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Předmluva
Den má dvacet čtyři hodin. Pár hodin pracuji, trochu odpočívám a několik hodin spím.
Takový spánek ničemu nevadí. Smysly si odpočinou a neberou sílu pro další vjemy. Ale pozor,
zavírat oči v době určené k práci, či odpočinku, to se nesmí. Takové přivírání očí se nemusí
vyplatit. Kolem nás se děje spousta věcí a naší povinností je-nesouhlasit úplně se všemi.
Historie k nám promlouvá jasně. K problémům se nevyplácí otáčet zády, přehlížet je a
dívat se na bezpráví vykonaném na druhých jako na věc nesouvisející s životem naším.
Člověk je zvláštní tvor. Zvířata mají své instinkty, prý dokáží vycítit výbuchy sopky, jiná
nebezpečí, ale snad i smrt. Ale člověk? Nikdy nic nepředvídá. Když vidí slunečnou oblohu,
nepřemýšlí o bouřce. Možná je to přirozené, je spousta útrap a starostí a každý chce aspoň
na chvíli zapomenout, ale statistika mluví jinak. Nevyplácí se tvrdit: „Tady a nám se to stát
nemůže.“
Bezpráví a nesvoboda můžou klást své pavoučí sítě a nám se může stát, že
nezpozorujeme, že už máme lepkavé vlákno kolem kotníků. A pak si to už ani neuvědomíme.
Nepřijde nám to divné. Stanou se z nás bílé mumie na loutkových nitích černých pavouků.
I.
Bernard ležel v běloskvoucím pokoji. Probuzení, jen pípání a štiplavý zápach potu. Vše
kolem bez poskvrny, podle nařízení musí být čistá i duše. SYSTÉM světa je velký vysavač
prachu na lidských duších a zároveň do ruda rozpálené razítko, vpalující dvě slova:
poslušnost, oddanost. Ve skutečnosti nemusely být ani vpalovány, byly zaryty hluboko pod
kůží.
Pomalé záchvěvy víček a ostré světlo ze skleněných podlouhlých trubic okupujících
celý strop zasazovalo očím těžké direkty. Písečný muž rozhazoval plnými hrstmi a Bernard
vzdal své snažení. Znovu usnul.
Jen kousek od pokoje, kde ležel náš starý známý (po těch pár řádcích spíš mladý), bylo
jiné oddělení. To nejkouzelnější místo na každém nemocničním oddělení. Oddělení, kde se
rodily nové, poslušné, oddané životy, součásti fungujícího organismu. Byly to životy? Nebo
jen součástky dobře fungujícího stroje? Mechanismu, kde jsou místo ozubených kol a pák
lidské hlavy drcené velkým SYSTÉMEM.
K porodnici se od Bernardova pokoje dostanete chodbou, která je obložena bílými
dlaždicemi. Světlo se tam odráží od bílé barvy a dravě doráží na sítnici. Nikomu to ale
nepřišlo zvláštní, celý svět byl bílý. Vládl mu obrovský čistící stroj. Samotná místnost sídlila za
neprodyšnými dveřmi z bílého mramoru. A tam v řadě naskládáno za sebou tisíce skleněných
baněk. Naskládány za sebou jako by šlo o višňový sad nebo nekonečné řady křížů.
Ve skleněných baňkách leželi malí skřítkové. Nejspíš jediná naděje světa. To oni se
rodí s lidskými pudy. Tak jak tam leží, pořád se jejich instinkty řídí starým světem, evoluce
není tak rychlá jako SYSTÉM. Stačilo by vyrvat těch pár drobečků ze spárů obludy a vychoval
bych nové lidi. Vlastně staré. Ze starého světa.
Když vstoupíte do místnosti, všude kolem uslyšíte ďábelský tikot přístrojů. V každé
baňce je regulátor teploty, tlaku, jako by bylo dítě vzácný archeologický předmět (který v
SYSTÉMU nenajdete – minulost byla zničena). Všechny přístroje mají za úkol zničit přírodu.
Přesné dávkování bacilů a virů, se kterými má dítě přijít do styku.
Na každé skleněné baňce svítí display a na něm jakési údaje – ŽIVOTOPIS. Obrazovka
propojená s centrálním přístrojem, s umělým osudem se sudičkou dobrého i zlého. Právě do

jedné baňky přivezli novorozence. Místnost na chvíli naplnil křik, co ty malé plíce dokážou, to
je k údivu. Dítě, v tuhle chvíli ještě svobodný člověk… Jen sekundy ho dělí od přetvoření v
loutku strojového bytí. Sestra v bílém vložila malého tvorečka do skleněné náhražky matky
přírody a neprodyšně zaklapla dvířka. Místnost prořízlo náhlé ticho. Ve chvíli, kdy se dvířka
zavřela, uzavřelo se i něco jiného. Lidský kruh. Uzavřel se po pár minutách života.
