lítostiví. Tys
dělal vždycky dojem, že jsi se vším spokojen. Když jsme tě vedli na operaci
mandlí, bylo mi mizerně. A ty ses tvářil spokojeně, jako abych si z toho nic
nedělal. A nejvíc ti vadilo, že musíš pít kakao. Ty ses vůbec dovedl zvláštním
způsobem tvářit. Když jsi něco provedl nebo dostal ve škole pětku, tvářil ses
jenom zaraženě, jako bys byl nesmírně překvapen tím, že se takové věci stávají.
Ale dával jsi najevo, že to s tebou nijak nesouvisí, že je to neštěstí, které přichází
zvenčí, připadal jsi mi v takové chvíli jako malý fatalista. Když sis roztrhl nohu
na plotě den předtím, než jsmě měli odjet do Jugoslávie, a my jsme s maminkou
lítali jak splašení, tak ses tvářil, že je ti to hrozně líto, ale ne proto, že máš
roztrženou nohu, ale že my kolem toho děláme takový cirkus. Když jsem na tebe
řval, jaký jsi pitomec, že si roztrhneš nohu, když máš jet po prvé v životě k moři
a že se nebudeš moci v tom moři koupat, tak ses taky tvářil, že je ti strašně líto,
že se tak rozčiluju, že ty se nebudeš moci koupat. Ale zřejmé sám pro sebe jsi to
za žádnou tragédii nepovažoval. A tak tomu bylo při všech nemocech a
průserech, které jsi v životě udělal. Vždy jsem měl dojem, že tebe to nijak zvlášť
nedojímá, ale že cítíš s námi, které to dojímá. Když jsi měl pět let a byl jsi s
námi ve Vrátné, dostal jsi angínu a museli jsme jezdit do Terchové na injekce
penicilinu. Svezl nás ujo s koňmi. Díval jsem se na tebe, jak sedíš na voze, a
fikal jsem si, hle, ten kluk je šťastný jak blecha, nic potom, že je nemocen a bude
muset ležet v posteli, že ho budou píchat do zadku, hlavně, že teď sedí na voze s
koňmi. Měl jsi prostě od dětství vrozený smysl pro přítomnost. A to je vlastnost,
se kterou se dobře žije. Možná ti z toho něco zůstalo, a proto se každý rád vedle
tebe zdržuje. Jsou lidi, kteří každou chvilku svého života proskakují do
budoucnosti. Když prožívají něco pěkného, trápí se tím, že musí zákonitě přijít
něco zlého. Nebo se pořád pokoušejí ze své přítomnosti obětovat něco pro
budoucnost. Přitom je to budoucnost, o které nic nevíme. Ani jeden postoj není
třeba přehánět, ale s tím prvním je člověk přece jen trochu šťastnější.
Vidíš, Peťo, zas jsem podlehl a zabloudil jsem do tvého dětství, vojáku, četaři,
absolvente a inženýre. Je to skutečně pobosorované, zítra budu psát něco Ile k
narozeninám. Musím si dát bacha, abych ji zase neviděl v zelených šatech, jak
jde do tanečníh. Ahoj, Peťulo, doufám skutečně, že jsi na vycházce.
Milá Iluško, už je tomu rok, co jsem v rychlosti a rozechvění naškrábal pár

řádek při výslechu, aby ti je můj obhájce mohl vzít. Bylo to to jediné, co jsem ti
mohl k tvým narozeninám poslat. A ani letos nejsem na tom lépe, zas musím
upustit od darů a ty se musíš spokojit jen s těmito řádky. Mnohokrát jsem toužil
přivézt ti k narozeninám nějaký velkolepý dar. Nikdy mi to nevyšlo. Buď jsem
byl chudý nebo zavřený. Teď jsem chudý i zavřený, takže žádný dar nemohu
vykouzlit. Nijak se nechce plnit tvůj sen, ve kterém jsem k tobě běžel a ty jsi
měla strach, abych tě neporazil a nezlomil ti třeba i druhou nohu.
I když však nebudu přítomen, doufám, že tě narozeniny zastihnou v té
pohodě, jako před rokem, kdy ještě obě nohy byly celé a hodily se k tancování.
Od Evy vím, že už máš možná za sebou to tahání těch šroubů, které ti tam dali.
Nejvíce ze všeho ti k těmto narozeninám přeju, aby tě nohy nosily jako dříve a
aby už přestala ta zlomená noha bolet. Ty si taky asi nic jiného nepřeješ. Mám tu
fotografii z Evženových narozenin, na které pozorně kráčíš o holích, a je to
zvláštní pohled. Dojímavý, jak ti všichni okolo nechávají plno místa. Těším se
na fotografii bez berlí a třeba odněkud z hor anebo ještě lépe z Piešťan.
Jinak jsem z tvého dopisu k mým narozeninám usoudil, že potřebujete ke
spokojenosti hlavně to zdraví, když už léta nám nikdo neodečte. Rád jsem
zaznamenal, že se nic nezměnilo. I tu zahradu si teď už asi dáte do pořádku.
Myslím na to, že tam v tyto krásné dny určitě jste, že tráva se jen zelená,
všechny stromy jsou v kvetu a záhony podél plotu už taky rozkvetly. Jen moje
botanické znalosti jsou příliš chabé na to, abych si uměl představit, co vám právě
kvete. Nějak jsem tam vždycky při svých návštěvách zastihl jen růže a astry. I
tak mě ta nejasná představa vzrušuje, vždyť kromě tří žlutých krokusů, které mi
Eva přinesla koncem února, jsem rok neviděl ani květinku ba ani kousek zelené
trávy. Nebylo by vůbec špatné lehnout si u vás na zahradě do vyhřáté trávy a
myslet na to, že kolem mne je Záblatí a kousek odsud Zaginec, kolem kterého
jsem jezdíval na kole. Před mnoha a mnoha lety. Tak ti k narozeninám přeju
nějaký nádherný den, který si zapamatuješ. Jak ty sama a bez berlí stojíš na trávě
u...*, šťastná a veselá z modré oblohy a jarního vzduchu, díváš se na Evžena, jak
právě roubuje nějaký stromek. Jirka a Zuzanka si obdělávají nějaký svůj záhonek
(asi těžko, že?) v dojemné svornosti a vzorném klidu (bože, jak jsou ty děti
hodné!). Milena zatím pleje jahody a oknem chaty vidíš, jak Helenka kojí právě
nějaké tvoje další vnouče. Ty si řekneš, co tu tak marně stojím, a rázným krokem
se rozběhneš pro srp a jdeš sesekat trávu. Zapomněl jsem na zetě, ale ti by mohli
zatím někde vydělávat peníze.
Nepřeju ti k narozeninám jen jeden takový den, ale spoustu a spoustu
takových dnů a sobě přeju, abych se tam v takový den mohl najednou
nachomýtnout i s Evou, zaclonit ti zezadu oči a zeptal se hádej, kdo je to. A ty
bys to uhádla a strašně bychom se smáli. Vidíš, jaké jednoduché a obyčejné

přání, a přece mi tady v té cele připadá tak neskutečné. Aby bylo ovšem všechno
dokonalé, počkali bychom, až by Helena nakojila dítě, a uvařili bychom si v
chatě kávu. To hlavně kvůli Evě, která bez kávy nevydrží ani den (já jsem
vydržel už rok). Mezitím, co by se káva vařila, dotýkal bych se té knihovny,
posledního předmětu, který mi připomíná dětství. Pamatuju se, jak v ní byly
nahoře seřazeny červené hřběty Dějin národa českého od Františka Palackého.
Nu, takový den si lze jen přáti!
Mohl bych si přát samozřejmě i mnoho jiných věcí, ale vždyť i takový jeden
den by stačil, aby se nám zatočila hlava štěstím. Ach, moje zlatá, často myslím
na vás a na Bohumín. Co mi tu také zbývá, než si vyvolávat v mysli obrazy,
kterými se utěšuju.Je to takové vězeňské zaměstnání. Dělá to každý. Když
vidím, jak se nějaký můj spoluvězeň zahledí do zdi, tu vím, že mu před očima
defilují jakési mně neznámé obrazy šťastných chvil. A holky tu po večerech
zpívají sentimentální písničky, jak se chvěly v objetí, jak je někdo líbal na rty,
jak se kolem batolil Patrik s Monikou a jak nyní musí na Ruzyni být a o tom
svém životě mohou jenom snít. Zpívá se na melodii Franka Sinatry - Love me
tender... A já nejinak sním o tom, jak jsem byl líbán na rty a jak se kolem batolil
Patrik s Monikou, ech, chci říci Peťa s Milanem. Patrika s Monikou teď mávají
hojně Cikáni, a tak si o tom tady zpívají.
Mnohem čistší zážitek mám ovšem z kosa, který se usadil na protější střeše a
náramně pohvizduje. Hlavně ráno, ale i teď odpoledne, když venku praží slunce
a já ti píšu toto přání. Jsem tak vnímavý na všechny melodické zvuky, že mi jeho
zpěv lahodí v duši. Vždyť jsem rok už nezaslechl ani trošku hudby. Tak se
spokojujú s tím kosem a uvědomuju si, jak nádherná je to hudba.
Nevím, jak je to u vás v Bohumíně, ale jestliže i k vám padá ráno do pokoje
ptačí zpěv a proč by neměl, zaposlouchejte se do něho a budeme si blízko. I
když předpokládám, že váš budík vydává příjemnější zvuk než zdejší kvílivá
siréna doprovázena klením. Ale ptáci zpívají všude stejně.
Aby nezůstalo jen při tom přání, napsal jsem ti včera večer v posteli
sentimentální básničku. Je to záznam jakési pradávné vzpomínky a ty bys mi
měla pomoci vyluštit, co se mi to vlastně zachytilo v paměti. Chodili jsme
někam pro mléko? A kam? Bylo to na dovolené nebo doma? Napiš mi, kam jsme
to vlastně chodili!
lle.
V čase i prostoru, nesmírně daleko,
chvěje se vzpomínka. Vedeš mě za ruku,
do paty tluče mě konvička na mléko,
moje závratné štěstí pluje ve vzduchu.

Vedeš mě uličkou jako by do školy,
po plotech zahrad u domů šplhá se sléz,
jdeme však pořád dál až kamsi do polí,
bez sebe radostí pod nohy plete se pes.
Zdá se mi, že vidím opar nad rybníkem,
vzpomínka působí, že u srdce jsem sláb,
ten večer je naplněn vlaštovčím křikem,
cinkáním bicyklů a skřehotáním žab.
Kráčím po blátivém dvoře, smrdí hnůj,
krávy se po mně otáčí božím okem
jakási Polka říká, stůj, pioruna, stůj!
Pak všemu je konec, vracíme se krokem.
Mléko jsme pili vždy ráno s žitnou kávou,
ach bože, kolik je to už letoucích let,
maminka musela šetřit tou pravou,
byl to ráj na zemi, bylo nás tehdy pět!
Moji milí,
včera odpoledne jsem dostal opět velmi rychle vaše dopisy, tvůj, moje milá, a
Milanův ze 7. 8. 9. května. Vy šťastlivci! Byli jste s Peťou a vyhřívali jste se
někde na stráni uprostřed tohoto jara. Představuju si vás, jak je vám vzácná
každá minuta. A přece je těch sedm hodin dohromady víc, než jsme jich strávili
my spolu za celý rok. Snažím se zachytit váš rozhovor a být aspoň v něm
přítomen. Vnímat tu atmosféru radosti i smutku. Snad se mi to daří. A mám
zvláštní pocit, že mám svůj podíl na citové intenzitě těchto setkání. Snad právě
proto, že se jich nemohu zúčastnit. Vy si snad právě proto uvědomujete, jak je to
vzácné být spolu, a já se aspoň těším z toho, že jsem vám k tomu dopomohl. Ale
co bych dal za to, kdybych se mohl na vás aspoň dívat. Třeba nepozorován. A ty,
Evičko, si uvědom, že jen jedné z tisíci matek se podaří být tak těsně a blaženě
někde ve stráni se svými dospělými syny, a jak dospělými! Dovídám se, že Peťa
už má ucho zašité, ale zase mě straší ta alergie. Jsem nakloněn věřit tomu, že je
to z té Dimitrovky. Maminka má pravdu, Peťo, dělej s tím něco. Evičko, dívej se
z toho okna, kde kvete tolik květin. Připadá mi, jak bych odešel včera, tak
všechno poznávám. I tu procházku okolo Lízy. Až půjdeš zas tou cestou,
pozdravuj ode mnĕ každý strom. Teď už je definitivně po chladu, i já už sedím
jenom v košili. Věřím, že jsi blahopřála Dadě i mým jménem. Ani jsem nevěděl,

že se narodila v tak krásném měsíci.
Jen jsem napsal, že kniha, kterou jsi mi poslala, nedošla, vše se změnilo. Dnes
mi ji přinesli, i s věnováním. Taková je novoučká, že se sní doslova mazlím. Tak
vidíš, všechno se v dobré obrátí. Možná, že jste dostali i opožděné dopisy.
Anebo někdo chce, abys na mě zapomněla. Kdykoliv ti napíšu o lásce a o všem,
co jsme prožili, dopis se ztratí. Nevím.

Všichni moji milí!
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21. 5. 1982
Nevím už po kolikáté usedám takto v pátek odpoledne ke stolku, abych
začal nový dopis. Možná po třicáté od doby, kdy mi bylo povoleno psát týdně a
kdy jsem si zavedl tento režim odpoledního psaní. Spoluvězni obyčejně v té
době podřimují a já mohu v klidu překonat zemskou tíži a vznést se ke stropu,
jako ten učitel tělocviku. A nejen to, protáhnu se mřížemi a mohu kam se mi
zachce. Vždycky se těším na tu chvíli, ohmatávám čistý papír, rozvážně si
udělám nový lenoch, protože stačím starý protlačit tak, že je na něm plno hrbů.
Mám asi nějakou těžkou ruku. Pamatuju se, Evičko, že sis vždycky stěžovala, že
se třese stůl, když na něm píšu. Taky se na začátku zavazuju, že budu psát pěkně,
kvůli vám i kvůli cenzuře. Ale pak se myšlenky rozběhnou, ruka nestačí a sám
pak vidím, jak se písmo mění v maniakální fofr. Připadá mi to, jako bych stále
přepadával dopředu jako běžec v cíli, který sotva plete nohama, ale naklání se
stále víc dopředu. Milan to zná.
Před sebe si položím dopisy a třeba že je už znám nazpaměť, znovu si je
prohlížím, zachytím se vždycky o nějaký kousek domova, o květiny, které nám
rostou pod oknem, a o kterých mi píšeš ty, Evičko, o pěšinu v lese, po které běžíš
ty, Milanku, anebo o nějakou tvou vzpomínku, Peťo, protože se mi ani při
nejlepší vůli nedaří zachytit se o ty tvoje regály plné vojenského prádla nebo o
místnost dozorčího útvaru. Nějak mi to nejde. Zato jsem se zachytil pořádně o
vaši cestu do Ružomberka. A dodnes se ji držím. Dosadil jsem se na všechna
místa a taky jsem vykrikoval - ano, ano, to je on, poznám ho podle chůze. Taky
jsem se zastavil u toho koně na parkovišti. Protože kůň na parkovišti představuje
všechno krásné, co tu kdysi bylo. Skutečne už byla v té stráni vyhřátá tráva?
Zachytím se taky kina Obzor, kde jsi, Evo, byla, a najednou vím, jaké je tam

ubohoučké foyer, jaký je tam záchodek a jak se sedí na sedadlech s kulatými
opěradly.
Ojej, třetí stránka a já chci psát hlavně Peťovi k narozeninám. A to ještě
musíme vyřídit nutné věci. Jak víte, v úterý jsem dostal dopisy vás dvou a hned
včera, ve čtvrtek jsem si byl pro balík na ovocenku. A byli to dvě radosti
dohromady, protože kromě všeho, co tam bylo, mi balík udělal radost jako
signál, že jsi dostala i dopisy 37 a 39, protože ta balíčenka byla ve třicetosmičce.
Snědl jsem radostně štrudl a upil. Moc rád mám ty džúsy a šuměnky, protože
jsem si zavedl obřad pití džusů. Zchvátím se při cvičení, zvláště teď, když je už
teplo, umyju se a potom si pomalu udělám do kelímku nějakou směs, sedím s
třesoucíma se rukama a pomalu piju, kluci to znají. Možná by byl lepší ten litr
čaje, který kluci vždycky vypili po tréningu, ale i ta voda stačí, tady je celkem
dobrá voda. Moc děkuju!
No a zakrátko na to jsem dostal dopisy. Ne od vás, od přátel. Ty jsou staršího
data, ale už vím, jak to funguje. Vaše dopisy teď dostávám jen s týdenním nebo
nejvýš desetidenním zpožděním. Dopisy od přátel dostávám asi tak po měsíci. A
tak mi píše Jožo ze své vlastivědné pouti na Bradlo. Zřejmě systematicky
vychovává ze svého Tomáše příštího historika. Sedmnáctiletá studentka neví nic,
čtyřletý Tomáš už ví. Pocítil jsem při tom líčení jarního Bradla trochu lítost. Proč
jsme tam byli naposledy vlastně kdysi před 14 lety? Kdoví, jestli se kluci na to
pamatují. Přišel dlouhý dopis od Jolky, která mi píše tak pěkně a vytrvale, že
přemýšlím už dlouho, co dobrého bych mohl pro ni vykonat, až se splní to, v co
tak pevně věří, mohl bych se jí odměnit ... ale čím. Poryl bych jí třeba zahradu,
ale to myslím obstarává spolehlivě Miro, jako všechny práce okolo domu. Mohl
bych třeba něco uvařit a ona by nemusela pořád chodit do kuchyně. Anebo mi
napadá, že by Peťo mohl počkat na Sašku nebo na Daďu, a tak bychom jim dali
syna. Děvčata, Peťo je inženýr, to není špatná partie. Když se bude starat jenom
o svoje počítače a fortrany, nikdy ho nezavřou, a to je skvělý předpoklad pro
bezkonfliktní manželství. Jestli ovšem nebude pro vás starý.
Jolka mi píše o jaru a o Karpatech a taky o vás dvou. Přemýšlím o tom a
souhlasně se s Jolkou usmívám, protože naozaj, jak krásný by byl svět kdyby lidi
měli jenom tyto konflikty, tak úctyhodné v té psychologické terminologii.
Napadá mi ovšem, že byste si oba měli víc pamatovat to, co vám řekla Jolka o
vás samých, ne o tom, co řekla o tom druhém. Hlavne ty, Evičko. Ale jinak už to
skutečně nechme plavat, hlavně když v domově „panuje mier a láska“. Ďakujem,
Jolka, aj za obrázok. Škoda, že ma kdy nevozili v takom drevenom kočíku.
No a pak jsem dostal dopis z Třeboně od Lenky Procházkové . Moc krásny
dopis, byl myšlen jako pohlazení a já ho taky tak beru. Na takové pohlazení má
tady člověk kůži citlivou až běda. Přesto jsem se trochu polekal, jako vždy, když
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se dovím, že si někdo zapamatoval, co jsem řekl nebo napsal. Já si totiž jen tak
píšu a nikdy na to nemyslím, totiž myslím na to, jak je pěkné si tímto způsobem
povídat s lidmi. Ale nemyslím na to, že by si někdo mohl mou myšlenku
ponechat. A třeba bych už měl, že jo. Vždyť jsem také svou skutečnost, to moje
vlastní vidění světa, utvářel tak, že jsem sbíral to, nač jiní lidé přišli, zkoušel,
jestli to do mé skutečnosti zapadá a jestli budu tímto způsobem blíž k tomu klidu
v duši, po kterém všichni tak toužíme. Nu, prosím vás, napište Lence
Procházkové, že ji moc děkuju za to pohlazení a že jsem úplně přesvědčen, že ty
dvě zbývající kapitoly románu napsala krásně, což ani jinak není možné, když je
psala v Třeboni na náměstí v hotelu Bílý koníček. V Praze má adresu Písnická
756/9, Lhotka, Praha 4, 140 18. Milanku, ujmi se toho.
Aby nezůstalo u těchto radostí. Večer mě ještě zavolali a dali mi balíček z
Ameriky. Jenže jsem si nevzal brejle, a tak ani nevím, kdo mi ho poslal. Byly
tam vitaminy a instant milk taky nabité vitamíny. Mám v sobě určitě vzornou
soustavu vitamínů a skoro všechny prvky Mendělejevovy soustavy. Možná,
kdyby tu najednou zhaslo světlo, tak bych fosforeskoval jak starý pařez. Je to
tak, jak kdysi říkal Ludvík v divadle Járy Cimrmana. Na straně jedné i na straně
druhé... a obrátil list. Totiž na straně jedné s potěšením popíjím po večeři černou
meltu z ešusu, na které plavou zbytky kyselého zelí nebo leča, a potom slupnu
pilulku nacpanou vším možným, takovou kuličku z kuchyně moderního
průmyslu. To na straně druhé. Dohromady to tvoří takové pěkné sousedství, tak
pěkně absurdní, že se z toho mohu jenom těšit.
No řekněte, nebylo toho dost na jediný jeden den. Strhla se tu všakbouře, tma
jak v pytli a já nemohu dál psát. Možná to bude taková průtrž jako v Brně, jak
jsem o tom četl v novinách. Jaká škoda, že jsem nemohl sedět na verandě v chatě
a dívat se! Muselo to být krásné! Doufám, že chatu neodnesla voda.
22. 5. 1982
Pršelo včera vydatně a dnes je takový ospalý den, ale teplo jak v létě. A já, jak
jsem si umínil, chci, Peťo, oslavit tvoje narozeniny. Tak, jak to dělám už celý
rok, tím, že ti něco napíšu. Ani ještě nevím, co to bude. Když jsem ti psal loni k
narozeninám a současně k promoci (nikdy nepřestanu litovat, že jsem nemohl
být při tom), bylo to většinou o tom, jakou mám z tebe radost a o kolik je lepší
být v base a mít takové syny, než být v base a nemít takové syny. Bylo to asi
něco v tom smyslu, jenže rozvedeno. A taky jsem při tom vzpomínal, co všechno
jsme zažili.
Teď ti bude dvacet šest let. Vlastně bychom se měli už jen tak navštěvovat,

podívat se, co jste si koupili se ženou nového do bytu, kolik ti to sype v práci a
kam se chystáte na dovolenou. A já zatím cítím, že jste se právě teď přiblížili k
mému životu jak nikdy předtím a že přes jasné vědomí o tom, že už byl dávno
čas k odpoutání, jste více součástí mého světa, než třeba v desíti letech, když jste
lítali po lese a házeli po sebe šiškami. Nepochybně je to dáno poněkud
vykolejenými rodinnými poměry a já ve svém postavení nemám šanci být
otravným tátou, který dává snaše jasně najevo, že je pitomá, když nedává do
hovězí polívky česnek. Promiň, že ti to musím říct, ale mě by maminka takhle
vyžehlenou košili nedovolila na sebe vůbec vzít! Co myslíš, jak dopadneme na
mundialeské skupině. Anglii neporazíme a Francii taky ne. Takže vypadneme, to
je jisté.
Vykolejenost naší situace je v tom, že nemůžeme spolu mluvit o fotbale, já
nemůžu. Ne že bych nechtěl. Prostě to nedovolují ty mříže na okně. Pamatuji se
ovšem, že jsem se díval na fotbal a dovedl ocenit pěknou kombinaci. Nedovedu
to ovšem přes mříže. Možná je to moje chyba. Jistě bych byl na tom líp a bylo
by mi veseleji, kdybych si myslel, že fotbal je důležitý. Byly doby, kdy jsem
nešel s mamou na procházku, abych se mohl dívat na fotbal. Tak se mi to zdálo
být důležité. A najednou mi zbylo jen pár věcí, které jsou důležité. Spočítal bys
je na prstech jedné ruky. Slyším třeba ráno, jak startuje letadlo. A představuju si,
jak tam lidi sedí se svými aktovkami a jak letí na důležité služební cesty. Jak se
důležitě tváří, jak se budou důležitě hádat na poradách, jak důležitě vlezou do
postele ke svým milenkám, jak důležitě se vrátí domů a důležitě se zeptají dětí,
co bylo ve škole. A já ležím, poslouchám ptačí zpěv a myslím na jiné důležitosti,
bez letadel, aktovek, porad a milenek. Chtěl jsem dodat, ale beru to poslední
slovo zpět. Jistě, za mého ležení při ptačím zpěvu to není moje důležitost, aby se
maminka nenaštvala, nebudu vykládat tobě v dvaceti šesti letech, že práca, ať už
v jakékoliv funkci, nepatří k důležitostem života. Napsal jsem tu jednomu
klukovi báseň pro holku a byla to úplně zběsilá oslava obyčejného erotického
toužení. Až jsem se sám divil. Příjemcem byla dívka s paragrafem přižívnictví a
kuplířství.
Důležitosti života jsou prostě závislé na okolnostech. Ale snad jsme schopni
měnit okolnosti tak, abychom cítili pravé důležitosti a nehonili celý život
důležitost falešní. O tom už víte skoro všechno, díky bohu, ale přesto mě láká ti
o těch důležitostech k narozeninám napsat.
Důležité je především vytvořil si z existujících elementárních prvků světa
takovou skutečnost, která je nám vlastní a která je v souladu s naší duši. Nevíme
sice, co to je, ale jsme schopni poznat docela dobře, zda skutečnost, kterou
utváříme viděním, slyšením, hmatáním, myšlením, člením, rozhovorem, prací,
láskou a vůbec vším, co máme k dispozici, je souladná anebo tlačí do zad jako

