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Dopis rozčílenému čtenáři


Vážený pane X!

Omlouvám se, jestli se Vás můj dodatek k Dějinám Českých zemí za rok 2007, otištěný v týdenníku Obrys-kmen, negativním způsobem dotkl.
Chápu, že u textu, který je vytržen z kontextu, se to může stát. Text je dodatkem k mým třídílným Dějinám Českých zemí, je tedy pouhou ukázkou. Ale s tím, že se v literárním časopise otiskují ukázky, je třeba počítat. Příčinou nedorozumění může být i moje terminologie. Na konci třetího dílu sice terminologický slovníček přikládám, k ukázce však z pochopitelných důvodů připojen nebyl.
...Samozřejmě budu velmi rád, když mi řeknete, v čem konkrétně nemám pravdu.

Osobně rád nazývám věci pravými jmény, a nechápu, co je na tom „maximálně škodlivého a hloupého“. Asi jsem poznamenám tím, že jsem si jako malý chlapec dopisoval s Vlastimilem Brodským, když byl Hajajou - a tak podobně jako on v Bílé paní občas slyším: „nekecej a plav“.
Říkáte, že zkresluji skutečnost. Je pravda, že například slovo vrah používám v původním významu (dosud v ruštině: враг = nepřítel), a vražda je tedy pro mne jakákoli nepřátelská činnost. To však činí i jiní, a je to jednak lingvisticky správně, a navíc logičtější než nazývat, jako v dnešní novořeči, vraždu popravou nebo „jednáním na hraně zákona“. ...Také si rád hraji se slovy, chápu, že mi občas lidé nemusejí rozumět, a tak ve zmíněném slovníčku například uvádím, že masový vrah je ten, kdo lže v masmédiích.
Pokud jde o to, že je podle mne „všude samý fašista“, myslím, že o tom, že v současné době probíhá - nejen v naší zemi - „restaurace fašismu“, panuje dostatečná shoda, která je kupodivu větší mezi nekomunisty než mezi komunisty. Zdá se mi, že ti se tomuto slovu dokonce vyhýbají. Kdykoli se totiž někdo zmíní o fašismu, vyvolá to reakci v podobě zuřivého nadávání na komunismus, z čehož mají mnozí komunisté patrně strach nebo nevědí, jak se k tomu postavit.

Také já si myslím, že většina lidí je slušných (možná jsem v tom až přehnaný optimista), a navíc předpokládám, že lidé myslí. Ze zkušenosti vím, že lidé nemají rádi texty, které jsou příliš dotažené, které jim nedávají prostor k tomu, aby si občas něco domyslili sami. Některé věci je proto lepší pouze naznačit, v případě textů o historii, které dotažené být musí, je pak dobré něco „zamlžit“, případně text odlehčit vtipy.
Mnoho lidí mi vytýká, že zjednodušuji. Toho jsem opravdu dalek. Osobně jsem zvyklý operovat v mysli se vzájemně se překrývajícími množinami jevů, které platí jen v určitém procentu případů, a stále znovu a znovu mne překvapuje, jak málo lidí tak dokáže uvažovat, kolik lidí vidí jen černobíle.

Asi tak:
Pokud někdo řekne, že ženy menstruují, nemyslí tím, že všechny a pořád. Dokonce i když řekne, že „všechny ženy pořád menstruují“, myslí tím, že momentálně menstruuje několik jeho milenek.
Pokud napíšu, že každé malé dítě ví, že největší teroristé jsou Usamama a Natotata, předpokládám, že to většina lidí pochopí, i když se samozřejmě najdou i takoví, kteří o mně budou vykládat, že neznám ani Ládinovo jméno.
A pokud napíšu, že lepidlo se vyrábí ze šťávy lepidlodendronu, a protože tento strom bývá oklován od ptáků, kteří si jeho šťávou lepí hnízda, říká se lepidlu klovatina, předpokládám, že není těžké pochopit, že se jedná o vtip.
...I když mnohé z toho, co podávám jako vtip, vtipem být nemusí - a je na čtenáři, aby to poznal.

Skutečnost, že lidé používají můj text pro agitaci, že si jej zvětšený vyvěšují na nástěnky v panelácích, že jej chce v „jedné konkrétní vesnici“ starosta použít ve volební kampani, svědčí o tom, že se jim tento můj styl líbí, což jim těžko mohu zakazovat.
A skutečnost, že je můj text předkládán studentům politologie jako odstrašující příklad „komunistické demagogie“, bych už vůbec neviděl negativně. Negativní reklama je velmi účinná reklama. A také se k těm „pravicově humanisticky vzdělaným“, jejichž vzdělání dnes spočívá v daleko větší míře než kdykoli dříve jen v opakování frází, dostanou alespoň nějaké informace.
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