špatně uložený batoh. Nic jiného k změření štěstí, nebo jak se tomu říká,
nemáme. Tato důležitost je přitom soustavně ohrožována, protože kde kdo se
nám snaží vnutit nějakou jinou skutečnost, dokonce objektivní, která neexistuje,
a kterou lidé zaměňují za skutečnost konvenční, to jest takovou, na které se
někteří domluvili. V této cizí skutečnosti je také plno důležitostí, například frčky
na ramenou, však to znáš. Ale to je to nejmenší, své důležitosti ti předkládá
denně celý svět, v novinách, v reklamě, v projevech o denních událostech a
podobně. Člověk musí být pořád na stráži u své vlastní skutečnosti, aby
nevpustil to, co se mu nelíbí. Bez starosti, a to už víš ze zkušenosti, můžeš být u
krásných knih, matematických postupů, divadla, hudby, dobrého řemesla,
dobrého jídla, běhání po lese atd. A nade všechno můžeš být bez starosti vůči
přírodě, která je bezelstná a ponechává ti všechno volně k výběru, tam může
člověk brát plnýma rukama a nikdy se nezmýlí. Bez obav může člověk také
zařadit do své skutečnosti dobrotu psů a koček a dobrotu lidí, kterou ovšem není
tak snadné rozeznat.
Prostě nejdůležitější je budovat si souladnou vlastní skutečnost. Poblednou a
vyváženou, bohatou a barevnou, pohyblivou a bez hranic, zajímavou na pohled s
mnoha místy pro útěchu a radost. Takovou skutečnost budujeme celý život a
není nic tragického na tom, že celá tato stavba umírá současně s námi. Tragické
je, když objevíme v nějaké době života, že jsme této stavbě dali špatné základy,
že je to každý pes jiná ves, že se nám vůbec nelíbí a že už je pozdě začít s
přestavbou. Stejně strašné ovšem je, když někdo dojde třeba ve třicítce k názoru,
že skutečnost už má pod střechou a zaleze do ní jak sysel. Myslím to vážně,
skoro solipsisticky, když mluvím o skutečnosti, nemyslím, že bychom ji mohli
nahradit jiným termínem, třeba soustavou názorů, filozofií, postojem k životu
atd. Ne, ne, to v čem žijeme, počínaje sluncem, které každé ráno vychází,
kamenem, který někde leží milióny let, a konče lidmi, kteří nás obklopují a
spoluvytvářejí naši zamotanou existenci, to je naše vlastní skutečnost, naše dílo,
po celý život tomu všemu dáváme charakter, barvu, řeč a vůbec všechno lidské.
Důležité je, ze všeho nejdůležitější, aby to bylo dílo solidní, pravdivé, vzhledem
k bytostným kvalitám našeho mozku a srdce. Pak teprve totiž všechno začíná a
můžeme se pokoušet o štěstí, lásku, tvorbu, prostě o všechno, čím se dá život
naplnit.
To, co jsem ti tu řekl, jsem vychrlil jistě příliš překotně a bez důkazů. Můžeš
si je konečně promyslet sám. Já jich mám za tu dobu plné kapsy a na papír se mi
prostě nevejdou.
Chtěl jsem ti však k narozeninám hlavně říct, že toto dílo vlastní skutečnosti
se buduje aktivitou. Činmi v tom nejširším slova smyslu. Stejně tak prací u
hrnčířského kruhu, oráním pole, obsluhou počítače, nebo buddhistickou

kontemplací. Nevím ovšem, jestli jde tu započítat i rovnání vojenského prádla a
výcvik v zabíjení. Lidské aktivity nejsou zřejmě úplně stejnorodé.
Směřuju k tomuto problému proto, že brzy skončíš s vojnou, a uvažujete vy s
Milanem o tom, co tě v životě čeká, myslíte při tom především na práci, která tě
čeká. Nikdo z nás přitom nemyslí na práci jako na vydělávání peněz, ale jako na
aktivitu, kterou se současně zmocňujeme skutečnosti. Z vašich dopisů je to cítit a
já si myslím nejinak, že je to všechno dohromady nejobtížnějši úkol, který tě
čeká.
Všechno se totiž vyvinulo v tomto světě tak, že najít si prostor pro
smysluplnou aktivitu je nadmíru komplikované. Při trošce skromnosti jsme
schopni ukojit ostatní potřeby, při trošce štěstí i potřebu lásky, ale najít prostor
pro takovou aktivitu, která zhodnotí tvou vlastní skutečnost a navíc ti přinese i
to, co dobrá práce má přinášet, je tvrdý oříšek. To, že jsi inženýrem přístrojové a
automatizační techniky, je jistý předpoklad úspěchu, ale současně je to omezující
prvek. Víš jak to myslím?
23.5.1982
Pokládá se za štěstí, když člověk najde práci, která ho baví. Možná je to i
pravda. Myslím si však, že to není ten základní problém. Když má člověk trochu
jen šťastnou povahu a není přímo od přírody líný, může ho bavit skoro každá
práce. Mě by určitě bavilo být třeba rybářem na moři strojvůdcem, listonošem a
kdoví čím ještě a bavila mě práce na bagru. Určitě by mě bavilo být kuchařem
nebo lékařem. Tebe možná i trochu bavilo míchat v té Dimitrovce prášky na
praní, nebo co to bylo. Milana bavilo odsávat krev z mozků a trochu ho baví i
prodávat hadice.
Aby však práce přispívala k zhodnocení vlastní skutečnosti, nestačí, aby nás
bavila. Musí ještě navíc rozvíjet naše schopnosti, ukájet tvůrčí potřeby, vytvářet
pocit rodinné a sociální užitečnosti, provokovat sociální ocenení. Prosté práce
musí mít ještě hodné jiných přitažlivostí než jen tu, aby nás bavila.
Teprve pak začínají komplikace. Vezmi si například jen takový fakt sociálního
ocenění. Nejde jen o prachy. I když jde často i o prachy. Všimni si, jak jsou lidé
zmítáni potřebou sociálního ocenění. V tom je něco hluboce lidsky prvotního.
Protože člověk není schopen se zhodnocovat jinak než sociálně. Všechny takové
ty silácké řeči o tom, že jen já sám znám svou cenu a žádná pochybnost nemůže
zvyklat mou cenu, kterou mám ve vlastních očích, to je pouze žvanění. Člověk je
sociální tvor a svou cenu odvozuje z této sociálnosti. Pozoroval jsem to celý
život. Dělník dovede zuřit celý týden, když dostane míň, než nakolik si sám svou

práci cení. Holka v kanceláři pláče celý den, když ji nespravedlivě seřve šéf. A
titánsky básník má chuť zastřelit se, když kritik napíše, že jeho básně jsou blbé.
A herec se uchlastá k smrti, když mu obecenstvo přestane tleskat. Lidé znají tuto
potřebu od nepaměti, proto stavěli císařům triumfální oblouky, aby je ocenili, a
prezidentům staví čestné stráže a střílí z děl. Proto se vymyslely medaile a tituly.
Úplné orgie všelijakých prýmků se sociálním uznáním. Ve většině případů je to
falešné pozlátko. Ale o tom se nebavme. Faktem zůstává, že člověk potřebuje
sociální zhodnocení vlastní aktivity, aby mu taková aktivita dávala smysl.
Nemusí to být hned státní vyznamenání. Žena je hned radši na světě, když ji muž
pochválí oběd, se kterým se celé dopoledne trápila. A muž je celý rád, když mu
žena ocení, jak spravil splachovač na záchodě. Vidíš, toho se mi za celý život od
maminky nedostalo. Pořád jen řeči o systému modrá kostka, předhazování toho
protivného domácího všeuměla Mira Kusého.
O neurotizujíci podstatě sociálního soutěžení a konkurence v západním
způsobu života byly napsány celé knihy. Jen naprosto vyrovnaný a prostý člověk
je tomu schopen uniknout. U nás to všechno není tak zjevné, ale existuje to taky,
často ve zvrácených podobách. Třeba v příkladech bezohledných politických
kariér. Ale například i okolo vědeckých hodností se vytvořilo, pokud se na to
pamatuji, celé panoptikum blbosti a zvrácenosti. Prostě mně se jeví celá tato
oblast sociálního ocenění pro život jedince stejně důležitá jako celá doména
freudovského podvědomí.
A když človek vstupuje do života práce, píchaček, šéfů a podřízených,
výrobních plánů a výrobních debaklů, měl by tyhle věci prozkoumat aspoň tak
jako Freudovy teorie před vstupem do života sexuálního.
Milan má pravdu, když soudí, že ty to budeš mít komplikované svou
kvalifikaci a odcizenou podobou moderní výroby. Nejlíp byl na tom sedlák,
kterému se po dobré práci urodilo, ocenili ho přímo ve mlejně. Ale struktura
našich podniků je v tomto ohledu džungle. Člověk by měl už mít pěkně
uspořádanou svou skutečnost, než tam vstoupí. Ale já myslím, že ty už ji máš.
Je pravda, že člověk chce být v životě něčím? Většina lidí to tají, ale myslí si,
že by měli být něčím. Docela skoro všichni rodiče si to myslí o svých dětech. A
v tomto bodě se okamžitě zvedá mlha falešných iluzí a zvrácených představ.
Tuhle mlhu necháme stranou, protože jsme o ní mnohokrát mluvili. Je ovšem
snadné udělat přehled falešných cílů a falešných poct, ale vysypat z rukávu
pozitivní projekt životní aktivity je nemožné a možná i zbytečné. Já jen vím, že
by ses měl snažit, abys takový projekt neustále zkoumal a tvoje skutečnost si
řekne sama na každé křižovatce, jestli se máš dál vlevo nebo vpravo. To je moje
základní zkušenost i když já zase nejsem v dané situaci právě vážným příkladem
pozitivní životní kariéry. Jenže právě tato kariéra je v souladu s mou skutečností

a ani bych nechtěl jinou. Jsem přesvědčen, že ty sám poznáš v rozhodujících
chvílích, co povede k zhodnocení tvé skutečnosti, a tedy i k nějakému typu
štěstí. (Trošku věřím i na to, že někde je už něco zapsáno o hrubých rysech
života. Možná v genetickém kódu nebo v brumlání sudiček.)
Psal jsem ti o tom všem proto, že nechci, abys nabyl v konfrontaci s mým
osudem dojem (a trochu i v sousedství Milanova osudu), že pravé zhodnocení
života je možné jen mimo konvenční struktury lidského společenství. Na to
nevěřím. Jde spíše o to, aby člověk nepodlehl konvenční filozofii takových
struktur a dal si skutečně čas postát chvilku a popřemýšlet si. Tím chci říct, že
můžeš být úspěšným a spokojeným inženýrem, tak jako jsi byl úspěšným a
spokojeným studentem, pokud ti to ovšem tvůj kádrový původ dovolí.
Člověk může být ostatně čímkoliv a mít pocit skutečného sociálního
zhodnocení. Bez titulů, bez řádových stužek. Lidská aktivita k tomu automaticky
vede, když se nedá úplně falešnou cestou. Když jsem měl já těch šestadvacet,
nevěděl jsem o tom všem skoro nic. Ale přece mám dnes pocit, že jsem vždy
tušil, kam prostě vejít nemohu. Zdá se mi, že ty už máš ten pocit dnes také. Je to
orientační cit, který už máme zabudován ve svých skutečnostech. S takovým
orientačním citem může být člověk vším, i třeba inženýrem, a přitom bude vždy
něčím.
Víš, hochu, snad až tady ve vězení jsem poznal, jak je strašné být ničím.
Poznal jsem, jak lze trpět sociální vyvržeností, pasivitou ducha i celé osobnosti,
ztrátou aktivity, takovou tou celkovou rozplizlostí života. To je stav, ve kterém
už ani člověk nežije, ale je postrkován životem jen základními potřebami a
sociálním okolím. Brzy jsem zpozoroval a vyprávěli mi o tom i starší
kriminálníci, jak tady každý lže. Především o sobě. Většina těch, kteří se sem
dostanou pro skutečnou asociálnost, už má za sebou tíživé pocity sociální
vyvržeností, mindráku, sociálního podcenění atak dále. A tak od prvního
okamžiku tu budují svou iluzi o sobě. V té iluzi jsou vším, jsou skvělí, schopní,
úspěšní, oceňováni, milováni, obdivování, stýkají se důvěrně se slavnými lidmi,
znají spoustu věcí, jsou autority na to a ono. Jsou prostě pravým opakem
skutečnosti. Každý takový člověk je přesvědčen, že vězení je právě tím místem,
kde může být něčím, svým vlastním ideálem, protože mu na to nikdo nemůže
přijít a nikdo si žádnou lež nemůže ověřit.
24. 5. 1982
Každého nového příchozího jsem nechal, ať předestře svůj iluzivní profil. Ani
bys nevěřil, kolik jich bylo, co tak učinili. Obyčejný somrák byl ve svých

vlastních očích vynikající svářeč nebo nepostradatelný automechanik. Jeden měl
vysokou školu uměleckoprůmyslovou, ale ukázalo se, že je obyčejný truhlář,
jiný pořád ještě studoval, i když ho už dávno vyhodili. Jejich rodiny a děti je
milovali, i když celé měsíce nedostali ani řádku. Mnozí se důvěrně znali s
Karlem Gottem, spávali se zpěvačkami a herečkami. Jen menšina se dovedla
dívat do očí holé pravdě o sobě. Ti byli nejlepší, prostí kluci, kteří uklouzli, nebo
i chlapi, kteří už nad sebou zlomili hůl. Musí to být strašná tíha v duši, ničím
nebýt, být jenom vystaven sociálnímu pohrdáni, pořád zápasit s vlastní
anonymitou. V lidské bytosti musí být ukryta až nezřízená touha po sociálním
ocenění. A když se vydá tato touha falešnou cestou, je z toho hotové neštěstí, pro
jejího nositele pro sociálni okolí. Bůhví jakými historickými kanály se tato touha
do lidské duše dostala. Nebo to má člověk v krvi? Zápasil pravěký lovec s
nedůvěrou, aby získal ocenění svého kmene? Asi jo. Přemýšlím o lidech, které
jsem znal, kteří žili prostě a nevýbojně a přitom vyrovnaně a spokojene.
Nepěstovali o sobě iluze. Ale současně si uvědomuju, že právě tito lidé si našli
kompenzaci obecného ocenění v úspěchu obyčejného života. Byli středem lásky
svých rodin, třeba i úzké okolí jim projevovalo úctu za prosté ctnosti. Byli to lidé
s jistou mravní důstojností. Nejlepší lidé, kteří se nikdy nedostanou do novin,
přesto však prožijí život v souladu se svou skutečností, spokojeně, bez mindráků,
nikdy je nenapadne vykládat někomu, že se znají s Karlem Gottem. Takoví lidé
jsou možná vůbec nejšťastnejší.
Ale všimni si, hochu, že všichni tito šťastní lidé byli aktivní v souladu se
svými schopnostmi, že jich využili do důsledků. Vždy pracovali s určitým
perfekcionismem. Milan nám vykládal o nějakém vojákovi, který strašně rád
zatápěl v kamnech, a říkal o něm, že snad měl ctižádost stát se mistrem světa v
zatápění v kamnech.
Je to skvělý příklad, protože ukazuje, že cesta k sociálnímu ocenění je vlastně
každému dostupná, jenže ne každý ji najde. A ne každý je schopen na to
vynaložit práci. Značná část lidí se chce proslavit výhrou ve sportce, která je
pasivní. Tlak konvenčního sociálního soutěžění je v tomto směru skoro
zločinem. A to všude na světě. Tou permanentní prezentací VIP, spotřebních
symbolů úspěchu, u nás stojí takové symboly v každé chatové osadě a v
drobném se rozmělňují ve zboží z tuzexu. Ale proboha, tohle všechno ti říkám
jistě zbytečně.
Rozvykládal jsem se o tom všem hlavně proto, že jsem z tvých posledních
dopisů vycítil, že stojíš poprvé před problémem, jak sloučit všechno to, co jsi už
do své skutečnosti zahrnoval v práci, která by měla odpovídat tvé kvalifikaci.
Četl jsi, co jsem o tom psal Milanovi. To je jiná cesta, protože Milan má svou
kvalifikaci mimo zaměstnanecký poměr. Svým způsobem to měl dokonce

jednodušší než ty, jemu se dostalo pro pochopení vlastní situace názorných
pomůcek. Musel jsem se docela smát, když jsem tu četl jeho zdůvodnění té
hodinovky. Chtěl prý Martě předvést situaci, ve které bude zjevně poraženým.
Protože i tak se prý potřebuje připravit na životní porážky. On si ani
neuvědomuje, že z pohledu běžné konvence je jeho život sérii porážek a
kopanců. Vždyť je prodavačem hadic a smetáků. Vytrénoval se už tak, že musí
vstoupit na dráhu, aby předvedl Martě i sobě evidentní porážku. Laik žasne,
odborník se diví. To je to, čemu říkám vybudovat si vlastní skutečnost. Není
senzační? My dva se ovšem nedivíme, protože známe dokonale jeho
kompenzaci.
Nebudu ti už, Peťo, dále nic namlouvat. Uvidíš konečně sám. Všechno, co
jsem tu ostatně řekl, má tak obecný charakter, že ti vlastně ani k ničemu
neradím. Mám už vlastně jenom jediné přání, poradit ti, koho si máš vzít. A ani
nevím, jestli k tomu budu mít šanci.
V kalendáři vidím, že narozeniny ti vycházejí na neděli. Dá se předpokládat,
že při té příležitosti ti povolí vycházku a nebudeš muset oslavovat narozeniny u
prádla. Vloni jsem na tebe úpěnlivě myslel, protože jsem ani nevěděl, jak to
všechno s tebou dopadne. Tentokrát budu na tebe myslet veseleji a v duchu si s
tebou připiju. Za podmínky ovšem, že jsi už byl u odborníka a děláš něco s tím,
co maminka dost drasticky popsala. Viš, hochu, co mě mrzí? Až se jednou
setkáme, bude toho za námi tolik, že si určitě nevzpomeneme na všechno, co
bylo důležité říct. Těžko si řekneme všechno za hodinu, za tři a ono to byl tak
dlouhý a dlouhý čas života. Nu, po narozeninách to už budou jen necelé tři
měsíce a vojna skončí. Už to máš vlastně za sebou. Ať ti to šťastně uběhne,
synu!
25. 5. 1982
Milí moji,
nechal jsem si stránečku, kdybych třeba dostal nějaké dopisy. Ale už asi nic
nepřijde. Z těch dopisů k narozeninám jde na mě smutek, protože se tím
vyjevuje délka času, co jsem od vás vzdálen. A to má ještě narozeniny babička, a
pak ty, moje drahá! A už bych měl taky gratulovat Zuzaně k maturitě. Budu už
jen psát - do dalších let přeju hodně štěstí!
Evičko, až půjdeš příště na procházku podél čínské zdi nahoru na Kalvárii,
vezmi mě za ruku. Možná to ucítím, někdy v podvečer budu držet v ruce dámu z
chleba, abych ji posunul na pole F7, a najednou ucítím, jak se mě dotýkáš.
Nechám tedy chlebovou dámu dámou a půjdeme kousek spolu. Na Kamzík se

bude ještě opírat slunce, jsem zvědav, jestli se cestička od garáží bude zase
hemžit těmi černými plošticemi. Vždy mě nějak dojímalo, jak vyrazily v celých
plucích do života a dával jsem pozor, abych na ně nešlápl.
Je skoro pořád krásně a na jižním Slovensku podle novin vždy o dva stupně
více. Možná jsi se už koupala. Musíš mi o tom napsat. Já se budu koupat pozítří.
Deset minul pod sprchou. A i tak se na to vždy těším jako na velkou událost.
Ještě i pár hodin po tom se cítím nějak lidštěji. Hlavne ve vlasech. Jolka mi
psala, že má z tebe radost, že jsi přece jenom na sobě zapracovala a stala se
odolnější vůči samotě a smutku. A že prý jsi pěknější jak kdykoliv předtím.
Všechno to tak rád slyším. I když bych zas rád z tvé pěknoty něco měl. Mohu
však jen tak málo! Jen pořád psát, jak jsi tady mou součástí a jak bez ustání na
vás všechny myslím. Jenže to ani nedělám pro vás, to dělám pro sebe. A dost mě
užírá, že pro vás nemohu udělat vůbec nic. Jenom ta slova na bílém papíře, to je
všechno...
Nikdy jsem nebyl v tak pasivním postavení. I proto se cítím dost nedůstojně.
Pozdravujte mi všechny přátele, všechny, kdo na mě myslí, a vás zase
objímám a přeju vám krásné dni v tomto jaru.
With love
Váš Milan
P. S. S odesláním dopisu se to zpozdilo a já vám mohu šťastný napsat, že jsem
dnes 26. dostal idylické letní dopisy od Peťa (z 8. 5.) a od Milana (16. 5.). A co
ty, Evičko?
Včera večer jsem podpisoval 500 Kčs. Moc děkuju. Taky si pravidelně
natírám dásně tou mastičkou a mám pocit, že to trochu pomáhá..

Kvartál u Edy Kriseovej, 1984

IV. diel

Keď sa otec koncom mája 1982 vrátil z väzenia, priniesol si odtiaľ v tej istej
igelitovej taške, s ktorou tam odchádzal, len niekoľko vecí. Šachové figúrky z
chleba, zubnú kefku a zväzoček husto popísaných strán. Mohli mu ich pri
prepúšťaní zabaviť, ale neurobili to.
O mesiac neskôr dal bratovi a mne vlastnoručne zošitú knižku s týmto textom.
Poprosil nás, aby sme si ju prečítali. Je to môj filozofický odkaz, ale je určený
len vám dvom, lebo na verejnosti sa nechcem pliesť filozofom do remesla.
Beriem na seba riziko, že nechávam publikovať otcov text napriek jeho
dávnemu nesúhlasu, ale spoluzodpovednosť nech cíti aj dr. Vilém Prečan, otcov
verný priateľ. On našiel túto knižočku vo svojom archíve, zrejme jediný
exemplár, pretože tých niekoľko ostatných sa nenávratne stratilo v hlbinách
vtedajších štátnych trezorov.
Martin M. Šimečka

Dopisy o povaze skutečnosti
Věznice MS č. 1,
Praha-Ruzyň
květen 1982
Když jsem začal psát tyto dlouhé a osamělé dopisy o povaze skutečnosti,
nepřipouštěl jsem si téměř vůbec, že bych je mohl někdy odeslat anebo dokonce
odevzdal do vlastních rukou. Držel jsem se ve vězení důsledně Dantovy linie a
zanechal jsem všech nadějí, abych se moc netrápil nad jejich zhroucením.
A hle, po roce sedím doma u svého stolu a čtu si, co jsem to vlastně napsal,
uvažuju si o tom, proč jsem to asi napsal a co s tím. Jsou to dvě náramně
rozdílné situace: ta, ve které jsem to psal, a ta, ve které si to čtu. Tato rozdílnost
mě uvádí do rozpaků. Ptám se sám sebe, proč jsem se právě v base dal do
filozofické spekulace. Asi mě lákala její možnost, prostor, který tam pro ni byl:
měl jsem jenom pero, papír, stůl a šedivou stěnu před sebou. Neznepokojovala
mě žádná knihovna za zády, která mi až nyní domlouvá, abych opravil zjevné
omyly paměti a vůbec nějak vylepšil bezstarostný běh myšlenek, které jsem
kladl na průklepový papír cele. Taky mi napadá, že bych to všechno měl vložit
do krabice od botů a nechat tak.
Ale říkám si současně, že by to nebylo fair, že když už jsem něco napsal, tak
si to přečtěte. A tak jsem tedy opsal to svoje povídání, jak leželo a běželo. Tam
mi nebylo za potřebí dělat ze sebe učence a báječně se tam šplhalo do vyšších
sfér abstraktních úvah, protože člověk neměl kam spadnout, když, tak jen na tu
tvrdou stoličku, na které jsem beztak seděl.
Přišel jsem na to, že s myšlenkami si člověk může v jistých situacích hrát tak
zajímavě jak s Rubikovou kostkou. Když si něco z toho vyberete k věření, bude
dobře, když ne, taky dobře, v rámci té tolerance k lidským skutečnostem, kterou
se vší úpřimností hlásám a kterou považuji za najlepší možnou cestu ke svobodě.
Bratislava
srpen 1982

Milí chlapci, Petře a Milane!
Čtu si znovu a znovu vaše dopisy, které mi píšete sem do vězení, a zjišťuji, že
v nich vaše myšlenky často krouží okolo otázek, o kterých by bylo jistě nesmírně
příjemné si podiskutovat někde u praskajících polen v krbu nebo nad rybářským
splávkem, nebo na procházce krajinou, jak se to často dělo. Protože nám však
byla odňata příležitost k tomu, pokusím se aspoň takovou situaci si představit a
tiše si v ní s vámi povídat, co si o tom všem myslím. Současně vyslovujú hříšný
postřeh, že skutečné prostředí, ve kterém se o toto povídání pokusím, je možná
dokonce inspirativnější než nějaké to ticho u řeky, kde příroda příliš připomíná
svou převahu vůči člověku, svou krásou a trváním má pak jistě vliv na zlenivění
tempa, jímž se ubírají myšlenky.
Nevím ani, zda je to výjimečné, anebo naopak, naprosto přirozené, že se právě
v této konkrétní situaci, kdy si jen můžeme psát, zabýváte mnohem více než
jindy prastarými otázkami, které se ptají na povahu skutečnosti, na naši
schopnost anebo neschopnost tuto skutečnost vnímat v její pravé podobě.
Současně s tím si kladete i tu starou zoufalou otázku o pravdivosti lidského
poznání vůbec, o různých možnostech v postoji člověka ke skutečnosti, o místu
člověka v přírodě, o mezích jeho možností v myšlení i činech. A pak, i když se
ostýcháte to tak přímo nazvat, kladete si otázku o bohu anebo jinak řečeno o
nějakém řádu, který byl vložen do světa od jeho začátku a který existuje
nezávisle na člověku a nad člověkem.
Je to dost otázek a stačilo by přidat jen něco málo a ptali bychom se vlastně na
celý obsah starých filozofií. Je dobře, že se vám tyto otázky vyjevují v jejich
původní prastaré podobě, kdy se ještě filozofie nestyděla za prostotu a
srozumitelnost a dokonce i jistou naivitu při kladení otázek. V moderních
filozofiích, jak víte sami, se s touto prostotou už nesetkáte a jednoduše položená
otázka tu vzbuzuje údiv a někdy i pohoršení. Přičemž, jak ostatně sami víte, v
odpovědích na tyto prosté otázky nejsme dnes o nic přesvědčivější než třeba staří
platonikové.
Před vámi jsem nikdy neskrýval, že jsem se ke všem těmto věcem choval s
velkou tolerancí, že jsem je bral jako určitou hru a že jsem si nikdy nedělal iluze
o tom, že by právě řešení těchto otázek, ono louskání ořechů, na kterém si od
nepaměti lámeme zuby, vyléčilo najednou všechny neduhy lidského rodu a
změnilo úděl člověka. Naprosté většině lidských bytostí jsou otázky tohoto typu
zcela lhostejné. Mnozí možná vědí, že takové otázky existují, znají je z
náboženské interpretace anebo z řídkých debat při černých hodinkách. Avšak
většinu lidí tyto otázky nevzrušují, možná že je jen tak pobolívají čas od času v
nějakém temném koutě vědomí jako zastaralý zubní kaz. Z pozorování světa

sami víte, že většina lidí si zvykla na to, že žít lze i bez filozofických hlavolamů
a že lze žít dokonce spokojeně a vesele i v nejasnosti o povaze světa, ve kterém
žijeme. O takovém „bytí“ jste ostatně četli u Sartra i u Camuse. Znalost těchto
našich neznalostí o povaze základních věcí není podmínkou bytí. Dnes se už
zdráhám přistoupit na to, že myšlení je podmínkou bytí, nevím, zda je nutné
reflektovat neustále vlastní život a přemýšlet o něm. Ale možná, že se to myslelo
jinak, když bylo v oblibě ono - cogito ergo sum - . Myslím však také, že není
třeba želet utopických nadějí, podle kterých se všichni lidé budoucnosti měli
zabývat filozofií nebo dokonce i poesii. Je to tak dokonce lepší, protože dosud
každý pokus o to učinit filozofii všelidovým majetkem končil její degradací. V
takových případech byla filozofie vždy redukována jen na několik pouček a
hesel, jak se to stalo křesťanství, i islámu, a jak se stává i novějším doktrínám. Já
si ještě dobře pamatuji, jak se v jisté době odvozovala celá filozofie z útlé
brožurky, která byla součástí Krátkého kursu dějin VKS/b/ od J. V. Stalina.
Taková redukce filozofie se mohla stát skutečně všelidovým majetkem, ale už ne
jako filozofie, ale jen jako papouškování několika filozoficky znějících frází.
Filozofie musí být dobrovolná a spontánní jako ostatně každá myšlenková
aktivita, jinak nestojí za nic.
Nu, vy dva jste právě takoví dobrovolníci. Bůhví, že vás nikdo neměl k tomu,
abyste četli Russella, Sartra, Kafku, Camuse, Bergsona, Kanta, Hegela a všechno
to, co čtete. Ani já jsem vás k tomu neměl. Pokud si pamatuji, koupil jsem vám
jen jedinou filozofickou knihu - Konfese od Marca Aurelia. A to jsem udělal s
vedomím, které jinak před verejností tajím a k němuž bych se nikdy nepriznal,
že totiž všechno, co člověk potrebuje o filozofii vědět, je v takových desíti až
dvaceti nejlepších knihách, mezi něž počítám i toho Marca Aurelia. Všechno
ostatní pak už čteme jen proto, abychom byly vzdělaní.
Když jste však vy sami pocítili potřebu položit si tyto prastaré otázky a zvážit
jejich tíhu a prozkoumat vůni, kterou nasycují lidský život, nebudu vás od toho
zrazovat. Zvláště, když už sami od začátku tušíte, že si nakonec budete muset
odpovědět na mnohé závažné otázky sami, protože žádná filozofie na světě na ně
neodpovídá beze zbytku. Je to obrovská výhoda, když to člověk od začátku ví
anebo aspoň tuší. Přiznám se vám, že mne vždy zaráželo, když jsem se setkával
s lidmi, kteří okolo těchto prastarých otázek chodili pyšně a se vztyčenou hlavou
a šířili dojem, že již všechno bylo vyřešeno a že všechno je naprosto jasné.
Naštěstí takových lidí není příliš mnoho a kromě našeho státního marxismu asi
neexistuje rozsáhlejší učení, které by o sobě tvrdilo, že má na všechny otázky
odpověď. Když ovšem pomyslím v této chvíli na Chomejního a některé jiné
fenomény našeho bláznivého světa, jejichž ohlasy sem ke mně doléhají, nejsem
si svým tvrzením už tak docela jist.

Kdykoliv si tyto prastaré otázky položíme a pokoušíme se na ně ve vší
nevinnosti a panenské nevědomosti odpovědět, vystupujeme i tak v roli
bezděčných epigonů. Protože když si pak vezmeme na pomoc nějakého starého
Řeka, zjistíme velice záhy, že jeho nevinnost se podobá naší a že už on
odpovídal stejně jako my. Říkám to opět jenom vám, ale mám v podstatě za to,
že filozofové se v posledních dva a půl tisíci letech odlišují pouze stylem a
pojmoslovím. Ti moderní mají nezaslouženou výhodu, protože stojí vždy na
vyšším a vyšším kopci vzdělanosti a vidí toho kolem sebe více. Staří Řekové
měli obrovský handicap v elementárním přírodním poznání. My máme k
dispozici celou nádhernou fyziku, chemii, astronomii, genetiku, kybernetiku a
kdoví co všechno ještě. A i tak vás při nějaké myšlence, kterou si přečtete u
moderního autora, bezděky napadne, že vnímáte jen upravený výrok nějakého
řeckého filozofa, který si nejasně pamatujete z Diogena Laertského. Kdybyste se
dostali k tomu, abyste si mohli přečíst celého Platóna, zjistili byste, že je v něm z
filozofie skoro všechno. Ve vašem Marcovi Aureliovi je opět celá etika, volně k
dispozici císaři i vězni, vojínovi i četaři. Ve středověku by se nestalo žádné velké
neštěstí, kdyby se skutečně studoval jen Aristoteles. Ale neměli ho otloukat o
hlavu Galileovi. Nebylo by žádným neštěstím, kdyby někteří lidé četli jenom
Bibli, ale neměli bránit jiným, aby četli Darwina. Nebylo by žádnou velkou
chybou, kdyby státem placení filozofové četli jenom Marxe (ale oni ho nečtou),
chybou je, že brání jiným číst ještě něco navíc.
K tomu všemu bych ještě dodal, že mne nikdy nezbavoval dobré nálady fakt,
že jsem asi hloupější než vzdělaný řecký sofista, který nikdy neletěl letadlem a
nevěděl by, co si počít s kalkulačkou. Naopak, je přece příjemné vědomí, že o
příbuznosti mezi lidmi nerozhoduje čas, který je od sebe děli, ale způsob
myšlení. Proč by mě mělo znepokojovat, když cítím, že je mi bližší
františkánský mnich z 11. století, o kterém jsem si tu četl, než ten bachař, který
přechází venku po chodbě. Takové příbuzenství se prostírá přes celé věky a jsme
jím o moc bohatší. Vůbec se nedivím tomu, že Peťovi je bližší římský císař než
jeho nadporučík. Vždyť to všechno svědčí o tom, že čas není přece jen tak
ničivou zbraní přířody vůči člověku.
Nikdy se mi moc nelíbily knihy, v nichž se zacházelo s myšlením
předcházejících věků jako se starou veteší. Takové knihy se objevují hlavně v
revolucích. Mnoho lidí se třeba kořilo Majakovskému, ale nepamatuju se, že by
ho někdo miloval. Vy víte, že jsem přečetl téměř všechny staré utopie, které se
mi podařilo sehnat. A u všech těch utopistů mě rozčilovala jejich megalomanie.
Ta velkohubá tvrzení, podle nichž bloudilo lidstvo dosud v temnotách a až nyní
nastává věk světla. Stokrát byla tato tvrzení usvědčena z omylu. A přesto se
znovu a znovu opakují. Vyplývá asi z lidské přirozenosti, že si připadáme

chytřejší než ti, kteří tu žili před námi.
V celém tomto úvodním dopise jsem vám opatrnými příklady chtěl vlastně
říci, že ve filozofii nebyl za posledních dva a půl tisíce let učiněn objev, který by
byl svým významem srovnatelný s objevem parního stroje nebo transistoru. Ale
snad jsem vám i řekl, že to nepovažujú za důvod, abychom upadali do pocitů
méněcennosti. Otázka po příčinách světa a jeho povaze je jiného druhu než
otázka po příčinách infekčních chorob. Druhou otázku klademe s vědomím, že
jsme na ni schopni najít přesnou odpověď. První otázku pak klademe proto, že se
takovému tázání nemůžeme vyhnout a že jím potvrzujeme svoje lidství. Činíme
tak přesto, že už předem víme, že naše odpověď na takovou otázku bude jen
jednou z mnohých a že na celém světě není rozhodčího, který by potvrdil
správnost té nebo oné odpovědi.
Nu a nakonec vás varuju, abyste mi věřili v těchto vězeňských úvahách. Víte
sami, že jsem se tímto typem filozofování nikdy zvlášť nezabýval. Vždy mě
lákala více konkrétnost sociálního pozorování než tato spekulativní zábava. Asi
to taky nebylo v mé povaze. Až tato éra vyvržení a nucené kontemplace zavádí
mou mysl mimoděk přes metafyzický práh.
I.
Když si dám dohromady všechny otázky, které si kladete a o kterých jste se mi
ve svých dopisech zmínili, směřují všechny k jedné otázce ústřední, a tou je
otázka o povaze skutečnosti. (Jde vlastně o realitu, o tutéž realitu, jejíž dotek
Milan tak intenzivně vnímal v zasněžených dolinách Tater.) A já se tedy spolu s
vámi ptám, zda existuje jedna jediná skutečnost, nezávislá na lidech, poznatelná
z vnějška a staticky se vystavující úplnému popisu. Tím se automaticky ptám
ovšem i na to, v jakém vztahu jsme my, lidé, k této skutečnosti, v jakém vztahu
je ona k nám, a mohu se dokonce i ptát, kdo tuto skutečnost ustanovil, kdo jí dal
zákony, podle nichž, jak vime, se řídí. A ještě se můžeme ptát i na to, odkud se
vzal jazyk, v němž jsou tyto zákony artikulovány, a pak bychom se mohli ptát
dál a dál a za chvilku by nás bolela hlava. Sami jistě cítíte, jak se takovým
kladením otázek protrhne hráz s celou spekulativní filozofií, nahromaděnou za
tisíciletí. A není jistě snadné neutopit se v tomto přívalu. Člověk se prostě musí
naučit nevšímat si celého přívalu, ale sledovat jen jeden přehledný pramen. Jinak
by každého takového uvažování musel nechat hned na začátku.
Já jsem se tím vším zde začal zabývat na celkem skromném prostoru a
dokonce z jakési praktické potřeby. V prvních dvou měsících, kdy probíhalo
vyšetřování, a já jsem musel takřka denně odpovídat na řadu většinou hloupých
otázek, jsem narážel na znepokojivý jev: trpěl jsem neustále nejasným pocitem,

že jsem oněmi otázkami zavlékán do nějaké jiné skutečnosti, která není totožná s
mou vlastní skutečností a která je snad odlišná i od té skutečnosti, kterou jsem
dosud považoval za obecně platnou. Zdálo se mi, že jsem přemisťován násilím
do skutečnosti, která byla speciálně vyrobena a uzpůsobena tak, aby v ní člověk
zabloudil, ztratil kontakt se svou vlastní skutečností a posléze zblbnul.
Samozřejmě jsem hned věděl že to znám z literatury, že je to všechno v Kafkovi,
ale až teď jsem byl schopen si Kafku dokonale prožít. Předtím jsem ho jenom
četl.
Nepamatuji se, že bych kdy předtím měl tak silný pocit rozdílných skutečností
a tak zřetelné vědomí vlastní skutečnosti. Toto vědomí dvou skutečností mě
začalo velmi zajímat, pátral jsem po příznacích takových odlišností, až se z toho
stala skoro obsese, při které mi téměř zlhostejněly ostatní okolnosti mého
postavení. Toto odvádění pozornosti bylo nakonec docela příjemné, protože
odsunulo do pozadí smutné úvahy o mém budoucím osudu. Shodou okolností
jsem v té době dostal na celu ke čtení Asimovovu sci-fi Konec věčnosti. Měli
jsme to kdysi doma a oba dva jste to četli. Jenže tentokrát jsem tu knihu četl
jinak. Odmyslil jsem si celkem lehce všechny ty skoky v čase a přemýšlel jsem
hlavně o termínu „změna skutečnosti“. Ptal jsem se sám sebe, proč mi najednou
taková změna skutečnosti nepřipadá nijak zvlášť absurdní. Uvědomil jsem si
najednou, že při výsleších právě takovou změnu skutečnosti prožívám. Cítil jsem
naprosto zřetelně, že namísto mé vlastní skutečnosti je mi vnucovaná jiná
skutečnost, změněná pro potřeby policie. Nemohl jsem si nevšimnout, že tu stojí
proti sobě dvě skutečnosti, že jsou vzájemně neprostupné a neslučitelné.
Ze začátku jsem usoudil, že je to dáno třeba rozdílnou terminologií. Že dvě
skutečnosti, má a policejní, se od sebe liší proto, že se v nich užívá odlišných
slov a že jevy těchto dvou skutečností jsou nazývány jinými jmény. A tak jsem si
začal vynucovat, aby se do výslechových protokolů dostávaly pojmy z mé
skutečnosti, jako například kniha, esej, studie, článek, dopis, namísto jednotného
policejního pojmu písemnost. Nechtěl jsem například dovolit, aby se v protokolu
použilo policejního „navázal jsem styk“, a na takovém místě jsem zásadně
diktoval obraty z vlastní skutečnosti, jako například „poznal jsem, spřátelil jsem
se, přišel jsem na návštěvu“ a tak dál. Zdálo se mi to v dané chvíli tak důležité,
že jsem kvůli tomu napsal stížnost na Generální prokuraturu, i když to jistě bylo
počínání směšné. Presto měla tato stížnost úspěch a mně už nadále nebylo
bráněno, abych v protokolech používal pojmů ze své vlastní skutečnosti. Jenže
rychle jsem zjistil, že se fakticky nic nezměnilo, že tím se nezrušila
neprostupnost obou skutečností, že nadále byly vůči sobě inertní a nepřátelské.
A tu jsem pomalu, a skoro proti vlastnímu přesvědčeni, začínal připouštět, že

mohou existovat dvě rozdílné skutečnosti, jedna moje a druhá - skutečnost
orgánů činných ve vyšetřování“. Takto oklikou a fakticky z praktické nutnosti
jsem začal promýšlet svět jako množinu nejrůznějších skutečností a začal si
odvykat starému pohledu, ve kterém jsem skutečnost vnímal jako společný
majetek všeho lidstva, jako společný dům, ve kterém všichni žijeme a který
dobře známe a který tu pro nás od nepaměti stojí. Tento zvyk je jistě
nejrozšířenějším zvykem lidí, všichni vnímáme skutečnost právě takto, i když v
některých chvílích jsme s to pochopit hloubku bezradnosti, která nás přepadne,
když zjistíme, jak rozdílně jsou schopni vnímat jednu a tutéž věc jen dva jedinci,
a když se navíc ještě zeptáme, kdo ten dům vlastně pro nás postavil a proč a co
znamená to slovo od nepaměti.
V mém konkrétním případě nebylo ani tak těžké vyhledat příčiny toho, že
moje skutečnost a skutečnost vyšetřovatele se od sebe liší. Odlišnost našich
skutečností byla přesně taková, jako jsme byli odlišní od sebe my dva. Ten
směšný spor o terminologii vznikl proto, že v mé skutečnosti má jakýkoli psaný
text tlumočící jakékoliv myšlenky lidských bytostí povahu kulturního faktu,
stává se něčím nezcizitelným a v případě, že jde o celou knihuje téměř něčím
posvátným, protože ztělesňuje lidskou myšlenku, myšlení, které je opět
atributem lidí jako druhu. Ve skutečnosti mého vyšetřovatele byla tatáž kniha,
tatáž myšlenka pouhým balastem, něčím zbytečným, dokonce škodlivým a v
podstatě vždy jen napsanými slovy, jejichž hodnota se neliší od hodnoty slov v
textu na lístku od tramvaje. Tato odlišnost našich skutečností nebyla daná jen
tímto odlišným poměrem k svobodné a nezávislé myšlence, byla daná odlišností
našich životopisů.
Pravda, i já jsem vyslovil pochybnost, kterou byste mohli vyslovit i vy, zda
nestačí tuto odlišnost prostě chápat jako výsledek rozdílného pohledu najeden a
tentýž prvek společné skutečnosti, pokládat tuto rozdílnost za výraz odlišných
názorů. Jenže já jsem cítil tak zřetelně jak nikdy předtím, že to k vysvětlení
nestačí, že se prostě neodlišujeme jen v názoru na jednu a tutéž věc, ale že
stojíme ve středu dvou odlišných skutečností, které do sebe zasahují jen svými
roztřepenými okraji. Když jsem pak pokračoval v úvahách, odmítl jsem vůbec
námitku, že by v tom případě mohlo jít jen o rozdílný pohled a rozdílnost
pojmosloví. Viděl jsem najednou, že „polymerické“ pojetí skutečnosti mění
podstatně přístup k celé řadě základních axiómat v mém myšlení, z nichž jsem
zatím bez pochybností vycházel.
Moje skutečnost nebyla jen odlišná od skutečnosti vyšetřovatele, byla v jistém
smyslu taky prostornější. Skutečnost vyšetřovatele byla v jistém smyslu uvnitř
mé skutečnosti a v jejím rámci byla poznatelná, byl jsem schopen ji analyzovat a
chápat. Cítil jsem však současně, že moje skutečnost nebyla poznatelná v rámci

skutečnosti vyšetřovatele. Prostě se do ní nevešla, ležela někde za hranicí jeho
světa v neznámé zemi, kde je napsáno hic sunt leones. Měl jsem z toho velmi
tristní pocit a dospěl jsem k nazoru, že ani já, ani on vlastne za nic nemůžeme, že
odlišnost v našich skutečnostech je dána odlišností našich životů.
Podpořím toto tristní poznání ještě jedním banálním příkladem. Byl jsem
mnohokrát dotazován na to, proč jsem „navázal kontakt“ s tím či oním člověkem
a nebo proč někdo jiný „navázal kontakt“ se mnou. Odpověděl jsem, že jsem
navázal kontakt s nějakým člověkem proto, že jsme se o sebe zajímali jako
lidské bytosti a nebo že jsme pocítili, že by mezi námi mohlo vzniknout
přátelství. Toto prosté tvrzení, tak udomácnělé v mé skutečnosti, se jednoduše v
jeho skutečnosti nevyskytovalo. Proto byl přesvědčen, že se vymlouvám nebo se
pokouším vtipkovat. Ve skutečnosti vyšetřovatele se vyskytovaly jen čistě
účelové vztahy mezi lidmi. V jeho zkušenosti se nikdy nevyskytla situace, že by
ho byl někdo kdy navštívil jen z prosté potřeby poznat ho, a asi také o ničem
podobném neslyšel. V jeho skutečnosti byly lidské vztahy podřízené praktickým
zřetelům a jednoduchým účelům. Člověk přichází za jiným člověkem jen v
takovém případě, když od něho něco potřebuje, cigaretu, peníze, nebo pohlavní
ukojení.
Jsou to jistě banální věci, ale já o nich mluvím jen proto, abych vám přiblížil
jisté zoufalství a pocit marnosti, který jsem pociťoval při pohledu na
neslučitelnost našich dvou skutečností. To byla ovšem zvláštní situace, nebo
možná i mezní, jak říkají existencialisté. Pamatuji se ovšem, a vy jistě také, že
jsem snad tisíckrát, a vy jistě také, zažil v úplně obyčejných situacích tento
rozpad skutečnosti, který je deprimující, který přičítáme často vlastní
neschopnosti vyložit přesvědčivě vlastní myšlenky, anebo se zlobíme na jiné pro
neschopnost chápat, anebo prostě vezmeme všechny pocity zoufalství a bez
uvažováni je prostě přihodíme na tu velkou hromadu smutku, která byla v naši
epoše pojmenována nemožností komunikace. Aniž bych chtěl už teď aplikovat
rozsáhle toto poznání o „polymerické“ skutečnosti, chci aspoň poznamenat, že
základní příčinou všech mezilidských nedorozumění je především rozdílnost
skutečnosti, příslušících k jednotlivým lidem. Kolikrát v životě stojíme s
naprostou bezmocností tváři v tvář totálnímu nepochopení a všechny naše
pokusy o vzájemné porozumění vyjdou nazmar. Snažíme se seč jsme, a nic
nepomáhá. V takových případech nevysvětlíme neúspěch ani zlou vůli,ani
slabostí slov. V takovýchto případech prostě jen marně usilujeme o sblížení dvou
skutečností, které jsou si cizí svým uspořádáním. A jak víme z chemie, slučují se
jen ty látky, které k tomu mají předpoklady. A tu hned dodávám, že v možnosti
či nemožnosti spojení dvou skutečností je obsaženo tragické napětí lidského
života, všechno to napětí, které se snaží překonat „nevodivé“ izolace mezi

lidskými bytostmi, všechno, co směřuje k tomu, aby přeskočila jiskra od jednoho
individua k jiným lidským bytostem. Takže tady to všechno máte: vysvětlení pro
to, že na jedné straně existuje láska, přátelství a hluboké pochopení, dané
příznivými valencemi skutečností, jež se ucházejí o vzájemné porozumění, na
druhé straně pak osamění, vyvrženost a zoufalství, to vše opět dané
„neslučivostí“ jednotlivých skutečností.
II.
Sami vidíte, moji milí, jak všechno do sebe pěkně zapadá. Jenže sami asi
cítíte, že člověk nemůže při těchto úvahách setrvávat příliš dlouho ve stavu
filozofické nevinnosti. Protože cítíme, že tímto pojetím skutečnosti, které vlastně
každému člověku přisuzuje jinou skutečnost, směřujeme neodvratně k „učenému
biskupu Berkeleymu“ a k onomu zničujícímu solipsismu, s nímž tak zuřivě v
situaci podobné mé bojoval náš společný přítel Winston Smith. Já si však říkám,
že nemusí být hned tak zle.
Ještě jsem přece neřekl, že neexistuje jiná skutečnost než ta, která přísluší
jednotlivé lidské bytosti. Nepopírám přece, že existuje svět, v němž se pohybuje
všechno, co známe, a ještě i to, co neznáme. Nepopírám ani jsoucno, které se
vyskytuje jen ve filozofických knihách. Naopak, pociťuji vůči světu, vůči
skutečnosti, jež se nám jeví jako kombinace chemických prvků, prostoru, času,
elektromagnetických polí, a která byla před člověkem a bude zřejmě i po něm,
velkou pokoru. Říkám to všechno z úcty k hlubinám vesmíru, které jsem sám
ovšem neprozkoumal, které však přesto na mě vykonávají masivní
psychologický nátlak, když zvednu hlavu k noční obloze. Oba dva to dobře znáte
a už jste mi o tom psali. Konečně, stejnému nátlaku podléhám, když pozoruji,
jak mi tu v cele začínají pučet semena řeřichy dánské, když je na vatičce trochu
podleju vodou. Příroda a svět kolem nás vykonává tento nátlak od rána do
večera. Není to jenom nátlak, je to i útecha, jak dobře víte, protože vůči lidské
hlouposti, zbabělosti a agresivitě staví svůj vesmírný klid, nehybnost hor, stálost
odlivu a přílivu a tak dále. A já úpřímně přiznávám, že tohle všechno je hlavní
důvod pro tvrzení, že nelze popřít svět, a všechny ostatní důvody ponechám
klidně napospas diskusi. Protože jak sami víte z dějin filozofie, ne všechny
argumenty, které byly dosud vzneseny proti tomuto tvrzení, byly úplně pitomé.
Dále se domnívám, a to odbudeme velmi rychle, abychom se nezapletli do
rozporů, že svět, ve kterém žijeme, je materiální, a to dokonce ve smyslu starých
filozofů, a ne ve smyslu „objektivní reality“, kterou z marxismu vypreparovala
sovětská filozofie. I toto tvrzení se ovšem rodí pod psychickým nátlakem. Tento
nátlak vykonává celá naše zkušenost, myšlenková i praktická. Dále je toto

tíhnutí k materialistickému pojetí světa jistě i výsledkem přírodních vědomostí a
také protipřírodní aktivity, materializované třeba v automobilovém motoru nebo
v atomové bombě, jež tak pěkně fungují. Říkám to však, jak sami vidíte, s jistou
nevážností, protože si nemyslím, že přesná vědomost o podstatě světa je pro
člověka tak osudově důležitá. Na postavení člověka ve světě nic nemění to, zda
věří v nekonečný koloběh hmoty nebo v duchovní původ celého vesmíru.
Povaha skutečnosti se ani jednou ani druhou vírou nestane srozumitelnější.
Mohu vám přisahat, že jsem se o tyto věci nikdy s nikým nepřel a spíše vždy
jen se zálibou poslouchal, když někdo o tom uměl pěkně a se zanícením
vyprávět. A musel jsem jistou dobu dokonce i tajit, že se mi velmi líbí elegantní
úvahy Platónovy o říši čistých idejí jako předobrazu našeho světa. Líbilo se mi
to jako velká básnická představa, která taky na mě vykonávala psychický nátlak.
Kdo se kdy necítil při svých pokusech proniknout ke všem tajemstvím
skutečnosti jako obyvatel jeskyně? A Platón z nás snímá tuto úzkost jeskynního
člověka, hladí nás a říká, jak je vše krásné, jak venku září jasné slunce pravdy a
stačí vydat se na cestu. Víme přece něco i o tom, jaký nátlak na člověka
vykonává i idea Boha, protože z něho snímá všechna břemena pochybnosti. Bůh
pojme do sebe všechno tajemství a nejasnosti a ideálně řeší všechny rozpory. On
snímá absurdní povlak s mnoha věcí. Pomáhá pochopit čas, protože on tu vždy
byl a vždy tu bude, on vše stvořil, a proč právě tak a ne onak, to už není naše
věc. Nu, a proč by se právě Bohu nemohlo zalíbit stvořit svět v oné kombinaci
chemických prvků, jak ji známe z Mendělejevovy soustavy? Bůh jistě nejvíce
věřil v možnosti hmoty, když ji stvořil. Kdyby nestála za nic, stvořil by něco
jiného.
Jsem přesvědčen, že lidé téměř vždy utvářeli svoje víry a představy pod
takovým či jiným typem psychického nátlaku. A že tedy z toho důvodu jsou si
monistické ideje vlastně rovnocenné. Je to vlastně jedno a totéž pojetí
skutečnosti. Z tohoto hlediska lze už jen dnes litovat toho, že bylo na spory mezi
velkými monistickými výklady světa vyčerpáno tolik energie. Materialismus a
idealismus se snažil zavléct svého soupeře vždy na hřiště, kde byli domácí ve
výhodě. Čistě z filozofie, bez ideologického pozadí, nelze ani vysvětlit, proč se
tento spor vedl tak zuřivě. To třeba spór nominalistů s realisty měl aspoň svou
vnitřní logiku. Spory idealismu s materialismem vyvěraly však většinou z
mocenských zápasů a ze sociálních antagonismů.
Dnes vlastně ze všech těchto sporů zůstala jen konfúzní zauzlenina. Stará
neústupnost a bojovnost přetrvává už jen v ideologii sovětské sféry. Lhostejnost,
která převažuje v západní filozofii vzhledem k tomuto elementárnímu sporu, nutí
často, především sovětské filozofy, idealistické systémy vymýšlet, protože jinak
by nebylo proti komu bojovat. Přičemž je všechno jakoby na hlavu postaveno.

Východní společnosti totiž produkují v praxi mnohem vice idealistických
projektů než společnosti západní. Všechny velké plány na vytvoření
komunistické společnosti byly ryze idealistické, dodnes se pěstují idealistické
představy o přeměne člověka podle předem vypracovaného modelu, vyzývají se
nejrůznější věčnosti, prakticky se popírá dialektika a propaganda se buduje na
neotřasitelných, neměnných a doslova posvátných principech. Vypadá to jako
paradox, ale takové paradoxy jsou v dějinách časté.
Z vlastní četby jsem získal dojem, že Marx sám byl v onom základním sporu
idealismu s materialismem mnohem tolerantnější než jeho žáci a epigoni.
Přirozeně si neodpustil mnohé impertinence, jak bylo v polemikách 19. století
zvykem, ale jinak jsem nabyl dojmu, že by se dnes jako řadový bojovník proti
idealistickému světovému názoru neuplatnil. Marx bazíroval nejvíc na svém
dějinném materialismu a ten dodnes neztratil svou váhu. Marxův historický
materialismus, když si odmyslíme ono přesné určování tříd podle jejich vztahu k
výrobním prostředkům, vrhl pronikavé světlo na lidské dějiny a ozřejmil
především základní motivaci vší civilizační aktivity. Není pochyby o tom, že
bezprostředním cílem těchto historických aktivit nebylo sebezdokonalení
člověka, ale ryze hmotný prospěch. To už je jiná věc, že tato materiální motivace
dala vzniknout dílům, jimiž se člověk připodobnil bohům. Všimněte si, že v
praktické propagandě se dnes Marx už ani necituje.
Umím si celkom dobře představit, jak by do současné komunistické ideologie
ideálně zapadla idea Boha jako stvořitele a demiurga všeho svĕta. Taková bytost
by posvětila všechny činy státu a státní politiku, tak jako kdysi posvěcovala činy
králů. Jenže na to je už pozdě. Nejvyšší bytost se už příliš dlouho angažuje na
straně idealistů, a tak není možné ji jednoduše převést do opačného tábora.
Nebylo by v tom ovšem nic protismyslného, protože Bůh se už angažoval v
mnoha revolucích a velkých přeměnách světa, a jak víme, dodnes se angažuje. A
to jsem ani nemyslel na boha Mohamedova.
Všechno, co dějiny filozofie nahromadily v této tzv. základní otázce, je dost
málo povznášející četbou. Nezdá se, že by byli vedeni touhou po pravdě ti, kteří
vedli vášnivé spory o to, co bylo dříve, zda duch nebo hmota, nebo zda svět je
materiální či duchovní podstaty. Od začátku bylo přece zřejmé, že takový spor je
jen duchovním cvičením, že v něm sice vtipnější vyhrává, ale jen na chvilku, a
pak začíná všechno znova. Je vlastně vyřešení této otázky pro člověka tak
důležité? Na skutečnosti, ve které člověk žije a která ho obklopuje, to nakonec
nic nemění. Ta je netečná jak vůči idealismu, tak vůči materialismu. Je to vždy
jedna a tatáž skutečnost, její tvář se nemění, když na ni pohlížíme s vírou, že
byla stvořena nejvyšší bytostí, a nebo s vírou, že existuje věčně a je sama sobě
účelem. V obou případech je to pro člověka jen jediná daná skutečnost, v ní je

mu žít, ona je zdrojem všech podnětů v jeho mysli. Nemůže se z ní odstěhovat,
jinou prostě nemá.
III.
Lidé ovšem vždy pociťovali, že diskuse o takto položených otázkách má ryze
spekulativní povahu a závěry z takových diskusí zůstávají bez důkazů, i když se
třeba opírají o usnesení kardinálů či ústředních výborů. Moc se to neodvažujeme
říci, ale strašně toužíme po důkazu, který by nám poskytl někdo mimo náš rod,
někdo mimo lidi, Bůh, anebo sama příroda. Musel by to být však důkaz přímo
ohromující a ve všech ohledech mít vlastnosti vědeckého důkazu. Ne tedy nějaké
paběrky o zázracích, ani paběrky z laboratoří Lepešinských či parapsychologů
atd. Dějiny člověka jsou proniknuty neustálou nadějí na takový důkaz. Lidé se
upínali k Bohu, aby konečně dal o sobě vědět. Ale nechtějí, aby se tak dělo jen v
spekulacích teologů, nejprůkaznější by bylo, kdyby Bůh vstoupil do všech
televizních kanálů světa a promluvil k svému lidu, jak to činil ještĕ ve Starém
zákoně. Ale nic takového se neděje, nikdo mimo nás lidí nám není schopen
potvrdit naše pozorování, naše pravdy a naše víry. Tato touha se může stejně
upínat i k nějakému mimobožskému potvrzení. Na ní je vystavěna popularita
parapsychologie, záhrobních rozhovorů a podobních věcí. Nejreálnější naplnění
této touhy by snad mohlo přijít z nějaké mimozemské kosmické civilizace, ale
ani to nepřichází. A tak žije člověk prý miliony let a zatím nemá jediný
objektivní důkaz pro svá nejzákladnější tvrzení o světě.
To už je důvod k nervozitě, která trvá od té doby, kdy si člověk tuto touhu po
důkazu uvědomil. Stačilo by, kdyby i ten nejnepatrnější předmět z našeho okolí
potvrdil svým vlastním hlasem, že není jen tím, za co ho my lidé považujeme,
ale že je sám o sobě. Mohl by to být docela dobře kámen, mohla by to být
květina, mohl by to být atom vodíku nebo i jen jediný elektron utržený ze své
dráhy. Po takovémto zobjektivnění našeho poznání však prahneme marně. I když
Faust byl právě za to ochoten prodat svou lidskou duši.
Lidské poznání se zakládá na konvenci. V zásadě i všechny elementární
poznatky, o kterých nikoho nenapadne pochybovat, jsou založeny na konvenci.
Lidé se prostě dohodli, že takový nebo jiný fakt skutečnosti pojmenují
dohodnutým názvem a budou si pod tímto názvem představovat jedno a totéž.
Taková konvence zcela jistě vyhovuje praktickým potřebám lidí. Na základě této
konvence byla vlastně vybudována lidská civilizace, s její pomocí pronikli lidé
do tajů přírody, do jádra hmoty a dokonce i do blízkého vesmíru. Ale pořád
nemáme onen důkaz. Všechno, co tvrdíme, si sice sami potvrzujeme, ale nevíme,
zda je to ona kýžená Pravda. Ty, Peťo, víš lépe než já, jak skřípou některé naše

experimenty s hmotou, když už se konají na pomezí její měřitelnosti, jak nám
hmota uniká mezi prsty a jednou je tím a podruhé zas něčím jiným. A stejné
rozpaky si prožíváme, když usilujeme objevit nějaký řád v kosmu, který by
odpovídal našim představám a který by měl mít v sobě i harmonii.
Skutečnost leží před námi, stojíme uprostřed skutečnosti, dotýkáme se jí
rukama. Lidstvo ji ohledává už po staletí nejrůznějšími přístroji, využívá ji a
zapřáhlo ji dokonce do svých služeb. A přece dosud spolehlivě nevíme, jaká je.
Filozofové skutečnost rozdělili a pojmenovali, všude kolem jsou věci a pojmy,
podstaty a jevy, těžké atomy těla a lehké atomy duše, části a celky, kvality a
kvantity, monády a Dinge an sich, pohyb a klid a kdoví co ještě. Avšak všechno,
co máme v tomto ohledu k dispozici, jsou jen výsledky našich duchovních
cvičení. Protože zatím ani jednou nepřišel onen hlas shůry, předměty kolem nás
mlčí tak jako před milio ny let a pořád jsme to jenom my, lidé, jediní v celém
vesmíru, kteří pozorují, myslí, ptají se a tápají.
A tu si říkám, zda není celé to spekulativní úsili dobrat se k nějaké objektivní
pravdě jen důsledkem pýchy, zbytkem mytologické touhy podobat se bohům a
neschopnosti přiznat pokojně porážku. Vždyť vždy šlo v podstatě jen o to přiznat
si konečne, že objektivní důkaz o pravdivosti našich filozofických axiómat
budeme muset i tak stvořit vždy z vlastní hlavy. Nejsme schopni vyjít ze svého
lidství, vystrčit z něho hlavu jak ze zárodečné kukly a zakřičet sláva, teď už
vidím vše objektivně. Tímto způsobem se člověk bohem nikdy nestane a v tom
spočívá jádro celé věci. Nedomnívám se, že by takové přiznání muselo vést k
všeobecnému poritu méněcennosti. Vždyť vlastně lidská civilizace, všechno,
čeho člověk dosáhl v boji s přírodou, vzniklo na oné prakticky použitelné
filozofické konvenci o skutečnosti jako poměrně spolehlivé půdě, na které se dá
žít. Do této konvence, ze které jsou vyloučeny všechny spekulativní a hádavé
krajnosti, se vměstná všechno, na čem skutečně záleží. V takové prakticky
pojímané skutečnosti se dobře daří vědě i celé civilizační aktivitě lidstva a
možná i Bůh pohlíží s pochopením na takové počínání. Tato úspěšná praxe však
ani v nejmenším neverifikuje objektivitu našeho poznání, jak se domníval Marx.
Potvrzuje jedině obrovskou užitečnost té filozofické konvence, v níž jsme se
zabydleli. Takže v této oblasti není třeba nic rušit, všechno může fungovat klidně
dál.
Zrušit by se měla však pýcha, se kterou se mnozí lidé povyšují na bohy a
uzákoňují objektivitu skutečnosti. Tito lidé prohlašují to či ono poznáníi
skutečnosti za naprosto objektivní, ač nemají o této objektivitě jediný důkaz.
Tito lidé prohlašují skutečnost za objektivní, jsouce sami její součásti. V nějaké
dílčí vědě by takový postup vyvolal pochybnost hned na začátku, ve filozofii se
to však děje běžně. Protože neexistuje ve světě žádná objektivita, neexistuje také

objektivní skutečnost. Přičemž důraz je na přívlastku. Popírání objektivity není
totožné s popíráním skutečnosti. Již prostě jenom prohlašuju, že skutečnost je
jen to, co o ní víme. Že není jiná skutečnost než lidská skutečnost. A nebo třeba
je, ale my nejsme schopni posoudit ji jinak než ze svého lidského hlediska.
Posoudit jsme schopni jen to, co jsme pojali do sebe, co jsme si přivlastnili
smysly i rozumem, společnou praxí a sociálním životem. To je sám o sobě
obrovský výkon a vůbec by neměl vzbuzovat pocity méněcennosti. Spíše
naopak, pocity hrdosti nad možnostmi, jež nám naše smyslové a intelektuální
vybavení poskytuje.
V tom směru toho máme ještě více před sebou než za sebou, máme práci na
miliony let dopředu. To nás však neopravňuje myslet si, že jednou překročíme
práh a svět se nám zjeví ve své objektivitě, ve svém mimolidském významu.
Nemůžeme se domnívat, že lze skutečnost dobývat tak jako ženu, že se po
mnohém zdráhání přece jen jednou vzdá a pak budou všechna tajemství zrušena.
Moderní věda dospívá ve svých výzkumech často k závěru, že čím více vydá
úsilí na dobytí této ženy, tím více ji ohromuje množství jejích nezcizitelných
tajemství. Dokud jednoduše nejsme schopni postavit se mimo sebe, a to je
operace, kterou, pokud vím, se nepodařilo uskutečnit ani v sci-fi, nejsme schopni
objektivity. Celá skutečnost ve své obrovské rozloze, ve které ji lidé popsali za
tisíce let, zůstává vždy jen lidskou skutečnosti, antropoidní nebo humanoidní
skutečností, chceme-li.
Je zbytečné na tomto místě klást otázku, jak se tato lidská skutečnost liší od
skutečnosti objektivní, nezávislé na lidech. Na tuto otázku nejsme schopni
odpovědět, protože nemáme co srovnávat, o objektivní skutečnosti nic nevíme.
Když něco v obyčejné řeči, nebo dokonce i v řeči vědy, nazýváme objektivní
skutečnosti, je to opět jen lidská skutečnost. Z tohoto antropoidního zajetí
nemůže žádná skutečnost uniknout. Tato lidská afirmace není jen atributem
našeho poznání, je atributem samé skutečnosti.
Dalo by se jistě namítat, že tvrdím jinými slovy totéž, co solipsisté, kteří v
krajním případě odmítali uznat tu skutečnost, ke které byli obráceni zády. Jenže
jistě jste zpozorovali, chlapci, že jsem v celé dosavadní argumentaci nepoužil
zatím tak oblíbených smyslových klamů a jiných nedostatečností smyslového
vnímání. To, co tvrdím o skutečnosti, má jen málo společného se smyslovým
vnímáním. I bezprostředně nevnímaná skutečnost zůstává lidskou skutečností,
protože je obsažena v lidské zkušenosti, která je opět součástí naší lidské
skutečnosti. Snad ani není třeba to dále rozvíjet, nic ze skutečnosti se neruší
zavřením očí, protože vše je prostřednictvím jiných lidských skutečností součástí
mé vlastní skutečnosti. Naše planeta krouží ve vesmíru se svým modrým
přísvitem, ale k nám promlouvá jenom naším vlastním jazykem. Objektivně by

se o ní mohly vy slovit jen cizí oči, které nás pozorují z jiných hvězd, jestliže
ovšem takové oči někde jsou. Tak jako jsme zajatci tohoto kousku vesmíru, ve
kterém se naše planeta pohybuje, je i tento vesmír zajatcem naší vlastní
skutečnosti. Tak jaká pak objektivita.
IV.
Na tomto stupni vyvozování bychom měli uvažovat o tom, zda je lidská
skutečnost jakýmsi kolektivním vlastnictvím lidstva, nebo je to konglomerát,
složený z miliard ryze individuálních skutečností. Soudím, že opatrnost a
uměřenost je v takové úvaze na místě. Jistě existuje něco jako kolektivní
zkušenost, obecné vědomí, všem lidem společný základní souhrn poznatků o
skutečnosti. Do tohoto souhrnu asi patří takové základní údaje, že člověk je
smrtelný, že země se otáčí okolo slunce a že voda je složena ze dvou atomů
vodíku a jednoho atomu kyslíku. Jenže to asi nestačí na to, abychom mohli uznat
existenci jediné, shodné a spolehlivě definovatelné skutečnosti. Lidstvo ve svém
celku nemá dvě společné oči, ani jeden společný mozek, který by všechnu
lidskou skutečnost pojal do sebe. Vždyť kromě toho, co jsem vyjmenoval, je už
jen pár věcí, na jejichž definici jsou lidé schopni bez problémů se dohodnout.
Nic nesvědčí o tom, že skutečnost je pro všechny lidi společná. Pamatujete si,
ostatně, že jsem v těchto úvahách vycházel z překvapujícího a zarmucujícího
objevu, že dva lidé jsou vlastníky naprosto odlišných skutečností a to jim brání v
jakémkoliv pochopení. Ne, spekulace s nějakou kolektivní lidskou skutečností
by zabředla okamžitě do neřešitelných rozporů.
Musíme se prostě smířit s tím, že lidská skutečnost vystupuje jen v
individuálních podobách a to, co je v našich skutečnostech společné, to jsou
důsledky sociálního života lidí, společné práce a neustálých pokusů o sblížení
individuálních skutečností. Kdyby tomu bylo jinak, nemělo by lidstvo za sebou
dějiny plné válek, nepřátelství a cizoty nejrůznějších lidských kmenů, v podstatě
dějiny nedorozumění. O nic méně smutnější není ani pohled na současnou
neschopnost lidí definovat společně třebas jen ty nejzákladnější potřeby. Války
se dají definovat například také tak, že jsou to pokusy převést jednu část lidstva
násilím k přijetí skutečnosti vlastní druhé části lidí. Jen v Evropě byly hádky o
skutečnost na denním pořádku a to si ještě okolnosti, ve kterých žili evropské
národy, byly dost blízké. Když se setkaly dvě skutečnosti naprosto rozdílné, jako
třeba evropská a původně americká, skončilo to doslova vyhlazením celé jedlé
lidské rasy. Raději nemyslet na to, jak by skončilo setkání dvou kosmických
civilizací.
Je neopodstatněné přisuzovat lidem jedinou společnou skutečnost a koketovat

s myšlenkou, že právě tato kolektivně ověřená skutečnost je blízká skutečnosti
objektivní. Sami byste mohli snést spoustu důkazů o tom, jak hluboce se liší
skutečnost vlastní jednotlivým národům, sociálním skupinám, a jak tato
rozrůzněnost končí u osamocené lidské bytosti. Vzpomínám si, k jakým
zrádnostem to vedlo, když se podle Marxova nejasného návodu spekulovalo
okolo společenského vědomí. V tomto učebnicovém pojetí společenského
vědomí se třídním mečem rozetla napříč celá lidská skutečnost tak, aby každá z
antagonistických tříd neměla nic společného s tou druhou. Ruský jazykovědec,
který později zešílel, a na kterého si už skoro nikdo nepamatuje, rozdělil
takovýmto způsobem dokonce i jazyk. Jmenoval se J. N. Marr a byl v
padesátých letech koryfejem filologie. Žeň takových pokusů o sjednocení lidské
skutečnosti na základě národní, třídní či rasové příbuznosti je málo povzbuzující.
I když se tyto pokusy vedly pod tlakem touhy vyznat se ve světě. To
nejjednodušší řešení je totiž pro lidskou přirozenost nejtíže přijatelné. Celá naše
zkušenost se ze setrvačnosti brání představě, že lidská skutečnost je individuální
a že tedy mimo miliardy rozdílných skutečností už nemáme průkazné svědectví
o žádné jiné. A přesto je to jediné řešení, které uspokojivě odpovídá na všechny
pochybnosti. A taky sjednocuje dosavadní zkušenost a respektuje obraz světa,
který vyplynul z moderního vývoje přírodních věd.
V.
Co nám vlastně brání přijmout představu, která se už zrodila dávno, která byla
mnohokrát nejrůznějším způsobem formulovaná, totiž představu, že jeden jediný
člověk je svět, že s každým člověkem se svět znovu rodí a s ním znovu umírá?
Nejspíše nám v tom brání skromnost, strach z rouhačství, úcta k absolutnu, k
nebetyčné převaze přírody, úcta k mystériím božských úradků a k mystériím
myšlenky, jež nemá hranic a jistě i k mystériím takových pojmů, jako je čas,
nekonečný prostor a podobně.
Tato bázeň je však zbytečná, protože přijetím představy o jedině existující
lidské skutečnosti se nerouháme. Nerušíme tím ani obrovskou váhu vesmíru a
strašlivou diktaturu přírody, nerušíme tím ani ona mystéria metafyzického světa.
Tvrdíme jen, že jsou se vším ostatním součástí antropoidní skutečnosti a že jen v
rámci této skutečnosti jsme schopni je vnímat. Svět tedy zůstává neporušen, jen
si ho více přisvojujeme, přivlastňujeme a odmítáme se přít o povahu věcí, které
jsou mimo lidskou skutečnost.
Všimněte si, že příroda sama nám nic v takzvaném objektivním balení
nepodstrkuje. Je v tomto ohledu úplně netečná a nehuláká na nás a nevykřikuje
žádné svoje pravdy. Prostě jen přihlíží tomu, co my sami s ní provádíme.

Přírodních jevů se zmocňujeme vlastně tak, že si je přivlastňujeme, že je
zařazujeme do své skutečnosti. Vyjímáme věci z netečné přírody a
přivlastňujeme si je například tím, že je pojmenujeme. Už tímto prvotním aktem
se skutečnost polidšťuje. Prvním pojmem, který si dítě přisvojí, si zřizuje svou
vlastní skutečnost, a fyzik, který se se svým pozorováním pohybuje někde na
pomezí vznikání a zanikání elementárních částic, to dělá vlastně také tak.
Obrovský rozdíl mezi skutečností dítěte, která se jen zaplňuje prvními dojmy, a
skutečností atomového fyzika je jen v kvantitě. Představuji si takovou lidskou
skutečnost jako sférický prostor, který se může roztahovat do obrovských
rozměrů. Skutečnost dítěte se pak podobá tenisovému míčku, skutečnost
dospělého člověka překračuje hranice země, ale ve své lidské povaze jsou obě
lidské skutečnosti totožné.
Když tu mluvím o sférické podobě lidské skutečnosti, pomáhám si jen
primitivním modelem. Tento primitivní model však vypovídá aspoň o
kvantitativním charakteru této skutečnosti. Kvantitativní rozdíly v obsahu těchto
sférických prostorů jsou jistě obrovské. Ještě větší rozdílnost však panuje v
kvalitativních rozdílech. A zde se upřímně přiznám, že si nevím velmi rady s
názorným modelem kvalitativních rozdílů antropoidní skutečnosti. Snad by se
dalo mluvit o nějaké zvláštní osobité struktuře uvnitř onoho sférického prostoru.
Tato různorodost struktury by mohla spočívat v nestejném zahuštění, jsou v ní
myslitelná místa s řídkým a hustějším tkanivem, s pruhy světla a tmy, místa s
různým stupněm integrace materiálu, z kterého je tato struktura stvořena. Ale to
už nechávám na vaši vlastní fantazii.
Ještě těžší je vymyslet model, který by názorně ukazoval, jak je tato
různorodost struktury závislá na člověku, k němuž daná skutečnost přísluší.
Budu o tom mluvit ještě později. Zde bych však chtěl ještě jednou zdůraznit, že
tento sférický prostor lidské skutečnosti je zřetelně viditelný jen zevnitř a žádné
pozorování zvenčí nemůže být objektivní. To je jediná jistota, kterou tu máme.
Ono vyloučení objektivity.
Já vím, že to zní strašně imperativně, to, co tu tvrdím o antropoidní
skutečnosti. Ale já už si realitu bez člověka ani nedovedu představit. A sám
pojem objektivita mě naplňuje odporem. Když čtu v novinách, že nejaký orgán,
složený samozřejmě ze zástupců lidské rasy, posoudí objektivně nějakou věc, je
mi z toho zle. Ale jako nepřípadné vnímám i ony běžné zmínky o přístrojích,
které objektivně registrují, zaznamenávají, měří atd. Vždyť jsou to taky přístroje
vytvořené člověkem a v rámci jeho skutečnosti. Už jen význam všech takových
aparatur je pochopitelný jen v souvislosti s člověkem. Nezávislá existence lidmi
vyrobeného přístroje, odpoutaná od svého stvořitele, se pociťuje jako jedna z
největších absurdit. Autoři sci-fi si s takovými absurditami často pohrávají.

Předvedou v takové absurdní roli nějaký opuštěný automat, pokažený robot,
který se vymkl ze svého programu, nebo cokoliv takového, co někde ve vesmíru
nesmyslně pracuje, zaznamenává a vysílá údaje, které nikdo neposlouchá. Když
je taková scéna dobře napsána, pak čtenář přímo obludně pociťuje zoufalství
opuštěného automatu, absurdnost jeho existence. Přístroje v této úloze dnes
nejsou ani utopií. Všechny ty sondy, které měly ohledat vnější planety naši
sluneční soustavy, letí dále vesmírem a možná ještě žijí a zaznamenávají vítr
vzdálených hvězd. Ale nač? Jaký smysl to všechno má bez člověka?
To je přirozeně jen příklad a takových příkladů by se dala snést na hromadu
celá řada. Ale nebudu už tyto argumenty hromadit. Chci jen dodat, že když
vyloučíme ze skutečnosti člověka, pak celý svět oněmí a oslepne, propadne
stejné ubohosti, jako ty opuštěné automaty.
VI.
Opouštím celkem rád půdu této argumentace. Ve filozofické literatuře jí
najdete konečně dost a dost a já se tu mohu spoléhat jenom na paměť. Poučený
přírodovědec by vymyslel jistě mnohem lepší argumenty. A já bez mučení
dodávám, že celé toto moje uvažování směřuje především ke skutečnosti
obyčejného lidského života a k součtu těchto skutečností na fenomén sociální.
Tedy hlavně k té skutečnosti, která se po tolik let potácí v rozporech a při jejímž
popisu jsou nám měřící soustavy a tak zvané objektivní průzkumy celkem na
nic.
Je možné spočítat, v jakém rozsahu se asi kryje skutečnost dvou jedinců ve
výseku z toho nejobyčejnějšího všedního života? Tak třeba svítá. Je šest hodin
ráno, protože v rádiu to právě oznámili. Pustíš kohoutek, teče voda, zapálíš plyn,
voda se za chvilku vaří a přeliješ jí čaj. Čaj pálí, dokud je horký. Rádio se
spouští otočením knoflíku a autobus do práce jede v půl sedmé.
Tohle všechno v poněkud odlišných podobách a k tomu ještě tisíc ji ných věci
vytváří tu nejbanálnějši každodenní lidskou skutečnost. V mnoha jednotlivostech
je to skutečnost společná mnoha milionům jedinců. Nikdo z těchto jedinců se v
této banální skutečnosti nezmýlí, koná spolehlivě drobné úkony, kterými si
skutečnost privlastňuje. Jen málokdo postaví na plyn prázdnou konvici a nikdo
se nebude pokoušet pustit rádio vytažením antény. Málokdo odejde z domu v
papučích a nikdo nevyjde nahý. Až potud v těchto základních věcech jsou
skutečnosti mnoha lidí skoro totožné. Na malou chvíli máme dojem, že
skutečnost je pro všechny stejná, protože nám diktuje, abychom odešli z domu
příslušně oblečeni.
Ale představme si, že dva lidé, mohou to být sousedé, a oba dva bílé rasy,

vyhlédnou téhož rána a v tentýž okamžik z okna. Přeletí očima oblohu a shodnou
se na tom, že slunce už vyšlo, protože je jasný den. Je to však pro oba totéž
slunce? Pro jednoho z nich je slunce třeba jen symbol věčného pohybu, jsou to
kosmické hodinky, svítilna, praktické opatření, které šetří elektrický proud, zdroj
příjemného tepla. Ve skutečnosti prvního jedince nebude slunce v tom ranním
polospánku znamenat nic jiného. Druhý jedinec však pozdraví slunce jako zdroj
života poklonou podle pravidel jógy. V jeho skutečnosti je slunce žhavou
hvězdou, která se ukázala nad obzorem díky tomu, že země se otočila okolo své
osy. Pro druhého jedince má slunce kromě bežného obsahu ještě i obsah
fyzikálni, poetický, mytologický atp. Může být i zlatým kočárem, taženým po
obloze čtyřmi páry koní.
Kde je tady objektivní realita slunce mezi těmito dvěma lidmi? Je mezi nimi,
nad nimi, u někoho třetího, u koho vlastně je? Zřejmě nikde, toto ranní slunce, to
jsou prostě dvě lidské skutečnosti, na hony si vzdálené. Jenže právě po ránu
nemá člověk dost chuti a odvahy na takové věci myslet. Kdybychom ty dva
jedince nechali přít se o to, čím vlastně pro ně slunce bylo, znepřátelili bychom
je a odešli by do práce rozčílení na nejvyšší míru nad tím, jaké nepochopení
může vzniknout mezi dvěma lidmi nad tak jednoduchou záležitostí, jakou je
vycházející slunce.
Snad jsem se vyjádřil dost jasně, aby bylo zřejmé, že to není nová verze staré
Berkeleyho hry s růžovými oblaky, s hádkami o primární a sekundární kvalitu
věcí. To, co odlišuje slunce našich dvou jedinců, je něco nekonečně
podstatnějšího. Nejde přece jenom o smysly, o rozdílnou schopnost očí a
pokožky vnímat jeden a tentýž objektivní jev. Rozdíl mezi dvěma slunci není
dán rozdílem v citlivosti smyslů, ale rozdílem ve struktuře skutečnosti, jejímiž
jsou vlastníky. Je to rozdíl dvou světů. A to jsme si řekli, že to jsou sousedé, oba
dva bílé rasy a oba dva dědicové evropské civilizace. Kam bychom se teprve
dostali, kdybychom porovnávali takové dvě banální skutečnosti, jak si je
přivlastňují dva jedinci z naprosto rozdílných koutů této planety, třeba americká
hospodyňka a kmenový náčelník australských domorodců. Ještě by měl někdo
rozřešit, v čí skutečnosti je slunce bližší své objektivní podobě! Pak by byl
zmatek dokonalý.
Příklad se sluncem má výhody i nevýhody všech takovýchto příkladů, ale
schválně se neptám, jak rozdílně se jeví v barvě a teplotě, a neptám se na to, zda
je ranní slunce pro oba smyšlené jedince krásné nebo ošklivé, smutné nebo
veselé. Protože na to jsme zvyklí a to bereme běžně do úvahy, že věci kolem nás
nemají pro každého stejnou barvu, že nevnímáme své okolí stejným způsobem.
Tolerujeme a považujeme za přirozené, že někdo si oblékne do stejného rána
kožich a někdo jiný odejde do práce v lehkém kabátku. Jsme zvyklí na to, že

míváme ráno rozdílnou náladu, že někdo vítá ráno s dychtivýma a zářícíma
očima a jiný mhouří oči steskem, sotva je ráno otevře, jako třeba já v této base.
Nejsme však zvyklí myslet na to, že vstáváme každý den jenom do své
skutečnosti, že soused se zase probouzí do jiné skutečnosti a že dokonce
skutečnosti našich snů byly rozdílné.
A jak už jsem řekl, bojíme se to přiznat z bázně před velkou přírodou, ale i ze
strachu před možnou havárií světa našich zvyklostí, ze strachu, že by najednou
přestal jezdit autobus, tak jak má, protože řidič autobusu žije v jiné skutečnosti
než my. Zdá se nám, že by přestalo fungovat mnohé, co považujeme za
přirozené, že poznání o rozdílu v skutečnostech, ve kterých žijeme, by mohlo
otřást všedností našeho dne. A tak nás těší, že slunce vychází nachlup podle
astronomických předpovědí, protože v tom je ta jistota, základ objektivity. A
zapomínáme, že v téže chvíli pro mnohé jedince slunce nevyšlo a už nikdy
nevyjde. Například pro ty, kteří v noci nebo nadránem, což je prý častější,
umřeli. Milion sluncí se v jednom dni narodilo a v jednom dni umřelo. Přestože
tušíme, že jde pořád o jedno a totéž slunce, nejsme schopni to dokázat.
Snažím se pořád upozornit na to, že tato argumentace směřuje k něčemu
podstatnějšímu než k pouhým odkazům na klamlivost smyslů, na rozdílnost v
náladách a citech, názorech a světonázorech, v tom co jsme už zvyklí
respektovat. Moji dva spoluvězni se právě hádají o to, jestli hrách a kroupy, které
jsme měli na oběd, byly k jídlu nebo ne. Trváte z nedostatku jiné zábavy už dost
dlouho a je to spíš hra než spor. Kdybych jim řekl, že se nemohou dohodnout
proto, že jejich chuťová čidla v ústech a na jazyku jsou prostě rozdílná, přijali by
toto vysvětlení asi bez odporu. Kdybych jim však řekl, že v každém z našich
ešusů byl jiný hrách a jiné kroupy, prestali by se se mnou bavit a usoudili by, že
jsem blázen. A přece je to tak. Byli to prosté hrách a kroupy dvou rozdílných
skutečností. Jak neradi přijímáme takové nejpřirozenější vysvětlení.
Každá konfrontace s rozdílností jednotlivých lidských skutečností, zvláště
když se dostaví najednou, přináší vždycky člověku určitý bolestný zážitek.
Pomyšlení na to, že máme každý sám svůj sférický prostor, ve kterém žijeme, a
že se tyto prostory podobají jeden druhému jen základním vybavením, vyvoláva
jakousi atavistickou bolest. Tato myšlenka bolí tak jako ztráta bezpečí, jako
vyhnání z ráje a tak dále. Domnívám se, že je to hlavně tato bolest, tento
bolestný strach z rozpadu světa, který brání lidem uznat jednoduché vysvětlení
dennodenních srážek s rozdílnými lidskými skutečnostmi. A přitom nejde o nic
jiného než o bolest, kterou přináší každá ztráta iluzí. Takových ztrát člověk
nasbírá za celý život plný pytel, takže jedna navíc by už neměla hrát velkou roli.
Stejné ztráty však přinášejí i radost a ulehčení, hlavně těm statečnějším. Takže
by ani v tomto případě nemuselo být tak zle.

Banální příklad ranního slunce nevypovídá samozřejmě o všech aspektech, ze
kterých je možné nahlížet rozdílnosti těch nejobyčejnějších lidských skutečností.
Propast mezi jednotlivými skutečnostmi se bude rozšiřovat, když budeme
postupovat od banálních přikladů k situacím složitějším. Nechejme třeba naše
dva náhodně vybrané jedince koukat po ránu z okna na dav, který se valí na
prvomájovou manifestaci. Ještě jsme se nestačili nad tím ani pořádně zamyslet a
už tušíme, jak propastně odlišné skutečnosti budou defilovat před očima našich
dvou pozorovatelů. I kdybychom o nich nevěděli vůbec nic, i kdybychom
nemohli ani hádat podle výrazu tváře, můžeme se vsadit, že ti dva lidé pozorují
něco naprosto odlišného. Je to samozřejmě dáno tím, že nyní už nevnímají
elementární součást naší skutečnosti, jakou bylo to slunce, ale něco nekonečně
složitějšího, sociální jev, který je výrazně polidštěn už svým vnitřním ustrojením.
Nechme už však na pokoji ty dva náhodně vybrané jedince a porovnejme,
Milane, třeba těch tvých několik řádek, které jsem četl v dopise z 1. května, s
komentářem, který současně zaznívá z rozhlasu nebo z televize a který ještě i
tady ve vězení znám zpaměti. Cožpak ten rozdíl v obyčejném popise dvou
skutečností je dán jen rozdílnosti v názorech anebo dokonce jen rozdílností v
politické orientaci? To přece ne! Je to mnohem podstatnější rozdíl. Je to rozdíl
dvou skutečností, které se od sebe rozběhly už dříve v rozdílných historických
skušenostech a v celé zkušenosti života. Právě proto, že jde o sociální jev, jsme
najednou mnohem ochotnější připustit, že žádná objektivní realita prvomájového
průvodu neexistuje. Co by mělo vlastně její objektivitu vyjadřovat? Statistika
účasti, počet mávátek nebo intenzita provolávání hesel pod hlavní tribunou? To
nikdo nemůže myslet vážně. A přece vím, že se někde na příslušných místech
právě z těchto hledisek dává dohromady hodnocení prvomájového průvodu. A
abych to ještě jednou zdůraznil, hodnocení objektívní.
Zjišťujeme, že tak zvaná objektivní skutečnost se nám okamžitě rozpadává
pod rukama, jestliže z ní vyjmeme jen trochu sociálnější jev. A to ještě příklad
prvomájového průvodu je krajně banální. Co když teprve pomyslíme na války,
ideologie, revoluce, převraty, velká masová hnutí a pokusili bychom se právě do
těchto jevů vnést objektivní pořádek? Už teď cítíme, jak nám z té „objektivity“
vstávají hrůzou vlasy na hlavě. A přesto se tak děje dnes a denně. Ze všech
komunikačních prostředků se na nás hrnou zaručeně objektivní zprávy, zaručeně
objektivní úsilí a podobné trapnosti. A za celou tou výrobou objektivností jsou
jen lidé, jejich zájmy, jejich postoje, jejich vidění, prostě jejich vlastní
skutečnost, přes niž se filtruje celý ten objektivní žvást.
Ale zanechme už tohoto typu argumentace. Připadá mi, že se to všechno i tak
dávno ví. Mnohem zábavnější bude, když ohledáme skutečnost vyňatou ze zajetí
objektivity, když se podíváme na skutečnost jako na individuální majetek

každého člověka.
VII.
Přirovnával jsem lidskou skutečnost ke sférickému prostoru, v jehož středu
stojíme. Tyto prostory jsou tak rozmanité a už při prvním porovnání naplněné tak
rozmanitým obsahem, uspořádaným v tak rozmanité struktuře, že bezděky před
nimi stojíme v němém úžasu. Kdy a jak se do nich všechno toto bohatství
vměstnalo? V té souvislosti nám okamžite přijde na mysl záludná otázka, zda v
této lidské skutečnosti už něco bylo od samého začátku. Byla to jen holá pláň,
nebo už na ní něco rostlo! To je dráždivá otázka a týká se, jak víte, Kanta a i
jiných filozofů, kteří tuto pláň osadili už od samého začátku sudičkami, osudem,
nesmrtelnou duší, mravními zákony a tak dále. Mámi však přísně dodržovat
dosavadní logiku důkazů, které se týkaly lidské skutečnosti, musím chtě nechtě
předpokládat, že na začátku před zrozením člověka je jen holá pláň. Pustá, bílá,
bezútešná, jako prvotní prahmota, ze které bude teprve všechno stvořeno. I když
nevím nic o tom prvotním okamžiku. Ten se možná odehrává už dávno před
zrozením, dávno před prvním křikem a prvním otevřením očí v uterální temnotě,
když z prvotního chaosu vystupují první genetické spoje. Možná už tehdy se
rýsuje základní plán skutečnosti, hrubý projekt, podle kterého bude vybudována.
A abychom si to u Kanta nerozházeli, jsou možná v onom genetickém projektu
zakomponovány mravní příkazy i jiné základní potřeby lidství, potřeba víry,
potřeba Boha, potřeba lásky a tak dále. Ať už pláň je holá anebo na ní něco už je,
celá složitá skutečnost na ní teprve vyroste v průběhu života.
Důležité je vidět to všechno jako akt tvorby. Skutečnost se nestaví sama,
člověk ji neustále utváří. Dítě, které poprvé otvírá oči, aby mu do nich padl první
převrácený obraz světa, se podobá trochu onomu prvotnímu kosmickému
budovateli. Protože buď jak buď, přes všechny gigantické dodávky materiálu,
kterým je od začátku zásobováno svým okolím, stane se toto bezbranné dítě
bezprostředním tvůrcem své skutečnosti. A pracuje neúnavně. Začne pracovat v
první vteřině své existence a už nikdy nepřestane až do stáří, až do okamžiku
smrti, až do oné kosmické katastrofy, kdy se opět všechno vrátí do původního
stavu.
Zdá se mi, že nejdůležitějším a také nejkrásnějším znakem takto pojímané
lidské skutečnosti je její tvůrčí charakter. Vždyť to, co je dané, co má člověk k
dispozici, to je jen stavební materiál, to jsou cihly a cement a člověk z nich staví
skutečnost ke svému vlastnímu obrazu, jako to dělal Bůh kdysi se světem. Na
rozdíl od něho nepracuje ovšem jen šest dní, ale celý dlouhý život. Rozhodně má
na toto dílo více času. Domnívám se, ře celé mystérium božího stvoření je v

podstatě básnickým popisem tvorby lidské skutečnosti.
Nejblíže k pochopení celého procesu se dostáváme při analýze umělecké
tvorby, především tvorby literární. Skutečnost uměleckého díla, obrazu, sochy
nebo básně je přesně tak autentická jako každá jiná skutečnost. V sobě vlastně
uskutečňuje každý dávný sen a je sám tvůrcem své vlastni skutečnosti. Toto
chápání především literatury je dnes obecně přijímáno, ač dosud u nás třeba trvá
jakási směšná představa o tom, že člověk je pouhým zrcadlem, odrazovou
plochou, na níž se více nebo méně pravdivě odráží objektivní skutečnost.
Bulharský akademik blahé paměti napsal o teorii odrazu několik tlustých knih a
bylo to tehdy značně běžné čtení. Přestože se tato teorie opírala o několik
Leninových citátů, degradovala tvůrce na pasivní zrcadlo, které se snaží seč
může, aby se v něm skutečnost odrazila podle nějakého objektivního receptu, v
našem případě podle receptu socialistického realismu.
Ale to je spíše jen poznámka na okraj. Antropoidní skutečnost je výsledkem
tvorby, to víme všichni ze zkušenosti. Člověk vytváří svou skutečnost celou
bytostí a angažuje v tomto procesu všechny složky své osobnosti. Jistě v prvé
řadě smysly, ale nejen smysly, na tvorbě vlastní skutečnosti se významně podílí
převzatá zkušenost, která je obrovskou zásobárnou materiálu. Pak cit, intelekt a
všechno nadsmyslové vybavení, které je člověku vlastní. Z toho vyplývá, že
rozdíly ve skutečnostech, příslušných jednotlivým lidem, nejsou dány rozdíly ve
smyslovém vnímání, člověk má k dispozici obrovské množství nástrojů k tvorbě
skutečnosti, příroda ho vybavila tisíckrát lépe než kteréhokoliv jiného živého
tvora. A všechny tyto nástroje, hlavně však ty nástroje, které svou funkcí
přesahují pouhé smyslové vnímání, jsou současně předpokladem tvůrčího aktu,
jímž je tvorba skutečnosti.
Pochopení lidské skutečnosti jako výsledku tvořivé práce je stejně důležité
jako celá východisková úvaha. Rozvíjí se tu vlastně stará myšlenka, že člověk
nevystupuje vůči světu jako pasivní registrátor všeho dění, jakýsi nahrávací
mechanismus, ale aktivní zmocňovatel světa. Člověk je násilník, který si
všechno přisvojuje, je jako zloděj, který vezme, co vidí, odnese to domů a pak
teprve přemýšlí, co by se z toho dalo udělat. Někteří krajináři pracují tímto
způsobem, posadí se v plenéru, dívají se kolem sebe, udělají si náčrtek a potom v
ateliéru vytvoří obraz. A ten obraz je teprve krajinou, to je teprve skutečnost.
Milan mi píše v jednom dopise o přírodě, která je vždy na místě. Má na mysli
lesy a louky, po kterých běhá. Říká, že příroda vždy čeká a my musíme jít za ní,
abychom si ji uvědomili. To je přesně to, co tvrdím. To je onen tvůrčí akt,
kterým vytváříme svou skutečnost. Přisvojujeme si třeba krásu přírody tím, že v
ní běžíme s vyplazeným jazykem patnáct kilometrů a nebo když do ní vůbec
nějak jinak aktivně vstupujeme. A to třeba jako oráči, zeměměřiči, turisté,
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houbaři, ale možná i stavitelé přehrad, železničných tratí, autostrád a atomových
elektráren, které dneska vnímáme spíše jako ničitele přírody. To je však jiná
otázka.
Příroda nás ovšem nečeká v té podobě, v jaké ji nacházíme. Nevíme, jaká je,
až do toho okamžiku, než do ní vstoupíme. Až pak se stává součástí naší
skutečnosti. To, co bylo předtím, to přesně nevíme, i když příroda existovala
jako součást naší skutečnosti. Ale v jiné kvalitě, ne v kvalitě onoho
bezprostředního vstupu. Příroda existuje v naší skutečnosti neustále, i potmě a ve
snu, a v cele. Je to skutečnost, kterou utvořily vlastní vzpomínky, a je jedno, jak
staré vzpomínky. Vzpomínky celého našeho života, a v té skutečnosti prírody je
taky všechno, co jsme o ní četli, viděli na plátně, co nám o ní vyprávěli jiní lidé,
prostě vše, co se dostalo do naší blízkosti. Bezprostřední vstup do přírody je
nová skutečnost, která se vrství na staré, a tak vytváří složitou stavbu. Tímto
způsobem kompletizujeme vlastně každé nové dílčí poznání, vrstvíme na sebe
staré a nové části skutečnosti, přehazujeme je a přetváříme.
Podvědomí nám tento proces připomíná. Znáte přece ten pocit, kdy člověk
přichází na nějaké místo, které už předtím znal z literatury nebo z vyprávění, a
najednou se v nové skutečnosti vrství na sebe bezprostřední vnímání i převzatá
zkušenost. Karel Čapek o tom například uvažuje v Anglických listech a já mám
podobnou vzpomínku. Než jsem poprvé přijel do Londýna, byl už Londýn v mé
skutečnosti obsažen. Vytvořil jsem si ho z pohlednic, filmů, literatury, detektivek
a tak dále. Měl jsem svou skutečnost Londýna, aniž bych ho kdy viděl. Když
jsem pak stál na Waterloo Bridge, měl jsem tak jako Čapek pocit, že už jsem tu
někdy byl v nějakém jiném životě, že je to vlastně jen návrat, že se znovu dívám
na řeku i na Houses of Parliament. Ale to se jen na sebe vrstvily má stará a má
nová skutečnost Londýna, prolínaly se a navzájem se ovlivňovaly. Tato
kombinace žije ve mně dodnes a znovu by se asi nějak jinak převrstvily,
kdybych měl v životě ještě někdy možnost zastavit se na tom mostě a dívat se
kolem.
Tyto nejrůznější vrstvy skutečnosti jsou v člověku neustále v pohybu,
převalují se, mění a vytváří se z nich vždy nová podoba skutečnosti, odpovídající
novému času, novému prostoru a novému stavu duše. Po každém impulsu
zvenčí, při každém novém pohledu, při novém záběru v televizi, při každé
zprávě z rádia, nad každou knihou, kterou čteme, se znovu přeformovává naše
skutečnost. Je to tedy permanentní tvůrčí akt a trvá od narození až do smrti. Je to
totéž, jako bychom ustavičně psali nějakou knihu, popisovali věci okolo sebe při
změnách ročních období, Při změnách ve svém nitru, v radosti, ve smutku.
Všechno se děje ovšem bezděčně, jsme tomuto aktu zvyklí, je to atribut
lidskosti. Naučíme se tomu tak snadno, jako se dítě naučí převracet si z hlavy na

nohy obraz světa, ktoré mu zprostředkovávají oči. Jsme k tomu, řečeno
existenciálním terminem, odsouzeni. Musíme tak učinit, abychom mohli žít.
Protože jenom tímto přivlastňováním si skutečnosti jsme schopni se v ní vyznat,
využívat ji a ukájet tak všechny potřeby, které jako živočichové máme.
Touto tvůrčí schopností jsme vybaveni jako jediní dosud známí tvorové ve
vesmíru. Kdyby tomu tak nebylo, všechno by bylo najednou jiné.
VIII.
Při dnešních znalostech psychologie by asi nebylo těžké popsat skoro přesně,
jakým způsobem se naplňuje od dětství onen sférický prostor skutečnosti, jež nás
obklopuje. Sledovat, jak tento prostor bobtná novým a novým materiálem, jak se
v něm vytváří různé struktury, jak se v něm slévají a vyhraňují barvy, jak se
prostě z prvotního chaosu tvoří svět. Těžko ovšem budeme někdy schopni popsat
skutečnost samého počátku, svět novorozeněte, které se dívá čistýma, ale
prázdnýma očima. Možná je to jen skutečnost světla a stínu a v jejím středu se
tyčí Bůh, jímž je matka. O této ústřední postavě prvotní skutečnosti není zřejmě
pochyb. Kolik poruch vědomí se dnes vysvětluje poruchami ve vazbě matky a
dítěte. A což nejsou právě tyto poruchy poruchami skutečnosti? Vždyť konečně
všechny úchylky v chování lidských bytostí se projevují i nějakou úchylkou v
tvorbě skutečnosti. Takové pokřivení může vzniknout prostě tak, že na samém
začátku chybí ve skutečnosti dítěte matčina postava, viděna třeba jako základní
nosník celé konstrukce skutečnosti, která má být postavena.
Jak se lidská bytost vzdaluje od prvních měsíců života, pokračuje akt tvorby
skutečnosti na mnoho způsobů a my si je už mnohem lépe dovedeme
zrekonstruovat a představit. Pořád je však tím stavitelem dítě, ono je tím
překotným budovatelem a nás se zmocňuje obdiv, když si uvědomíme, jak
obrovské tvůrčí síly jsou v něm skryty, jak jeho mozek s mravenčí pílí jako
gigantický počítač zpracovává nekonečný proud informací a tvoří z nich obraz
světa. Nepochybně už třeba ve třech letech má skutečnost dítětě úctyhodný
rozsah a už značně individuální rysy. Když spomínám na vás dva, když vám
bylo třeba pět let, znovu si vybavuji onen zřetelný údiv, který ve mně vzbuzovala
vaše rozdílnost a jí odpovídající pětileté individuální skutečnosti tak výrazné, že
se daly postřehnout na první pohled.
Vezměte si například dětské kresby. Umělci, psychologové, psychiatři,
pedagogové, rodiče, každý si v nich něco najde. Přitom vždy jde o prostou
reprodukci dětské skutečnosti a z celé její složitosti, barevnosti a citové
přeplněnosti je v ní jenom to, co mohou zprostředkovat prosté technické
prostředky, tužka anebo barevné křídy. Kdybychom tak měli možnost usednout v

takové dětské skutečnosti jak v kine a nechat si promítat barevný film o ní, byl
by náš obdiv ještě bezmeznější.
Nepochybně hrají smysly při výstavbě skutečnosti primární roli. Vlastní
skutečnost se vytváří z toho, co mohou oči vidět, uši slyšet, kůže nahmatat, nos
očichat a jazyk ochutnat. Lze si však představit, že téměř současně aktivitou
smyslů se na výstavbě skutečnosti zúčastňuje i všechno ostatní vybavení lidské
bytosti. Především sem patří schopnost přijímat skutečnost zprostředkovaně,
schopnost učit se. Dítě tímto způsobem přijímá za vlastní přejatou skutečnost,
třebas skutečnost rodičů, sourozenců, svých druhů, učitelů a tak dále. Tento
proces přejímání je jistě složitější než smyslové vnímání. V tomto procesu je
konečně skryta celá problematika výchovy. Víme toho dost o obrovských
úskalích, překážkách a svízelích, které jsou navršeny právě na cestách, po
kterých se převáží cizí skutečnost k staveništi, na kterém si dětí budují své první
hrady, zámky a tunely. Schválně mluvím o staveništi, protože výchova se děje v
době, kdy je všechno ještě rozpracováno. Dítě pasivně nepřihlíží, jak mu jiní lidé
staví jeho vlastní skutečnost. Už na začátku jsem předpokládal, že človĕk má už
geneticky určen individuální projekt, na kterém jsou zakresleny základy i jemné
čáry spojů. Tento projekt prostě nedovoluje, aby byl znásilňován cizími staviteli.
A v tom spočívá často celý debakl pedagogů. Zde jsou příčiny toho obrovského
sklamání, které následovalo za velikou nadějí o přeměně světa. To byla naděje,
že člověk se rodí jako nepopsaná stránka a že správně zaměřená výchova je
schopna napsat na tuto stránku seznam nejušlechtilejších vlastností a činů a tak
že je možné z každého člověka udělat anděla. Mimochodem, jak víte z mých
prácí o utopiích, byl na této představě založen debakl všech utopických plánů,
mimo jiné i plánu s výchovou nového socialistického, či dokonce
komunistického člověka. Všechny vědy, které se dnes zabývají dítětem, jsou asi
schopny přesně popsat sféru vlivů, které působí na charakter jedince, jinak
řečeno popsat složitost onoho procesu, ve kterém se vytváří osobitá lidská
skutečnost. Přes tuto schopnost přesného popisu nejsme schopni vysvětlit fakt,
že při naprosto identických vlivech, v naprosto identickém prostředí vyrostou
dvě lidské bytosti s naprosto odlišnými skutečnostmi, jež k nim přináleží. Zdá
se, že lidské skutečnosti se od sebe liší přesně tak, jako kresby na konečcích
prstů. I když víme, v jakých miliardách variací jsou zapsány genetické
informace, jež tuto odlišnost ovlivňují, přece jen stojíme v údivu nad zákonem,
který nedovoluje, aby i dva lidé z těch miliard, co jich je na zemi, byli stejní, aby
se vyskytovaly dvě lidské skutečnosti, ktoré by se dokonale kryly. Vypadá to tak,
jako by vše, co nás obklopuje, a co má svůj původ v přírodních zákonech, se
zuřivě bránilo objektivizaci a zglajchšaltování. Nikdy nebudeme schopni
vytvářet kopie lidí a jejich skutečnosti, jak o tom s hrůzou čteme u Huxleyho.

Vše, čeho jsme schopni, je uvést na společného jmenovatele vybraný počet
lidských skutečností a vytvořit z nich třeba aritmetický průměr, který je ovšem
zas jen naší fikcí a s objektivní skutečností nemá nic společného.
Nemá cenu bouřit se proti tomuto přírodnímu určení k rozdílnosti. Spíše to
může být zdrojem radosti. Taky je možné tiše se usmívat potížím, které tato
rozrůzněnost způsobuje pedagogům, politikům a vůbec všem, kteří by nejraději
vládli statistickému průměru a ne naprosto rozdílným individuím.
Když přemýšlíme nad svým dětstvím a mládím, dovedeme snadno určit
okolnosti a vlivy, které se výrazně podílely na tvorbě naší skutečnosti.
Dovedeme třeba určit hlas, knihu nebo zážitek, které způsobily, že jeden kout
naší skutečnosti má právě jen tu podobu, kterou má. Pamatujeme se najeden
nebo na deset čisto takových zážitků, ale nikdy asi nevypátráme to obrovské
množství ostatních vlivů, podstatných i naprosto nepatrných, které též vtiskly
naší skutečnosti podobu. Musíme se však smířit s tím, že se asi nedá vytvořit
žádný matematický model, který by vyjádřil působení těchto vlivů. Vy dva jste
se dělili napolovic o každou významnější událost v našem rodinném životě. Byli
jste s námi na stejných místech, četli jste stejné knihy, slyšeli stejné rady a stejná
napomenutí a jedli jste doslova z jedné misy. A sami vidíte, jak neúměrně
rozdílné k tomu jsou vaše skutečnosti. Zdá se, že proti unifikaci má člověk
účinnější imunitu než proti virovým nákazám. Těmito nesnadno popsatelnými
způsoby se v průběhu života vytváří lidská skutečnost. Bylo by skoro na místě,
abychom říkali namísto - formování lidské osobnosti formování lidské
skutečnosti, protože právě její rozsah a struktura určují dimenzi člověka.
IX.
Jestliže ovšem platí, že ke každé lidské bytosti přísluší odlišná skutečnost,
staví to do trochu jiného světla starý problém mezilidské komunikace. Starý
proto, že se fakticky vždy vědělo o hoře překážek, která stojí v cestě lidskému
dorozumění. Moderní poznání věnovalo studiu těchto překážek usilovnou
pozornost a shromáždilo v tomto ohledu stovky příčin, které brání lidem v
dorozumění. Skepse vyrostla v tomto směru do pozoruhodných rozměrů a lidé
jsou mnohdy považováni za němé bytosti. Někdy se připouští, že jsou sice
schopni komunikace, ale jenom o blbostech, anebo každý mluví nějakou svou
hatmatilkou a ani se nesnaží, aby mu jiní rozuměli, a on sám neposlouchá ty
druhé. To přece znáte.
Spoustu se toho například udělalo okolo jazyka jako komunikačního
prostředku a byla prozkoumána jeho dosti ošidná tajemství. Stejnou nůši skepse
si člověk může odnést z moderní psychologie, sociologie, etnografie,

pedagogiky a vůbec všech antropologických věd. A moderní umění se často
přímo předhání v důkazech o tom, že porozumění mezi lidmi je nemožné.
Pamatuju se ještě z dob, kdy existovala u nás normální literární kritika, že téměř
každá recenze moderní prózy končila konstatováním, že příslušná kniha opět
dokazuje osamělost člověka a nemožnost komunikace mezi lidmi. Onen
všudypřítomný model člověka, který bojuje marně s osamocenosti a postupně
zjišťuje, že propast mezi ním a ostatními lidmi se jenom prohlubuje, kultivovalo
celé umění. Každý filmař, který si na sobě zakládal, natočil film o neschopnosti
komunikace. Takových filmů bylo hodně, byly skutečně smutné a z některých
šel mráz po zádech. Mnohé takové filmy jste viděli, Felliniho, Antonioniho,
Resnaice, Bergmana a jiné. Nemohu si teď vzpomenout, kdy jsem viděl poprvé
Bergmanovo Mlčení, možná to bylo někde za hranicemi nebo to tu dávali na
nějakém uzavřeném promítání. I po letech si však vzpomínám, jaký to byl šok.
Celý problém, totiž že lidé mohou existovat vedle seta, ale nedovedou najít cestu
k sobě (tuhle větu jsem přeložil z němčiny, protože mi utkvěla v paměti z
vídeňských morgenbetrachlungů i z řečí jejich komunálních politiků nicht nur
nebeneinander, aber auch miteinander) byl v Bergmanově filmu vyložen skoro
jako filozofické axióma a přece to filmu neubralo nic na jeho emotivní
efektivitě. Stejně si však myslím, že nejhroznější film o zoufalství z osamělosti a
nesdělitelnosti vlastní úzkosti, o uzavřenosti ve vlastní existenci a neschopnosti
volat k jiným lidem o pomoc, by asi vznikl zfilmováním Kafkovy povídky o
Řehoři Samsovi, jak se proměnil v brouka. Kdoví, možná to už někdo i
zfilmoval. Fakt je, že když jsem si kdysi před mnoha lety tu povídku poprvé
přečetl, bylo mi, jak kdybych dostal palicí do hlavy. Vzpomínám si však, že to
není tak dávno a dívali jsme se spolu na zfilmovaného Camusova Cizince. Prostě
skoro všechno moderní umění je o tom. A když ne přímo o tom, pak aspoň o
zoufalém úsilí prodrat se neviditelnou oponou, která je spuštěna mezi
jednotlivcem a těmi ostatními. Nemusím připomínat, že tím prvním ostatním je
nejčastěji žena a pro ženu muž.
Teď si však uvědomuji, že je to troufalost mluvit v souvislosti s tímto
problémem jenom o moderním umění. Bylo to všechno už i ve starém umění.
Kdo to byl Don Quijote? Typický solitér, jak říkává s oblibou Milan Uhde .
Pierre Bezuchov je taky osamělý blázen, když tak běhá po bojišti nebo v hořící
Moskvě. Jen se dívá, ale ví už dávno, že nepochopí. Přesto, že je ruským
vlastencem, jeví se mu počínání ruské a francouzské armády jako absurdní jenže tak to Tolstoj nenapsal, protože termín absurdna nebyl ještě v oběhu.
Nemyslím tedy, že tu jde o ryze moderní problém. Možná už člověk rostl s tím
hrbem osamělosti už z dob loveckých výprav na mamuta. Měl však v těch
dobách přespříliš důležitějších starostí, než aby se tím mohl podrobně zabývat.
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Starým filozofům nebyl ten problém neznámý. Do lidského vědomí se však
určitě zapsal už s Ježíšovým výkřikem na kříži: „Eli, eli, lamma sabaktani“.
Protože na tom kříži se nemohl nijak utěšovat tím, že by mu bylo rozuměno,
vždyť se mu smáli dokonce i ti, kteří umírali na kříži spolu s ním.
Uznání faktu, že každé lidské bytosti přísluší jiná skutečnost, nepřináší
zdánlivě žádné velké ulehčení v nenaplněné touze po sdělnosti. Zdálo by se, že
takové pojetí skutečnosti dokonce potvrzuje věčnou osamělost člověka a jeho
neschopnost dosáhnout úplného porozumění s jiným člověkem. Uznáním
rozdílných skutečností ztrácíme vůbec všechnu naději. Lze snad připustit, že by
si třebas jednou mohli porozumět lidé z jediné objektivně existující skutečnosti,
jak by si však mohli porozumět lidé z milionů rozdílných skutečností? Jaké
porozumění, když každá lidská skutečnost je jiným světem!
Logiku takového závěru nechci vůbec popírat. Útěcha v tomto případě
přichází z poněkud jiné myšlenkové operace: mnohokrát jsem už dokazoval, že
všechny spory o pravdu a pravdivost poznání jsou umělého původu, že jsou to
hry s konvenčně stanovenými pravidly. Přitom zdůrazňuji, že to neříkám s
despektem. Šach je taky jen hra podle stanovených pravidel a jaká je to věda!
Základní pravidlo, které takovou hru umožňuje, je formulováno takto:
skutečnost existuje objektivně a když se budeme snažit, dosáhneme naprosto
totožného poznání této skutečnosti. Celý myšlenkový přesun pak spočívá v tom,
že prostě toto pravidlo neuznáme a stanovíme si jiné, už proto, že takto
formulované pravidlo je vyhrazeno spíše pro bohy a člověk si při jeho
dodržování přivodil vždy jen kocovinu. A s problémem komunikace je to stejné!
Všechen spleen moderního zklamání z osamělosti a nemožnosti splynutí je také
jen důsledkem dodržování konvenčního pravidla. Že totiž jsme schopni v této
konvenčně stanovené objektivní skutečnosti úplné identifikace. Je přece lepší
nepodléhat této iluzi, vycházet z předpokladu, že ani dvě lidské skutečnosti
nemohou být totožné, a že tedy celá ta věčná touha po totální identifikaci, po
splynutí duší je prostě falešná.
Můžete namítnout, že marná touha nebude o nic marnější a méně bolestnější,
když jí prostě oznámíme, že by se měla klidit, protože je falešná a vůbec neměla
vzniknout. Nu, já si myslím, že každá ztráta iluze je utěšlivá, ale v našem
případě to není to hlavní. Iluze se zbavujeme proto, abychom lépe pochopili, v
čem je možné porozumění, jak se může uskutečnit, jaké jsou jeho meze, že o nic
nepřicházíme, naopak získáváme. Uznáváme transcendentální povahu takové
touhy po porozumění a splynutí, ale podřizujeme ji jiným pravidlům. Vzdáváme
se tedy jen iluze, abychom získali pravé pochopení.
Ani dvě lidské skutečnosti nejsou identické a nemohou se takovými stát,
třebas by si to srdce sebevíc přálo. Brání jim v tom jejich rozdílná vnitřní

struktura, jejich historický původ, genetické určení a celá nahromaděná
zkušenost. Proto nejsou schopny totální identifikace ve svých skutečnostech ani
jednobuněčná dvojčata. Tím je vše dáno, a ne nějakým odvěkým prokletím,
které zabraňuje lidem ve vzájemném pochopení.
Nemyslím si ovšem, že jsem tímto konstatováním sprovodil ze světa toto
prokletí. I vědomí takového prokletí je součástí lidských skutečností a není proto
o nic méně reálné. I touha po splynutí zůstává součástí lidské skutečnosti a není
proto o nic méně obsesivní. Provokuje hluboký smutek a často i agresivitu. Když
totiž touha nepřináší výsledky, snaží se lidé často převést jiné lidi na svou
skutečnost násilím. Touha je unylá, budí lítost a rve srdce, jenže ta samá touha
po porozumění se často vyvine ve řvání, facky, kopance a rafinované mučení.
Taková facka nebo kopanec je výrazem zoufalství ryze filozofického původu,
třebaže se projevuje nefilozoficky. Posledním krokem v tomto směruje vražda,
jak víme. Zabitím převádíme skutečně oběť na svou vlastní skutečnost, ona už
totiž žádnou jinou nemá. Potvrzení tohoto dokonalého splynutí se ovšem nikdy
nedočkáme. Taková touha po identifikaci může být stejně agresivní jako touha
po pravdě. Člověk zpitoměly prastarou myšlenkou na nějakou univerzální
pravdu pořád hledá dveře k rozhodujícímu tajemství. Nejčastěji takové dveře
rozkope a rozmlátí, aby nakonec zjistil, že za nimi nic není, jen zaprášené kouty
a prázdnota. Je dost lidí, kteří se stejně agresivně dobývají do třináctých komnat
lidských duší a stejně prd objeví.
Není vůbec nutné vzdávat se touhy po porozumění a důvěrném rozhovoru
mezi lidskými bytostmi, uznámei, že každý žije uprostřed své vlastní
skutečnosti. Nic nám nebrání v tom, abychom se snažili poznat cizí skutečnost a
dali jiným nahlédnout do své. Tak přece všechno začíná! Dvě skutečnosti se
vzájemně ohledávají, očichávají se jak psi. S radostí zjišťují, že si se v mnohém
podobají, diví se neznámým věcem a překvapujícím objevům. Mohou být z toho
nahlédnutí i zaraženy, ale nějaké stanovisko zaujmout musí. Může se projevit
odpor k cizí skutečnosti, nebo prostá lhostejnost, ale častěji zájem a někdy i
zalíbení. Přes toto zalíbení v cizí skutečnosti se děje přátelství, láska, skutečná
komunikace a vlastně všechny pozitivní vztahy mezi lidmi. Trvání pak mají tyto
pozitivní vztahy tehdy, když trvá respekt k cizí skutečnosti a když je člověk
schopen potlačit iracionální touhu převést jinou skutečnost do své.
Tvrdím tedy, že poznání nemožnosti identifikace lidských skutečností není
bezútěšné. Nic nám nebere a nahrazuje iracionální obsesi pozitivní možností
zblížení a komunikace mezi lidmi. Nabízí nám možnost respektu k cizí
skutečnosti, obdivu, tolerance a vůbec všech lidských ctností. Je to pozitivní
možnost, která nemusí vyčkávat na iracionální pokyn z pudového ústředí a může
se naplnit uvědomělou aktivitou.

Komunikace se může uskutečnit při dobré vůli a respektu k architektonickým
zvláštnostem cizí skutečnosti. Tímto respektem je ovšem položena jenom
základna pro setkání. Krajiny našich skutečností se mohou prostupovat a
vzájemně obohacovat, z otevřených oken vanou oběma směry vůně z domácích
kuchyní. Při oboustranném zájmu se otvírají dveře ke skrytým pokojům, pěšiny
v zahradě vedou ven ke slunečním paloukům, ale i k temným roklím, do kterých
se někdy bojí nahlédnout i domácí pán nebo paní. Na této základně tolerance lze
uskutečňovat velké výpravy k bližním a zažít zázraky skutečného porozumění.
Každá skutečnost z takového setkání vychází obohacena, zaplňuje se novým
materiálem a roste. Tento druh komunikace je dokonce podmínkou růstu vlastní
skutečnosti. Ztráta zájmu o cizí skutečnost se rovná ztrátě zájmu o rozvoj vlastní
skutečnosti, tedy vlastně i ztrátě zájmu o život.
Toto všechno je přece radostné zjištění. Komunikace je možná, je možné
porozumění a hluboký souzvuk. Taková komunikace se však neuskutečňuje
sjednocováním prvků objektivní skutečnosti, ale nabízením a pojímáním,
nabízením vlastní skutečnosti a přijímáním cizí. Samy pojmy přijímání a
nabízení jsou pojmy starých rituálů. Jsme schopni zažít radost z rozměrnosti a
mnohotvárnosti světa, z jeho nepřeberných podob, přijímáním cizích
skutečností, skutečností hvězdářů a potápěčů.
Ve vlastní skutečnosti jsme si všichni rovni, všichni jsme vlastníky a nikdo
nemusí závidět. Nejsme si jen rovni v kvalitě těchto skutečností, tu se dělíme na
bohaté a chudé, dychtivé a lhostejné. Tato nerovnost, daná zřejmě znakem
zrození a během života, je však jen další pobídkou k nabízeni a přijímání. To
jsou způsoby, jimiž můžeme zbohatnout.
Po této myšlenkové operaci se stará úzkost z osamění mění v osamění bez
úzkosti. Není snad těžké smířit se s tím, že uprostřed své vlastní skutečnosti jsem
sám, když vím, že v ni mohu vítat hosty a sám chodit na návštěvy. Mohu
hromadit bohatství, protože je to bohatství mého nitra, a ne bohatství předmětů.
Nevadí mi přece vědomí, že se mnou, s mým koncem, mizí i moje skutečnost
kromě těch jejich podob, ktoré se přestěhovaly k jiným lidem.
Je přece celkem uspokojivé žít uprostřed své vlastní krajiny. Je to jediná
krajina, v níž jsme neomezenými vládci. Doktrináři, školometi, ideologové
objektivních pravd a nutností, kteří dovedou říct i takové nádherné věci jako
třeba: subjektivnější to myslel dobře, ale objektivnější nepřítel a patříš na
šibenici, mohou i do takové krajiny vniknout násilím. Ale je už na naši vůli,
abychom je nechali kvákat někde na pařezu a nezměnit podle jejich představ ve
své krajině ani jedinou pěšinu, nepřesadit ani jediný strom. V takové krajině je
skryto také celé tajemství svobody. To by však už bylo zase jiné povídání.

X.
Jak vidíte, nebylo by asi těžké na základě tohoto schématu stvořit plnou
zásobárnu příkladů ze života na sto podob lidské komunikace a obcování všeho
druhu, jak říká D. T . Já však už zase spěchám k jiné aplikaci, k aplikaci sociální.
Vždyť je to právě tato oblast, ve které pojetí skutečnosti jako objektivní reality
nad lidmi vytvořilo spoušť, která začíná na úsvitu dějin a ještě neskončila.
Proboha, jen si nemyslete, že chci provést převrat. Nechci vzbuzovat dojem,
že by pouhá abstraktní myšlenková operace, jež je rovna třebas onomu
příslovečnému stavění světa z hlavy na nohy, mohla mít základni vliv na
skutečné dějiny a že je sama vinna trvajícím barbarstvím. Lidská skutečnost není
jen abstraktním produktem mozku jako Sirael panna Kellyho. Ta existuje
naprosto konkrétně a materiálně, bolí, cloumá s člověkem, ponouká ho k činům i
zločinům, ke vší aktivitě a na jistém stupni ani moc nezáleží na tom, zda si
člověk uvědomuje, že jedná v rámci vlastní skutečnosti anebo nějaké skutečnosti
objektivní. Proto musíme, bohužel, připustit, že dějiny lidstva by asi neprobíhaly
velmi odlišně, kdyby lidé od začátku věděli, že všechny ty velké ideje, pro které
se nadchli nebo jim byly vnuceny, nepocházejí z hlavy boží ani z objektivní
přírodní nutnosti, ale že jsou odvozeny z lidské skutečnosti. Byly by to ovšem
dějiny mnohem průhlednější a jaksi užitečnější pro poučení, i když se mi tu plete
pod nohy pesimistické zjištění, že se lidé beztak nejsou schopni z ničeho poučit.
Ať je to jak je to, bylo by dříve zřejmé, že mnohé velké ideje jen maskují
skutečné motivy lidského jednání, a že jsou to motivy pohříchu nízké, materiální
a pudové, za které se lidé prostě styděli. (Dnes se už nestydí, jak jste si mohli
sami všimnout.)
Když platí, že lidé jsou schopni poučit se z dějin, je vědomí lidské skutečnosti
velice užitečné, protože z něho vyplývá přezíravý vztah k ideologiím všeho
druhu a vůbec ke všem objektivně posvěceným ideám. Ve světle takového
přezírání jsou dějiny samozřejmě poučné. Obřadné historické kostýmy ztrácejí
na působivosti a ideologie, ty skutečné metly lidstva, nevypadají tak smrtelně
vážně. Užitečné poučení vyúsťuje nakonec jen v jeden základní pojem - v pojem
tolerance, který se v souvislosti s lidskou skutečností vždy objevuje.
Nechoďme pro takové poučení daleko, řekněme, řekněme... Tak třeba: můj
táta bojoval ještě v první světové válce. Já jsem o ní slyšel předcházející
generaci vyprávět a četl jsem o ni spoustu knih, protože než vypukla druhá, bylo
to hlavní téma. Nedávno jsem tu po letech znova četl Na západní frontě klid. Z
celé knihy se člověk nedoví, proč ta válka vlastně byla, a nedoví se to přesně z
žádné dobré knihy. Když ovšem nevezme za vděk dělením trhů, odbytišť,
kolonií atd. Takové vysvětlení totiž nevysvětluje, proč se ve válce zabíjely
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miliony lidí, kteří kašlali na odbytiště a o koloniích ani nevěděli. Protože jsem v
base, mohu si dovolit říkat úplně nevědecké věci, a tak říkám, že si myslím, že ta
první válka se dá vysvětlit jenom nenávistí, nenávistí Němců k Francouzům,
Francouzů k Němcům. Angličanů k Prusům, Rusů k Polákům a naopak, Čechů k
Němcům a tak dále. Srbové bojovali proti agresi, abych nikomu neukrivdil.
Připouštím také, že mnozí bojovali také za svobodu, za lepší uspořádání světa,
za osvobození utlačených národů a za mír. Ale všechny motivy válčení
do>hromady vycházely z předsudků, z nejrůznějších oportunních ideologií, z
ideových mimikry, prosté z nejakých rozdílů ve skutečnosti. Němci byli skuteční
a objektivní nepřátelé ve francouzské skutečnosti a naopak a jak kdo chce. Nedá
se to ovšem odbýt jen tím, že příčinou války byla lidská blbost. I samotná
skutečnost byla zblblá, nahromaděním antagonismů a neschopností národů
dorozumět se, pochopit se, domluvit se. Chci tím říci, že napřed zblbly
podmínky, ve kterých lidé žili, a pak zákonitě zblbli i lidé. Skutečnosti
evropských národů se tak odlišily, že už ani nemohly existovat vedle sebe,
musely se vzájemně utlouct.
Dnes je všechno transparentnější, s postupem času, jak odpadávaji z dějin
ideologická klišé, jeví se motivace lidských činů pravdivěji. Jak komu. Když čtu
noviny, myslím si v té chvíli pravý opak. V novinách se realizovalo dokonale
heslo z roku 1984 kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost, kdo ovládá minulost,
ovládá přítomnost. Obyčejná situační zpráva ze svě ta je ideologicky už tak
zhuntována, že ji odháním už od dveří mé skutečnosti. Zprávy o minulosti
přicházejí pak z nějaké obskurní skutečnosti, kterou ani nemám v seznamu,
takže je nemám naštěstí kam připisovat. Kojím se však pomyšlením na to, že
jsou snad ještě i jiné noviny.
Když tedy pravím transparentnější, myslím asi na dějiny jiných zemí, ne na
naše. Anebo vůbec na dějiny světa viděné takovýma lidskýma očima, na které
nikdo nedozírá a nevnucuje jim jisté hledisko předem. Při takovém pohledu je
zřetelně vidět, že všechny ideologické motivy dějinného jednání byly posvěcené
objektivitou, bez tohoto posvěceni by nebyly možné. Na straně všech ideologií
byla pravda, pravda, která se vždy odvolávala na nějaké posvěcení, mohlo přijít
shůry, ale hlavně přicházelo z objektivní skutečnosti, ve které našly potvrzení
všechny pravdy světa. Z většiny takových pravd zůstal prach a popel. Proto se
mi nikdy velmi nelíbilo heslo Pravda vítězí, protože si nikdy nemůžete být jisti,
o jakou pravdu jde. Pro slušnost v sociálním životě stačí dodržovat zásadu,
kterou znám od Winstona Smithe a která požaduje, aby člověk mohl kdykoliv
říci, že dvakrát dva jsou čtyři a ostatní že už přijde samo. To je veliký rozdíl.
Dvakrát dva nemusí být za všech okolností čtyři, ale důležitá je svoboda tvrdit to
nahlas. Svoboda je tedy důležitější než pravda. Pravdu nemůže člověk nikdy
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zaručit, svobodu ano.
To je to základní poučení, ke kterému nad dějinami dochází mé pojetí
skutečnosti, které vám však v rámci tohoto poučení vůbec nevnucuju, protože
tím pádem by se celé poučení rušilo. Chci ještě dodat, že se neusmívám
oddanosti pravdě, i když by to byla nějaká pravda ideologická.
Vždyť jsem se vyučil u Marxe a dodnes jasně cítím, jak povznášející je
vědomí o tom, že konečně držím v ruce klíč k poznání celé spletité sociální
skutečnosti, že od této chvíle už vím, kam objektivně směřují dějiny, že směřují
k zániku kapitalismu a k nevyhnutnému zřízení komunismu jako říše svobody.
Svůdnost takového pojetí objektivity spočívá v jistotě, kterou se zaplňuje duše.
Věřící se prostě zařadí do zástupu a ten ho objektivně vleče ke komunismu.
Samozřejmě to Marx tak primitivně neříkal, ale v ideologii jeho objektivita
dostala tento punc. Přitom to neměl ze sebe, ale z Hegela, který ovšem
nespoléhal na materiální podmínky života společnosti, ale na světového ducha.
Úžasné je, že i při tom dnešním kulhání, škobrtání a padání na hubu stále ještě
kráčíme v souladu s objektivním, parádním a optimistickým krokem dějin.
Tato svůdnost ideologií vysvětluje jejich trvání a obnovování. Může na tom
všem něco „objektivně“ změnit poznání, že argumentace objektivitou sociálního
pohybu, objektivitou pravdy a objektivitou skutečnosti je falešná, protože žádná
taková objektivita neexistuje a celá skutečnost se vyskytuje jen v kosmickém
prostoru člověka? Že v této skutečnosti trvají i lidské dějiny, že nejsou uloženy
vně člověka, v pyramidách a archivech. Že papyrus s nějakým záznamem začne
fungovat jako dějinný záznam až potom, když se ocitne v rukou historika? Že
prostě sociální život před námi defiluje jako ten májový průvod a všechno záleží
na tom, jakým způsobem si ho přivlastníme. To je nejzrádnější otázka, kterou si
můžeme vymyslet. Kdybychom na ni odpověděli pozitivně, rozkopali bychom
základy celé předcházející argumentace, protože bychom připustili, že čistá
myšlenková operace může mít vliv na chování sociálních celků. Musím se
vyjádřit mnohem opatrněji. Asi takto:
Odpovídám nemůže, ale strašně rád bych věřil, že takové poznání muže
přispět k tomu, že lidé budou více podezřívaví vůči těm, kteří neustále vytrubují,
že vědí, co je věčné, co je nezvratné, co objektivní a pravdivé, co je budoucnost
světa a co není budoucností světa, zač je třeba bojovat, co je svaté, kdo je přítel a
kdo je nepřítel. Byla by to úplná revoluce, kdyby lidé pochopili, že nelze jiné lidi
převést násilím do cizí skutečnosti. Že tolerance a shovívavost ke skutečnosti
jiných, a to ne jenom jednotlivců, ale i takových jednotlivců, kteří spolu tvoří
národ nebo sociálni skupinu, je jen prostým uznáním neexistence objektivní
skutečnosti, a ne zradou, slabostí, hanbou a ústupkem, jak se to říkalo a často i
říká. Tolerance k rozdílným skutečnostem, ve kterých lidé žijí, by byla tak

spásným výsledkem, jakého ještě žádná revoluce na světě nedosáhla.
Představme si však svět, který by tuto prostou věc uznal. Kdyby dokonce z ní
vyvodil politické důsledky, dalo by se v něm docela dobře žít. Byl by to ráj,
který by toleroval tu strašnou disharmonii a uznal, že americká hospodyňka
vstává ráno do odlišné skutečnosti než třeba sovětský lektor v ateistickém
muzeu. A nic by z toho nedělal. V takovém světě by se možná i můj vyšetřovatel
proměnil v tolerantní bytost, která by uznala, že mé písemnosti vypovídají pouze
o povaze mé vlastní skutečnosti a nemají v úmyslu rozvrátit stát. Ne, ne,
zapomeňme na to, a neoddávejme se iluzím.
Není zdrávo pokračovat takto v sociálních aplikacích, vzbuzuje to zbytečné
motání hlavy. I kdyby se tolerance neprosadila ani o slepičí krok, člověk najde
dost útěchy ve vlastní skutečnosti. Nemůže si odmyslet barbarství té skutečnosti,
do které ho vtáhli lidé s nárokem na objektivní pravdy, protože i obyčejné
nahlédnutí do ní vzbuzuje zoufalství, ale když má dost sil, krajinu své
skutečnosti si může chránit. I kdyby v ní už zůstala jediná střecha, pod kterou se
schoulí se svými blízkými, s několika knihami a se třema polínkama dřeva na
zahřátí. Je to přece jen jeho krajina a tu mu nikdo nemůže vzít.

Prílohy

Namísto předmluvy
Milan Šimečka napsal do konce roku 1981 celkem 21 dopisů z vězení. Z toho
dopis č. 1 byl vyšetřovatelem zadržen. Dopisy č. 2-17 cenzurou prošly, byly
údajně odeslány, avšak až na dva nebyly doručeny. Dopisy 18-21 došly najednou
koncem roku 1981. Předkládáme je v tomto sborníčku bez vědomí autora a
adresátů čtenářům. Závěrečnou úvahu „Být ve vězení“ napsal M. Šimečka
koncem r. 1979 k procesu s VONSem pro sborník „Nad procesem“ (samizdat,
Praha 1980).
Vilém Prečan

Z 1. dielu Dopisů z vězení vydaného v Nemecku.

Pán prezident,
môj priateľ dr. Milan Šimečka je vo vyšetrovacej väzbe už osem mesiacov. V
tom istom československom väzení, ktoré dôverne poznáte aj Vy z päťdesiatych
rokov. Ten človek je v ňom prinajmenšom takisto nevinne, ako ste v ňom boli aj
Vy. Prinajmenšom - lebo ako politický väzeň sa od Vás Milan Šimečka líši tým,
že nikdy nebol politikom, nikdy nevyvíjal vlastnú politickú činnosť. Je
publicistom, literátom. Do Vášho väzenia sa dostal nie za svoju politickú
aktivitu, ale za svoje politologické rozbory, politické postoje a svetonázorové
stanoviská, vyjadrené v jeho listoch, článkoch a knihách.
Vás omilostil a nakoniec aj rehabilitoval Váš predchodca, prezident Antonín
Novotný. Vy ste ešte neomilostili a tobôž nerehabilitovali ani jedného svojho
politického väzňa. Predkladám Vám preto návrh, aby ste takto po prvý raz
uplatnili svoje prezidentské právomoci práve v prípade Milana Šimečku.
Tu ich môžete uplatniť o to ľahšie, že Milan Šimečka nie je kauza pre žiaden
proces, nehovoriac už o slušnom politickom procese. Vyhlasujem to úplne
zodpovedne, pretože som bol účastníkom uzatvárania spisov celého „prípadu“
Šiklová a spol. a v tejto súvislosti som si aj Šimečkove spisy podrobne
preštudoval. Tieto spisy sa uzatvárali ešte začiatkom júla 1981. To bolo už pred
pol rokom - a proces sa napriek tomu stále odkladá. Nie je to práve pre tento
úplne nedostatočný, nič nevypovedajúci, zmätočný spisový materiál?
Chcem Vás preto oboznámiť, pán prezident, s podstatou dokumentácie k
prípadu Milan Šimečka.
Je to jedenásť dokumentov, ktoré „usvedčujú“ Milana Šimečku z toho, že
napísal svoje práce - práce ním podpísané, práce, ku ktorým sa vždy verejne
hlásil (dokument č. 1, 6, 7, 8); že si korešpondoval, a teda „udržiaval styky“ so
svojimi dlhoročnými priateľmi - ako bol Ján Kalina (č. 4), Vilém Prečan (č. 2), či
Ludvík Vaculík (č. 10) a príležitostne aj s inými známymi, ako napr. s prof.
Skillingom (č. 8), a že teda nevytváral a nerušil svoje priateľstvá podľa politickej
konjunktúry, ako býva v tejto krajine u mnohých ľudí zvykom; že dostával a
čítal práce, ktoré ho zaujímali, napr. Kusého (č. 7), poľské materiály (č. 9),

petličné knihy (č. 5), že písal a pracoval na ďalších literárnych projektoch, sám
alebo v spolupráci s inými autormi (č. 7), a to dokonca aj po prokurátorskej
výstrahe (č. 11).
Nič viac sa v celej tejto dokumentácii nenájde. Nič okrem literárnych prác,
vlastných a cudzích, ním napísaných, či ním prečítaných. Nič okrem
politologických rozborov, politických názorov, etických hodnotení a
svetonázorových postojov, vyjadrených na margo našej súčasnosti, v zhode s
jeho mravnou a filozofickou koncepciou sveta, v ktorom žil a o ktorého lepšiu,
ušľachtilejšiu podobu usiloval. Nič iné nenájdeme v jeho listoch, analytických
prácach, vo fejtónoch.
Niet tam ani zloby, ani nenávisti, ani jedovatých invektív. Vždy prevláda
snaha o vecné dopátranie sa príčin skrivodlivostí, snaha o „pochopenie“
nerozumu, ba i blbosti, snaha o vysvetlenie vecí z nich samých; vždy prevláda
láskavý, humanistický tón, taký príznačný pre Šimečkovo pero.
Pravda, sú to názory a stanoviská, ktoré sa k našej súčasnosti veľmi často
vyjadrujú kriticky. To však nie je dostatočný dôvod pre kriminál. Tým viac, že tu
nejde o názory a stanoviská nejakého ignoranta, panikára či záškodníka, ale o
zasvätené, hlbokým štúdiom a vlastnou skúsenosťou podložené analýzy a
postoje erudovaného filozofa, docenta a kandidáta vied, ktorý je u nás už dobré
dve desaťročia známy svojou vedeckou a publicistickou činnosťou. A táto
„dokumentácia“ má Milana Šimečku usvedčovať z podvracania republiky podľa
§ 98/1, 2 a/ b Trestného zákona?
Áno, okrem uvedenej dokumentácie je tu ešte dokumentácia z onoho
povestného francúzskeho peugeota. Čo sa tam našlo proti Milanovi Šimečkovi?
Jedna jediná vec. Je to pohľadnica so Šimečkovou adresou. Na jej hornej
strane je živá farebná fotografia krásneho kocúra s anglickým textom. Tento text
v úradnom českom preklade hovorí: „Rupert, dříve Walesa L., stář 4 měsíce“.
Na druhej strane pohľadnice - tiež v uvedenom preklade - stojí: „Drahý
Milane a Evo, zde je, jak jsem slíbil, obrázek bývalého LW, hrdiny
kontrarevoluce, vůdce boje proti totalitnímu útlaku. Ve svém novém domově
stratil - lituji, že tak musím říct - tento titul a je znám jako Rupert, velmi silné
ponížení, ale nestěžuje si...“
Podpísaná je akási anglická studentka, s ktorou sa Šimečkovci náhodou
zoznámili pred rokom na dovolenke v Tatrách.
Je mi veľkou záhadou, ako sa táto ofrankovaná pohľadnica so Šimečkovou
adresou ocitla v onom peugeote. Nech sa tam však dostala akokoľvek, čo
vypovedá proti Milanovi Šimečkovi?
V spisoch, ktorých uzatvárania som sa zúčastnil, nie je na Milana Šimečku nič
viac. Nie, toto by nebolo stačilo na kriminál ani v päťdesiatych rokoch. Z toho

by nevytĺkol materiály pre proces ani Doubek, ani Urválek!
Pán prezident, Milan Šimečka má svoje názory a neskrýva sa s nimi. Patrím
medzi tých, ktorí s ním tieto jeho názory plne zdieľajú. Vôbec nemusíte s nami
súhlasiť. Vy však nie ste prezidentom, najvyšším predstaviteľom zákona a
spravodlivosti len pre tých a za tých, čo s Vami súhlasia. Mali by ste ním byť aj
pre nás a voči nám. Milan Šimečka je vo väzení nespravodlivo a protizákonne.
Je vo Vašej moci túto hanebnosť napraviť.
V Bratislave, 31. 12. 1981
Prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc

Být ve vězení
Do svých deseti let jsem si pravděpodobně myslel, že vězení je vyhrazeno pro
nějaké jiné lidi: pro zloděje, podvodníky nebo dokonce vrahy. Rozhodně však ne
pro lidi, které jsem znal a kteří mě obklopovali. Musel jsem si to myslet, protože
jsem nikdy neslyšel mluvit o někom, kdo by byl zavřený. Vím naprosto jistě, že
doma se o vězení nikdy nemluvilo, ani u svých nesčetných tet a strýců jsem
neslyšel mluvit o vězení. Předpokladám dokonce, že si všichni tito lidé mysleli,
že když člověk žije poctivě, nemusí se myšlenkami na vězení vůbec zabývat.
Nevím to s určitostí, ale muselo to tak nějak být. Můj polský strýček, ke kterému
jsem jezdil na prázdniny, pletl ve stodole provazy a z koňských žíní vyráběl
kartáče na čistění bot, které vydržely padesát let. Proč by měl myslet na vězení?
Ale pak přišla válka a pro pana Fialu, který bydlel pod námi, přijeli dva muži.
Najednou jsem z ničeho nic viděl, jak člověka, kterého jsem znal, odvádějí do
vězení. Dívali jsme se s maminkou z okna, jak pan Fiala nastupuje do
otevřeného auta. Muži v kožených kabátech se pohybovali rázně a jistě. Pan
Fiala byl naopak nejistý, bledý ve tváři a docela jiný, než jsem ho znal. Předtím
pořád něco sestrojoval, sestrojil stan a my jsme pak pod tím stanem spali na
Radhošti. Stejným způsobem byl odveden i pan Ondráček, který bydlel naproti.
Ten mi předtím půjčoval olejové barvy učil mě malovat dům a strom tak, aby na
celém nezůstal ani kousek místa bez barvy.
Na tomto místě by vypadala pěkně věta: Tehdy jsem pochopil, že mohou být
zavřeni i lidé milí, hodní, poctiví a blízcí. Pravděpodobnější však je, že jsem
nepochopil nic, jen jsem si začal zvykat na to, že se i doma mluví pořád o
někom, kdo je zavřený.
Po válce byla zavřena do lágru moje německá teta, která mi vždycky říkala:
„Ale jedz, schäme dich nicht“, když mi podstrkávala něco z německých přídělů.
A pak už se to nikdy nezastavilo. Pořád byl ve vězení někdo, koho jsem dobře
znal a kdo mi připadal dobrý a poctivý. Dlouhá léta byl v Jáchymově jeden můj
bratranec. Mezi mými tetami a strýci se o tom mluvilo jako o neštěstí, které
nechodí po horách, ale po lidech. V novinách jsem četl o procesech a popravách.

Vězení jako by začalo patřit k životu.
Dnes už vlastně ani nevím, co tomu říkalo v té době moje svědomí. Oženil
jsem se a měl jsem děti. A zatím byl ve vězení pořád někdo, koho jsem znal a
kdo mi připadal dobrý a poctivý. Svědomí hrálo v té době s námi divnou hru.
Nepoužívalo těch slov, kterými promlouvá dnes. Nemluvilo o právu člověka na
svobodu, na přesvědčení, na důstojnost a na všechno, co vyplývá ze starých
zvyklostí evropské civilizace. Plnilo se lítostí a zděšením. O lidech ve vězení se
mluvilo jako o někom, kdo náhle a vážně onemocněl. Ale třeba to nebude takové
zlé, třeba se uzdraví a bude dále mezi námi žít.
Jistě, jistě, pak přišla doba, kdy se lidé z vězení vraceli a soudy byly opatrné.
Dokonce se o tom všem začalo psát v novinách novými a předtím neznámymi
slovy a kdekdo si myslel, že se to už nikdy nebude opakovat. Těch přísah co
bylo vysloveno!
A přece už zase znám hodné a poctivé lidi, kteří jsou ve vězení. Už celých
deset let si zase vyprávíme o lidech, kteří jsou zavření. Přikládáme třeba na chatě
polena do krbu, aby jasně hořela a praskala. Z polen se šíří teplo a kolem putuje
láhev červeného vína. Venku leží nad krajem noc a voní lesem a závratí lidské
blízkosti. A v téže chvíli muž, kterému ta chata patří a kterému patří po právu i ta
noc a ta závrať, učí ve vězení mladého Cikána číst a psát, zatímco ostatní vězni
rozmlouvají o svém předvězeňském životě. Víme naprosto přesně, že ten muž je
v lidských měřítcích poctivý a dobrý, že je jen obětí zloby a zášti anonymního
státu.
Už zase je ve vězení Jaroslav Šabata , kterého jsem znal. Pamatuji se na něho,
jak vedl seminář ještě v době, kdy jsem byl studentem. Díval se na nás modrými
charismatickými očima a mluvil o tom, jak revoluce osvobozuje člověka. Z
vězení do vězení putuje snad i proto, že si to pořád ještě myslí. V té nedlouhé
době, kdy byl na svobodě, jsem na něho naléhal, aby mi vyprávěl, co to s
člověkem udělá, když prožije tolik let ve vězení. Ale on se usmál a řekl, že až
někdy jindy. A já jsem tušil s podivením, že necítí zášť. A přece ho znovu
zavřeli.
Sedíme za nedělního odpoledne u stolu a můžeme si uvařit čaj nebo kávu,
nebo se dívat z okna, jak někdo umývá auto, aby se lesklo. A ve vězení jsou lidé,
které jsme znali, nebo jsou nám aspoň blízcí tím, co napsali, co řekli a jak se ve
svém životě chovali. Snažím se představit si, jaký stav duše pudí žalobce, soudce
a jejich nadřízené, aby odsoudili do vězení i ženy a oddělili je tak od dětí a od
těch několika radostí života, které jim zůstaly. Anebo to vůbec nemá všechno co
dělat s lidskou duší a všechno je jenom součástí jakési abstraktní politické
nutnosti? Ve vězení jsou však lidé, o kterých víme s naprostou jistotou, že jsou
poctiví a dobří a že do vězení je přivedl jen o něco větší smysl pro spravedlnost,
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než má ten pán, který venku umývá auto.
Když jsem viděl naposledy Václava Havla , ptal jsem se ho, jaké to v Ruzyni
bylo. Také se mu nechtělo o tom vyprávět, ale pak mi řekl, že nejhorší je zvláštní
pocit odtržení od ostatního světa. Řekl, že se mu často zdálo, jako by svět venku
už neexistoval a zůstal už jenom svět za mřížemi, se svými zvláštními normami,
rytmem a omezenou dimenzí. Napadá mi, jestli ti, kteří rozhodli znovu o jeho
zavření, četli některou jeho hru. Možná, že četli. Možná se jim nelíbila. Soudce,
který ho odsoudil, jistě zajde někdy i do divadla. Vezme si tmavý oblek a lepší
vázanku a jeho žena si oblékne dlouhé šaty. Když v divadle zhasnou světla a
otevře se opona, normální člověk cíti slabé slavnostní zatrnutí. A tak se ptám
sám sebe, jestli soudce při tom zatrnutí pomyslí někdy na to, že jednoho z těch,
kteří se na tomto obřadu nejvýznamněji podílejí, poslal na čtyři roky do vězení.
Nevím, jestli mohu říci, že jsem znal Jiřího Němce . Jednou jsme spolu hodinu
diskutovali o Masarykovi. Němec se mnou diskutoval tak, jako by se pořád bál,
aby nenarazil na nějaký můj nesouhlas. Já jsem se taky začal bát, a tak jsme
vyprodukovali orgii tolerance a tiše jsme se rozešli. Možná, že je ve vězení právě
za tu toleranci, bylo by to docela myslitelné.
Slyšel jsem samozřejmě povídat o všech ostatních z těch desíti. Takže skoro
mohu říci, že jsem je znal. Je to pořád stejné. Přibylo zase dalších deset let k těm
předcházejícím, kdy si povídáme v této zemi o lidech, kteří jsou ve vězení. Jde z
toho na člověka únava. Únava z těch, kteří měli možnost tomu jednou provždy
zabránit a nezabránili tomu. Nebylo to tak obtížné. Neexistuje žádná abstraktní
politická nutnost, která by vyžadovala, aby československá inteligence,
ozbrojena jenom dolujícími papírky, sbírala před blížícím se koncem dvacátého
století zkušenosti z vězení.
Jménem republiky jsou souzeni spisovatelé, filozofi a novináři. Ale ano, i
tento druh lidí je stejně chybující a omylný jako všichni ostatní. Jenže všichni
víme, že tihle byli odsouzeni za ten druh odpovědnosti ke stavu společnosti, jaký
se později stává předivem příběhů z čítanek pro školní mládež. Byla souzena
ruka, podaná lidem v neštěstí, odvaha k solidaritě. Republika, jejímž jménem
byly vyneseny rozsudky, vlastně ani neví, co bylo souzeno. Dostala opět na
vědomí, že se nevyplácí pálit si prsty za jiné, že je vlastně trestné otevřeně bránit
zapomenuté principy elementární lidskosti. Jménem republiky se opět řeklo, ať
se každý stará sám o sebe, ať se do ničeho neplete, ať říká jen to, co je v
novinách. To je právě to, co teď potřebujeme, na prahu osmdesátých let,
uprostřed politické a ekonomické bezradnosti, uprostřed těžkomyslné národní
apatie.
Možná je ještě naděje. Slyšel jsem mluvit ty, kteří se z vězení vrátili, a v jejich
slovech jsem necítil ani nenávist ani zášť. Mýlí se ti, kteří bezděky
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předpokládají, že tam spřádali plány pomsty, jako onen hrabě na ostrově If. V
tom je naděje. Byla by to naděje, kdyby to pochopili ti, kteří už příliš dlouho
pojímají naše neblahé národní dějiny jako prosté úlohy z účetnictví: jednou ty
mě, pak zas já tobě. Strach nebyl nikdy moudrým rádcem a je ještě horším
pomocníkem. Když trvá příliš dlouho, mrzačí nezbytné vlastnosti, které
potřebuje národ k životu: poctivost, odvahu a chuť k práci.

26. 2. 1982
Milan,
keď som Ti pred dvomi rokmi asi tak o tomto čase písal k 50. narodeninám stať
o občianskej statočnosti, nepredpokladal som, že ju budeš musieť preukazovať
až takýmto spôsobom. Ako som vtedy uviedol, bola to stať o Tebe aj keď sa
zdanlivo pohybovala len v rovine abstraktných filozofických úvah. Za to „x“
mojich všeobecných rovníc si bol dosaditeľný práve Ty, a preto som Ti túto stať
aj venoval.
A to som vtedy ešte nevedel nič o Tebe ako o možnom ruzyňskom
podnájomníkovi. Pamätáš si, na túto tému sme sa síce občas bavili, ale vždy len
tak asi ako vodiči, ktorí ako účastníci dopravy počítajú aj s možnou haváriou: je
to úplne abstraktná možnosť a každý vodič v kútiku duše verí, že jemu sa to
nestane. Tieto havárie sa však okolo nás stávali denne, postihovali nám blízkych
ľudí a my sme sa ich dychtivo vypytovali: aké to je, čo to s človekom urobí, ako
sa z toho dá dostať bez veľkých zjazvenín na srdci a na duši? Poväčšine sme
však dostávali len veľmi strohé odpovede, ktoré nás príliš neuspokojovali. Mali
sme pech, že sme sa na to pýtali veľkých ľudí a altruistov, pre ktorých to boli
akosi podružné záležitosti. Pán Šimsa mi vtedy svoje ešte čerstvé zážitky
vyjadril lapidárnou vetou: „Je to životná skúška, ktorá slabého zloží a silného
zocelí.“ Vždy som o Tebe akosi samozrejme predpokladal, že patríš tiež k tým
silným: dnes to už bezpečne viem, pretože to mám - žiaľ - aj doložené.
Neviem, či si na to ešte pamätáš, ako sme raz v rámci akéhosi čierneho
humoru rozoberali možnosť, že si napíšeme do zásoby listy „stamodtiaľ“ a
potom, keď to na nás spadne, ich necháme postupne vychádzať na svetlo božie.
Ako čierny humor to bolo dobré, všeličo sme pritom domýšľali až do dôsledkov
a dobre sme sa na tom zabavili. Tým to však skončilo, pretože realizáciu tohto
nápadu si vtedy a priori a rozhodne odmietol s tým, že by to nemohla byť
autentická literatúra, že by to bol podvod predovšetkým na sebe. Vtedy som ani
netušil - a Ty možno tiež nie - akú až hlbokú a otrasnú máš pravdu. Dnes práve
na Tvojom príklade už viem, že takáto literatúra sa nedá „robiť do zásoby“,
akokoľvek by bol človek schopný „vciťovať sa“ do svojho postavenia „tam“,
akokoľvek precízne by anticipoval svoje budúce postoje a úvahy. Bez vlastného

prežitia to nejde, hoci to samo osebe, pochopiteľne, nestačí. Ty si však dokázal
tento zážitok tak spracovať, bol a si schopný takej prísnej sebareflexie a jej
transformácie do papierového života slov a viet, že si vytvoril úplne novú, veľkú
a silnú literatúru. Tú by si nebol mohol stvoriť „akoby“, tá mohla vzniknúť len z
tvojho ozajstného bôľu, len z tvojich otvorených rán. Som tomu rád a som hrdý
na to, že patrím do toho uzučkého okruhu ľudí, ktorí okrem Šimečku Obnovenia
poriadku a Straty skutočnosti poznajú aj onoho nového Šimečku, Šimečku
Listov z väzenia. Zháčil som sa, keď som si prečítal po sebe túto poslednú vetu,
pretože znie akosi cynicky. Ako môže byť človek rád tomu, že jeho najbližší
priateľ plodí skvostné eseje, keď sú to eseje, zrodené z jeho utrpenia? Ako sa dá
tešiť z toho, že si spisovateľsky tak veľa vyťažil z tejto hraničnej ľudskej
situácie, v ktorej veľmi veľa inak tiež schopných ľudí rezignovalo a nikto im to
ani nemôže mať za zlé? Napriek tomu túto vetu neberiem späť, pretože rozporná
a cynická nie je moja myšlienka v nej, ale skutočnosť, o ktorej vypovedá.
Havária sa tento raz pritrafila Tebe. Nikto z nás, čo sa rátame do okruhu Tebe
blízkych ľudí, Ti ju pravdaže neželal a trápi nás to; zároveň však žasneme nad
tým, ako si túto vlastnú haváriu dokázal „zúžitkovať“ pre seba, pre nás a
nepochybne ešte aj pre mnohých ďalších; zároveň sa teda tešíme z toho, že práve
nám blízky človek to dokázal takým skvelým spôsobom a my môžeme byť
naňho hrdí.
Pochybujem, že by Ti toto moje ocenenie mohlo priniesť nejakú úľavu v
Tvojom terajšom ťažkom položení, a neviem, či z neho aspoň trochu pookreješ.
V každom prípade Ti však musím povedať, že sa Ti podaril bravúrny kúsok s
výmenou rolí: Tvoja situácia si objektívne, vecne žiadala a žiada, aby si Ty bol
ten utěšovaný a my - odtiaľto zvonka - tí utešitelia. Zatiaľ však Ty si suverénne
prevzal úlohu utešiteľa, rozdávača životného optimizmu, patróna duchovného
zdravia nás všetkých. Vlastne sa nedá ani povedať, že by si ju bol prevzal: Ty si
si ju jednoducho ponechal, zostala Ti a nedáš si ju vziať ani vo väzení. Keď sa
na niečo sťažuješ sám za seba, robíš to vždy len tak na okraj, mimochodom;
najviac námahy vynakladáš na to, aby si urobil radosť nám, každému jednotlivo,
aby si nás potešil milým slovom, peknou spomienkou, príhovorom.
A tak sa Ti musím priznať, že až týmto prostredníctvom som Ťa spoznal
omnoho hlbšie a dôvernejšie, než som Ťa poznal predtým. Keby som Ti dnes
písal stať k narodeninám, nebola by to už stať o občianskej statočnosti. Jednak
preto, že vo svojej dnešnej situácii už nemôžeš preukazovať nijakú občiansku
statočnosť, nakoľko nevládneš nijakými občianskymi možnosťami, nemôžeš sa
prejavovať ako občan. Zostala Ti už len tá najprostejšia, ľudská statočnosť. No
a potom tiež preto, že dnes už - domnievam sa - lepšie poznám aj hodnotovú
škálu Tvojej osobnej filozofie. Občianske postoje, občianska statočnosť pre Teba

nikdy neboli prioritnými hodnotami. Považoval si ich vždy len za hodnoty
druhotné, sprostredkujúce. To rozhodujúce boli a sú u Teba tie rudimentárne
hodnoty človečenské, ľudské. Len cez túto prizmu si vždy vyjadroval aj svoje
občianske postoje, len cez ňu si vždy pristupoval aj k politike a ideológii. Tieto
sa Ti nikdy nestali vášňou samy osebe, nikdy - pokiaľ viem - si sa nedal priamo
strhnúť do onej občianskej arény politických bojov, ideologických útokov a
protiútokov. To bol možno tiež dôvod, prečo si sa osobne nezúčastnil ani onoho
dnes už historického a aj v Tvojich očiach nepochybne ušľachtilého hnutia
občianskej iniciatívy. Ty si k týmto veciam pristupoval s akýmsi širším,
humanistickým nadhľadom, zaujímala Ťa predovšetkým tá človečina, ktorá
predstavovala spiritus movens celej tejto občianskej arény. Človečina chvejúca
sa a možno aj smrdiaca (ako v tej rozprávke o troch šarkanoch), ale živá a
totálna. To občianske bolo pre Teba vždy len zlomkom ľudského. Zlomkom síce
veľmi dôležitým, ale nikdy nie rozhodujúcim. A aj tá jeho dôležitosť je skôr
negatívna ako pozitívna, skôr obmedzujúca ako rozvíjajúca. Dobrý človek
znamenal pre Teba vždy neskonale viac ako dobrý občan. Žiaľ, v tomto
rozporuplnom svete sa tieto dve hodnoty veľmi často nekryjú: dobrý občan ešte
nemusí byť dobrým človekom a práve tak aj naopak.
Priznám sa Ti, že niekedy v minulosti ma táto tvoja hodnotová škála občas aj
iritovala a uvádzala do rozpakov. Keď si jednoducho povedal alebo napísal:
chlap nikdy neurobí to či ono, chlapské je postupovať tak či onak, domnieval
som sa, že to používaš len ako bežnú frázu, ako slovnú skratku za nejakú širšiu
racionálnu úvahu. Až časom som zistil, že Ty to myslíš celkom vážne, že to patrí
medzi tie tvoje rudimentárně hodnoty a hodnotenia, ktoré Ti tvoria podstatu
človečenstva a s ktorými celkom bezpečne a spoľahlivo pracuješ. U nás, ktorí
sme prešli marxistickou školou, boli všetky tieto ľudské hodnoty zatlačené do
pozadia, systém ich podriadil iným, „vyšším“ hodnotám a pre toto nám zostalo
len pohŕdavé označenie: abstraktný humanizmus. Adjektívum „všeľudský“ sa
stalo pejoratívnym adjektívom a používali sme ho ako nadávku, ako synonymum
pre niečo bezbrehé, bezmocné, pseudohodnotné. Ak Ťa to tiež voľakedy
zasiahlo, tak si to dokázal prekonať omnoho skôr ako ja. Dokázal si omnoho
skôr zdvihnúť odvrhnuté humanistické hodnoty z prachu a umiestniť ich vo
svojej škále na najvyššie priečky.
A tak som Ti okrem iného vďačný aj za to, že si mi hodne pomohol pri
poznávaní skutočnej ceny týchto rudimentárnych hodnôt. Bol som doktrínou
pokazený možno viac než Ty a ťažšie sa mi odhaľovala tá múdrosť a mravnosť
prostých úvah, ktoré si Ty zaznamenával u svojich spolurobotníkov na
betonárke. Dosť dlho som to považoval za Tvoju (milú) štylizáciu: dnes už viem,
že to tak nebolo. Dnes už viem, že si tam hľadal a nachádzal tie rudimentárne

ľudské hodnoty, ktoré hýbu svetom a ktoré ho udržiavajú pohromade napriek
všetkým politikám a ideológiám, napriek všetkým snahám zorganizovať ich do
takej či onakej občianskej spoločnosti, vždy, samozrejme, s najlepším štátom a
najlepšou vládou.
Až cez toto všetko som nakoniec pochopil, že akokoľvek obmedzovaný,
partikularizovaný humanizmus je veľmi prosté, priehľadné contradictio in
adiecto. Humanizmus nemôže byť iný ako všeľudský. Stavovský, triedny,
partajný, buržoázny alebo proletársky humanizmus je popretím samotnej
podstaty veci. A tu sa musím proti doktríne ujať Marxa, ktorý predsa tvrdil to
isté a poznal len jeden, všeľudský typ skutočného, pozitívneho humanizmu.
Pozitívny humanizmus začína samým sebou - hovorí: je skutočným prisvojením
si ľudskej podstaty človekom a pre človeka, je dovŕšeným naturalizmom. A
najprirodzenejším z nich je vzťah muža k žene (ako to všetko nájdeme v
Ekonomicko-filozofických rukopisoch). Myslím, že v tomto ohľade sa s ním
veľmi zhoduješ so svojím uprednostňovaním rudimentárnych hodnôt. Vo vzťahu
muža k žene sa prejavuje, do akej miery sa prirodzené správanie človeka stalo
správaním ľudským, hovorí ten starý pán. Nie triednym, nie straníckym, ale
ľudským! Tieto Tvoje rudimentárne (a Marxove naturálne) hodnoty už predsa
neznesú žiadnu takúto partikularizáciu, nemožno ich deliť na buržoázne a
proletárske. Sú len jedny a majú len jeden, ľudský meter. Ním zmeriaš iba to, či
sú správne alebo nesprávne, dobré alebo zlé. Áno, to je síce veľmi abstraktný
výsledok, ale je to abstrakcia veľmi životná a veľmi ľudská, je to abstrakcia, bez
ktorej sa nedá ľudsky existovať. Sú veci, ktoré môže spraviť len proletár, alebo
len kapitalista a každý z nich celkom ináč a každý z nich proti tomu druhému.
Tieto veci môžu mať svoje opodstatnenie, svoju logiku, ale s pozitívnym
humanizmom nemajú nič spoločné. Ten začína až tam, kde proletár i kapitalista
konajú ako chlapi (v tom tvojom zmysle), a kde teda musia v rovnakých
situáciách konať rovnako chlapsky. Ináč zlyhávajú chlapsky i ľudsky. Ak som Ťa
dobre pochopil, to je práve tá rovina, o ktorú Tebe predovšetkým šlo a ide:
rovina objavovania človeka a človečiny v tomto slzavom údolí. A k mnohému si
ma podnietil, mnohé nové obzory si mi ukázal, keď som Ťa sledoval pri
odhaľovaní tejto roviny v Tvojom živote a v Tvojom diele.
Toto by asi tak malo predstavovať podstatu toho, čo som Ti chcel napísať ako
súčasť môjho pozdravu k Tvojim narodeninám. Ty by si toto moje habkanie
komentoval asi tak, že chlapi si nezvyknú vyznávať lásku, ale sú situácie, keď si
môžu (ba musia) prejaviť svoje vzájomné city, a to aj s rizikom, že sa za to budú
cítiť trápne.
Považuj túto príležitosť za jednu z nich.

Úprimne Tvoj
Miro

JUDr. Lad. Szabo,
Adv. poradňa č. 1
Záhradnícka 10,
Bratislava
891 03
Dr. Milan Šimečka,
6.3.1930
Pošt.úřad 614/09
PRAHA-6,
161 02

Vážený pán doktor,

5. 12. 1981
konečne sa stalo aj niečo radostnejšieho a aj doma budú mať určite radosť z
toho, že som včera 4. 12. dostal listy, ktoré som tak zúfalo očakával. Bola to
veľká zásielka a ja som strávil šťastný poldeň včera a ešte dnes, než som všetko
prečítal. Po prvý raz dychtivo a rýchlo, po druhý raz pomalšie a s rozkošou a po
tretí raz tak, aby som si to najkrajšie zapamätal. Od rodiny som dostal: 4 listy od
ženy, z dní 8. 10., 20. 10., 2. 11. a 8. 11., 6 listov od Milana, ktorý však svoje
listy nedatuje, obsahovo však korešpondujú s časom ostatných listov, k tomu 1
krásny list od Marty, ktorú rátam k rodine, a 5 listov od Peťu z Martina. Musím
sa obmedziť iba na to, že napíšem trikrát ďakujem, ďakujem, ďakujem, moji
najbližší dobre vedia, akú mi urobili radosť a akú mi priniesli útechu. Potreboval
by som sto strán na to, aby som si odreagoval citové opojenie, ktoré sa ma nad
ich listami vždy zmocňuje. Jeho podrobnosti radšej neprezrádzam.
Okrem toho som dostal listy od príbuzných a priateľov. Jeden list od Karla a
Zuzanky, veľmi ďakujem a pozdravujem. Dva listy od Joža J., veľmi ďakujem,
kartu z Grécka a aby som nezabudol, krásnu fotografiu z Peťovej promócie.

Dostal som aj fotografiu zo svadby Lucie a Marka s krátkym listom a
svadobným oznámením. Len stále ľutujem, že tam nestál Peťo. Ďalej mi prišiel
list od sestry, nech žena zavolá, akú som mal radosť. Na Evženove
sedemdesiatiny nezabúdam a už som začal písať gratuláciu. Dostal som aj
pozdravy z burčiakového večera a dlhý list od Jolky. Veľmi ďakujem za
vrúcnosť, s ktorou je napísaný, hlboko ma dojal, psychologička dobre vie, čo si
žiada duša väzňa. Nedostal som však zatiaľ list od Mira, o ktorom sa zmieňuje.
Dostal som aj list z Ameriky, z Iowa State University, píšu mi o tom, čo komu
kvôli mne písali. List prišiel, tak ako niektoré ďalšie, v zalepenej obálke a
necenzurovaný. Radi by odo mňa dostali list, čo, ako sa mi zdá, by bolo asi príliš
a navyše by som musel vynechať list rodine. Prosím preto ženu, aby napísala, že
som list z 30.10. dostal, že ma dojíma ich záujem o môj osud a že veľmi
ďakujem. Adr.: Bili Wasson. P.O.Box 1172, Ames, Iowa 50010, USA. A to je
tuším všetko z tej žatvy listov z včerajšieho dňa. Bol by som radšej, keby týchto
radostí bolo hoci menej, ale častejšie. Možno to bola reakcia na sťažnosť, ktorú
som napísal na GP. A utešujem sa súčasne aj tým, že rovnako prišli aj moje listy
žene. Koľko sme si už prežili s tými listami stresov!
Posledný list z minulého týždňa som posielal babičke do Brna, a pretože som
už nemal obálku, nechal som doň vložiť balíčenku za december. Nebude iste
problém poslať ju žene do Bratislavy. Aj tak neverím, že dôjde do Vianoc. V tej
súvislosti Vás pekne prosím, či by mi cez vás nemohla žena poslať pár obálok, s
ktorými je tu veľká bieda, lebo ich prestali predávať. Mám už iba jednu obálku
pre Vás a jednu na vianočný list, ktorý odošlem v stredu.
Skoro naisto som očakával, že tento piatok sa uskutoční návšteva, ale nič z
toho nebolo. Tešil som sa nadarmo. To nič, aspoň mám nejaký svetlý bod pred
sebou. A tak budem rátať dni do budúceho piatku. Od Vás viem, že si naši podali
žiadosť už najmenej pred dvoma týždňami. Možno sa s tým čaká až pred
Vianocami.
Nech sa moja drahá žena o mňa nestrachuje. Som zdravotne v poriadku. Stále
cvičím a tým sa udržujem v kondícii. Aj na zahriatie je to dobré. Mám tu oblok
na sever a tohtoročná zima začala zostra. Už som myslel na to, ako sa sem naši
dostanú, keby bola povolená tá návšteva. Lebo v novinách čítam o spústach
snehu. Ja si ho zatiaľ vyťahujem len tou červenou lyžičkou spoza mreží, aby
som sa čudoval nad tým zázrakom prírody.
S oneskorením, až 2. 12. som dostal predĺženie väzby. Z formulácie, ktorú ste
dostali iste aj Vy, a z čudného dátumu 25. 1. 1982 som usúdil, že na tento deň by
mohol byť stanovený proces. Čo je lehota, do ktorej by mala mestská
prokuratúra vypracovať obžalobu. V každom prípade máme postarané o „veselé“
Vianoce. Vravia, že tu na Štedrý deň počuť z ciel nárek. Ja ten deň zasvätím

spomienkam a nejakým telepatickým experimentom, ktoré aj tak sú len iluzívne.
Snáď budem mať ešte príležitosť zaželať Vám príjemné sviatky v budúcom
liste, ale už teraz vám nakreslím vianočnú idylku, akú teraz kreslím do všetkých
listov.
Zdravím Vás a doma všetkých objímam a bozkávam.
Milan Šimečka
P. S. Domácu elektriku ochotne opraví Dušan K. Treba mu zavolať! Kiež by
dostal Miro môj list k narodeninám, ale asi ho nedostal!

Poznámky a komentáre
Listy, ktoré sa stratili:
1. Rodina Milana Šimečku:
Manželka Eva (1931 - 2003) (Muki) - angličtinárka, prekladateľka a pôvodne
odborná asistentka na Katedre anglistiky UK v Bratislave.
Z Filozofickej fakulty UK v Bratislave bola v sedemdesiatych rokoch
prepustená, najmä kvôli disidentským aktivitám M. Šimečku.
Opakovane bola pripravovaná o miesta učiteľky angličtiny, ktoré sa jej podarilo
zohnať napr. v Kultúrnych a spoločenských strediskách (osvetové zariadenia), v
kurzoch.
Ochorela na diabetes (cukrovku), ktorého komplikácie ako hypoglykémia
(hypo), sa v listoch spomínajú.
Peter (1956) - starší syn. V roku uväznenia M. Šimečku študoval posledný
ročník Strojníckej fakulty, promoval a nastúpil do prvého zamestnania v
Chemických závodoch J. Dimitrova (Dimitrovke), potom na vojenskú prezenčnú
službu v Martine.
Milan (1957) - mladší syn. V r. 1981 skončil vojenskú službu a pracoval v
Domácich potrebách ako predavač, býval doma s matkou.
Kvôli otcovým aktivitám ho neprijali na gymnázium, absolvoval stredné
odborné učilište, odbor potrubár, v Slovnafte. Opakovane, päťkrát, ho neprijali
na žiadnu vysokú školu, a to napriek dobrým výsledkom prijímacích pohovorov.
Marta Frišová (1962) - dcéra Soni Čechovej a Eda Friša. V listoch sa spomína
ich bydlisko na Vansovej ulici. Marta je v súčasnosti manželkou Milana Šimečku
ml., ktorý používa meno Martin M. Šimečka. Meno Martin vzniklo v rodine na
rozlíšenie oboch Milanov, a to podľa žien, ktoré k nim patrili, teda Martin Milan
a Evin Milan.
V listoch sa často spomínajú dve mačky, ktoré žili v rodine: Lízinka, v tom čase
už nežila, a Tomáš, ktorý pribudol do rodiny až po uväznení M. Š.

Príbuzní Evy Šimečkovej, rod. Lahodovej:
V listoch sa vyskytujú matka (babička) Lahodová,
sestra Marta, jej manžel Karel Holomek, dcéry Zuzana a Jana. Chata v Bystrci v
Brne patrila Eviným rodičom.
Celá rodina žije v Brne.
Príbuzní Milana Šimečku:
Fredo (Alfred, 1922-1972) - brat.
Manželka Zdenka, s deťmi a vnúčatami žili v Ostrave. Vyskytujú sa v listoch
často, brat ako súčasť spomienok.
Ila (Ilona, 1921) - sestra, žila v Bohumíne. Je v listoch často spomínaná, niektoré
sú adresované aj jej. Patril k nej manžel Evžen a dospelé deti.
2. Miroslav Kusý (1931) - filozof, politológ. Koncom sedemdesiatych rokov sa
stal jedným z najbližších priateľov M. Š.
Signatár Charty 77, zbavený možností publikačného a profesionálneho
uplatnenia.
Zorganizovali pravidelné šachové stretnutia (Šimečka, Kusý, Strinka), aj keď
pravým dôvodom stretnutí boli rozhovory. Napísali spolu knihu Veľký brat a
Veľká sestra (1979), ktorá vyšla v roku 1980 v Torontě pod názvom Európska
skúsenosť s reálnym socializmom.
K jeho rodine (Mirovci) patrí manželka Jolana (1943) Jolka), ktorá pracuje v
manželskom a rodinnom poradenstve, na čo je v listoch niekoľko odkazov.
Dcéry Saška (1971) a Daďa (1976), pes Bibina, kocúr Šimsa, bydlisko Trnávka,
Slowackého ulica.
Počas roka, keď bol M. Šimečka vo väzení, vykopal M. Kusý vlastnoručne, ako
spôsob psychoprofylaxie, pivnicu, o ktorej je v listoch reč. Doteraz slúži na ten
účel, ktorý jej M. Š. určil.
3. E. M. Forster (1879-1970) - anglický prozaik a literárny teoretik. Napísal
okrem iného Aspekty románu. Jeho tvorba bola témou dizertačnej práce Evy
Šimečkovej.
I.diel
1. Winston Smith - hrdina románu Georga Orwella: 1984. Túto knihu M.
Šimečka so svojou ženou Evou preložil a napísal k nej doslov - esej „Náš súdruh

Winston Smith“.
V tejto úprave vyšla kniha G. Orwella: 1984 vo vydavateľstve Naše vojsko,
1990.
V dobe jeho uväznenia bola táto esej v jedinom exemplári zložito zachraňovaná
pred domovými prehliadkami.
Po návrate z väzenia ju prepracoval v súlade so svojimi skúsenosťami pre
nakladateľstvo Index (Mníchov 1984). V roku 1984 sa stala svetoznámou.
2. Ján Ladislav Kalina (Laco) (1913-1981) - slovenský spisovateľ, prekladateľ,
rozhlasový a filmový pracovník, satirik a humorista, autor knihy Tisíc a jeden
vtip (1969).
V roku 1972 bol uväznený a v politickom procese odsúdený za podvracanie
republiky a poškodzovanie záujmov republiky v zahraničí na dva roky, ktoré si
takmer celé odsedel.
Spolu s ním bola uväznená aj jeho manželka Agneša Kalinová (1924 - 2014),
(Agi), novinárka, filmová a divadelná kritička, ktorú prepustili po dvoch
mesiacoch.
Obžaloba obsahovala také obvinenia ako počúvanie pesničiek K. Kryla (s
priateľmi v byte), súhlas L. Kalinu s vydaním jeho knihy vtipov v Belgicku.
Milan Šimečka sa zúčastňoval verejných pojednávaní. Manželia Kalinoví
emigrovali v roku 1978 do Nemecka.
V texte sa spomína ich dcéra Júlia (Julka). Patrí k nim adresa: Kúpeľná č. 6 a
chata v Jure.
3. Igor Strinka, v tom čase štrnásťročný, namaľoval portrét M. Šimečku za
mrežami. V súčasnosti je akademickým maliarom.
Je to syn Júliusa Strinku (1928 - 1997), priateľa M. Šimečku, ktorý patril do
základnej šachovej trojice . Táto základná šachová skupinka sa stretávala mnoho
rokov každý utorok, aj po návrate M. Šimečku z väzenia, v bytoch, podľa
presných pravidiel. Občas hostili aj dalších hráčov šachu. Uvedený obrázok
mladého Strinku vznikol práve pri šachoch, ako aj ďalšie štúdie a portréty.
4. Rudé právo.
5. Rímsky klub - medzinárodná mimovládna organizácia, združujúca vedcov,
politických a verejných činiteľov rozličných krajín. Bola založená v roku 1968 v
Ríme. Zameriava sa na skúmanie súčasných globálnych problémov a
vývojových perspektív ľudstva. Z iniciatívy Rímskeho klubu sa realizovalo
viacero bádateľských projektov, ktorých výsledky boli uverejnené vo forme

správ. U nás kolovali v sedemdesiatych rokoch ako samizdat.
6. Alma Münzová (1931) - priateľka rodiny, redaktorka, prekladateľka z
nemčiny a angličtiny, publicistka.
7. Allgemeine Krankenhaus aféra (AKH) sa týkala sprenevery peňazí, bola
častou témou televíznej stanice Viedeň II., kde pôsobila spomínaná hlásateľka E.
M. Klinger.
8. Televízna stanica Viedeň II., ktorá sa v Bratislave dala pozerať, mala veľmi
dobré publicistické relácie (Klub Zwei), ktoré moderovali aj H. Portisch a J.
Lengyel.
9. Návšteva očného lekára vo väzení bola významná tým, že dokumentuje, ako
M. Šimečka prišiel o 80 % zraku na pravom a 20 % na ľavom oku v dôsledku
glaukómu, ktorý lekár vo väzení nediagnostikoval.
10. Splnomocnenie sa týkalo predaja starého auta.
11. M. Kusému k 50-tym narodeninám.
12. Ide o štúdiu M. Kusého Slovenský fenomén (1980)
13. V Jičíne na námestí sa stretli s M. Kusým kvôli konšpirácii o mieste
stretnutia tzv. Kvartálu (štvrťročné stretnutia skupiny intelektuálov, ktorí
vydávali OBSAH). V období najväčšej perzekúcie sa tieto stretnutia konali na
súkromných chatách, v tomto prípade u Edy Kriseovej na Vysočine.
14. Ludvík Vaculík (1926 - 2015) - český spisovateľ, prozaik, fejtonista a
publicista. Autor kníh Sekyra, Český snář a mnohých ďalších. Od začiatku 70tych rokov riadil samizdatovú edíciu Petlice.
15. Eva Šimečková užívala na lekársky predpis antidepresíva, ktoré sa snažila
obmedziť.
16. Stefan Andres (1906-1970) - nemecký spisovateľ. V rokoch 1937- 1950 a
znova od r. 1960 žil v emigrácii v Taliansku, kde napísal aj knihu Holubí věž.
II. diel
1. Ukázalo sa, že viackrát spomínaný Marek bol pseudonym, ktorý používal M.

Šimečka pre Viléma Prečana, ktorý sa o uväznených staral slovom i skutkom.
Vilém Prečan (1933) - československý historik, v roku 1976 emigroval do
Nemecka, kvôli profesionálnej i osobnej perzekúcii.
V tom čase žil v Hannoveri. Vybudoval Československé dokumentační stredisko
nezávislé literatury, s ktorým sa presťahoval do Scheinfeldu, na zámok kniežaťa
Schwarzenberga.
Bol priateľom M. Šimečku. Manželka Helenka je súčasťou tohto vzťahu.
2. Pieseň Marty Kubišovej Máří Magdaléna.
3. Anička - Anna Šmidkeová, priateľka. Jej vnučka sa narodila v USA, kam
emigroval jej syn.
4. Ludvík Vaculík: Český snář (sny z roku 1979), samizdat 1980, Toronto 1983.
5. Lída - priateľka a spolužiačka, spáchala hneď po absolvovaní školy
samovraždu.
6. Ray Bradbury: 451° Fahrenheita.
7. Jozef Jablonický (1933 - 2012) - priateľ na základe spoločného disidentského
osudu. Známy slovenský novodobý historik.
V listoch sa vyskytuje jeho syn Tomáš, v tom čase štvorročný.
8. Miluška Čechová (1949) - manželka Vlada Čecha, brata Marty Frišovej
(Šimečkovej), psychologička.
9. M. Šimečka pôsobil ako ruka osudu tým, že dal Marte Frišovej adresu syna
Milana po jeho nástupe na vojenskú prezenčnú službu.
10. „Pozdno bycha dogaňať“ - Šimečkov preklad českého príslovia „Pozdě
bycha honit“. Obsahovo najbližšie sú ruské príslovia:,,Posle draki ku'akami ne
mašut“ a „sňavši golovu, po volosam ne plačut“.
11. Pani Grahamová - hrdinka románu Anne Bronteovej Tajomná pani
Grahamová (The Tenant of Wildfell Hall).
12. M. Šimečka bol hosťom na svadbe spolupracovníka z betonárky A. Garaja.
13. Karel Čapek: Válka s Mloky.

14. Řehoř Samsa - hlavný hrdina poviedky F. Kafku Premena.
15. Brixen - mesto v severnom Taliansku. V r. 1851-1854 tu bol internovaný K.
H. Borovský, ktorý tu napísal Tyrolské elégie a pracoval na Křtu svätého
Vladimíra.
16. Vladislav Vančura (1891 -1942) - český spisovateľ, dramatik a filmový
režisér. Bol väznený a popravený nacistami vo väznici, kde M. Šimečka písal
svoje listy. Známy najmä dielami Markéta Lazarová, Rozmarné léto.
17. Minitru - Ministerstvo pravdy v Orwellovej knihe 1984 (minitrue).
III. diel
1. List k 50-tke M. Kusému prišiel oneskorene a priateľskému zhromaždeniu ho
prečítala Eva Šimečková na Silvestra 1981.
2. Jiřina Šiklová (1935) - česká sociologička.
3. Jozef Jablonický mal v rokoch 1974-1989 znemožnenú publikačnú činnosť,
bol prepustený z Historického ústavu SAV, ŠtB mu zabavila osobný archív a
rozpadlo sa mu manželstvo, z ktorého má syna Tomáša.
4. Druhé meno Milana Šimečku bolo Tomáš. Otec mu dal mená po Štefánikovi a
Masarykovi (Informácia od M. Š.).
5. M. Šimečka urobil vo väzení biele šachové figúrky z chleba. Želal si, aby M.
Kusý urobil doma tie druhé, čierne. M. Kusý to skúsil a nakoniec vzdal, pretože
zistil, že je príliš absurdné robiť v normálnych podmienkach figúrky z chleba.
6. 22.3.1982 boli prepustení z väzenia štyria zo siedmich Šimečkových
spoluväzňov - Jan Ruml, Karel Kyncl, Jiřina Šiklová a Eva Kantůrková.
7. Zuzana z Vlaštovek - hrdinka (spolu s Titty, Rogerom a Johnom) detskej
knihy Arthura Ransoma Trosečníci z Vlaštovky (slovenské vydanie: Lastovičky
a amazonky). Ako najstaršia mala na starosti ostatných súrodencov.
8. Spomínaný úraz utrpel M. Šimečka v r. 1978 na Chlebe a opísal ho vo fejtóne
Horská služba (1978).

9. Julka Kalinová (1954) emigrovala s rodičmi do Nemecka. V súčasnosti žije v
Anglicku.
10. Marr Nikolaj Jakovlevič (1864-1934)- sovietsky lingvista. Vytvoril „nové
učenie o jazyku“, v ktorom pôvod a vývin jazyka skúmal v kontexte s históriou
myslenia, spoločnosti a materiálnej výroby. Proti Marrovi a jeho žiakom bola
namierená Stalinova práca Marxizmus a otázky jazykovedy (1950). Obvinil ich
z vulgárneho sociologizmu, zo stotožnenia jazyka s nadstavbou, a tým jeho
premeny na triednu kategóriu.
M. Šimečka uvádza chybne Marrove iniciálky.
11. Mary McCarthyová: Skupina, román, ktorý Eva Šimečková preložila.
12. Aldous Huxley (1894-1963) - anglický spisovateľ. Preslávil sa okrem iného
satirickou antiutópiou Prekrásny nový svet (1932).
13. Ján Viklef (John Wycliffe) (1320-1384) - anglický reformátor a prekladateľ
biblie. Jeho učenie malo vplyv na J. Husa, M. Luthera a na prípravu reformácie v
Anglicku. Kostnický koncil (1415) vyhlásil Viklefa za kacíra.
14. Ján Budaj (John) (1952) - nezávislý publicista, organizátor neoficiálnych
kultúrnych aktivít, redaktor, vydavateľ a prispievateľ do politických, kultúrnych
a ochranárskych periodík a publikácií. V priebehu novembrovej revolúcie v roku
1989 moderátor (s M. Kňažkom) mítingov, spoluzakladateľ VPN (predseda),
podpredseda SNR. Od r. 1998 poslanec NR SR.
15. Lenka Procházková (1951) - česká spisovateľka. Signatárka Charty 77. Pred
r. 1989 publikovala len v samizdate a v zahraničí. Staršia dcéra spisovateľa Jana
Procházku (1929-1971). Autorka kníh Smolná kniha, Ružová dáma, Oční kapky
a ďalších.
IV. diel - Dopisy o povaze skutečnosti
1. Todor Pavlov (1890-1977) - bulharský marxistický filozof. V hlavnej práci
Teória odrazu (1936) rozvinul leninské učenie o odraze ako všeobecnej
vlastnosti hmoty.
2. Milan Uhde (1936) - český dramatik, prozaik a politik. Signatár Charty 77. V
r. 1990 sa stal ministrom kultúry Českej republiky, v r. 1992 predsedom

poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Známa je najmä jeho hra Král Vávra
(1964).
3. Dominik Tatarka( 1913-1989) - slovenský spisovateľ. Preslávil sa knihou
Démon súhlasu (1963).
Chartu 77 podpísal pri jej vzniku. Kvôli postoju k okupácii v roku 1968 a
neochote k normalizácii stratil možnosť publikovať svoje dielo.
Z tohoto obdobia pochádzajú v samizdate a v zahraničí publikované Písačky
(Petlice 1979), Navrávačky (Index 1988) a Sám proti noci.
Dominik Tatarka bol prvým nositeľom Ceny Jaroslava Seiferta (1986).
4. Citát správne znie: „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost: kdo ovládá
přítomnost, ovládá minulost." (G. Orwell: 1984, Praha 1991, s. 27).
Přílohy
1. Jaroslav Šabata (1927 - 2012) - český psychológ, žil v Brne. Po vylúčení z
KSČ pracoval ako robotník. Začiatkom 70-tych rokov patril k prvým uväzneným
(1971-76, 1978-1980). Signatár a hovorca Charty 77. M. Šimečka sa s ním
stretával v Brne, pri pobytoch na chate. Spolupracovali na niektorých
disidentských aktivitách.
2. Václav Havel (1936 - 2011) - český dramatik, spisovateľ, priateľ z
disidentských a chartistických kruhov, ako aj z Kvartálu.
Jeden zo zakladateľov a prvý z troch hovorcov Charty 77. V roku 1978
spoluzakladateľ Výboru na obranu nespravodlivo stíhaných (VONS). V rokoch
1977-1989 bol trikrát uväznený, spolu strávil vo väzení zhruba päť rokov. V
novembri 1989 založil Občianske fórum, 29. 12. 1989 sa stal prezidentom
ČSSR. V rokoch 1990-1992 bol prezidentom ČSFR, v rokoch 1993–2003 bol
prezidentom Českej republiky.
3. Jiří Němec (1930 - 2001) - český psychológ, filozof a prekladateľ, signatár
Charty 77, iniciátor mnohých samizdatových aktivít.
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