Velký centrální stroj začal pracovat a už po chvíli z něj vylézal dlouhý papír – ŽIVOTOPIS. U
stroje stál muž a pečlivě papír skládal. Byl to archivář, i když bylo vše zapsáno digitálně,
SYSTÉM si nechával pojistku. Jak zjistíte, právě proběhl celý život toho človíčka. Proběhl v
pár desítkách sekund. Na papíru bylo mnoho bodů. Namátkou:
12.1. 2087 – nástup do dětského zařízení v Barcley …..
1.9. 2090 – nástup do první třídy základní školy v Barcley …..
1.9. 2099 - truhlářská škola Barcley….
….. nástup do firmy SYSTÉM – nábytek pro celý život ….
5.7. 2107 – manželství s Ann Careyovou ….
A spousta dalších bodů popisující vše do detailů. Chtěl jsem napsat nařizující, ale je potřeba
bílým loutkám něco nařizovat? Nejlepší přítel? Tím se v osmi letech života stane Joseph
Linch. První dítě se narodí? No přeci koncem roku 2108. A když to nepůjde? Systém to zařídí,
nebojte se. On to prostě zařídí. Stane se truhlářem? A co když bude trpět alergií na piliny?
Nebojte, opravdu nebojte. A co takhle poslední řádek životopisu? Co by to tak mohlo být?
2127 – Smrt. Ano SYSTÉM je v tomhle ohledu mocnější než matka příroda. Všichni umírají v
50 letech. Pro systém praktické. Historie neexistuje, alespoň legálně ne. Ale pár lidí se k ní
dostalo. Něco podobného tu už jednou bylo. Prý kdysi, na místě kde se říkalo Evropa, během
let 1939 – 1945 nepotřebovali staré lidi. Taky zde byly tendence zbavit se jich. Ale podle
všeho až SYSTÉM vše dotáhl do dokonalosti.
Už víte, že se vše jmenuje SYSTÉM. Je to společenství, je to naše zřízení, je to vrcholný
orgán. Je to vše. Všichni pracují v SYSTÉMU a všichni pracují pro SYSTÉM. Bílé domy, bílé
ulice, bílé mozky. Pro koho a co se to všechno dělá? Vždycky za pár let se objeví někdo s
procitnutím. Komu nešla vysát duše ani mozek natřít na bílo. Tihle osvícení po sobě většinou
něco zanechali. Spisy většinou mluví o tom, že SYSTÉM je malé procento lidí, které nikdy
nikdo neuvidí. Jsou to velicí loutkoherci. Možná se cítí jako vyvolení a vytváří jakési božské
společenství. I podrobné studium posvátní knihy SYSTÉMU, která se kupodivu jmenuje
SYSTÉM, nahrává těmto teoriím. Ale procitlí, to jsou jedinci z miliard.
ŽIVOTOPIS sám o sobě je strašná věc. Potlačuje lidské pudy, pocity. Ale existují i denní
ŽIVOTOPISY. Znovu použiji příklad:
18.9 2083 – v7,30 vstane z postele – zaspí a dostane pokutu od ředitele.
Ano myslím si, (pokud opravdu existují), že lidé SYSTÉMU, to malé procento, se baví těmito
malými trýzněmi ostatních. Člověk od 6,00 leží v posteli a ví, že musí vstát až za hodinu a půl.
Vše hlídají systémové milice. Podle kódu vytetovaného na zápěstí zjistí velký i denní
ŽIVOTOPIS. Nikdo se nesmí nacházet na jiném místě, než má nařízeno. On si ani nikdo
nepřipouští, že by mohl být na jiném místě. Bílé duše, bílé myšlenky.
Kromě životopisu jsou i další věci ovlivňující život v SYSTÉMU, například ŽÁDOST.
Existují lidé, kteří si vystačí s ŽIVOTOPISY. Ale jsou tu i jiní, trochu uvědomělejší lidé. Ne úplně
osvícení, pouze uvědomělejší. Pokud někdo chce navštívit své známé, zhlédnout divadlo, jiný

televizní program než je v denním ŽIVOTOPISU, nebo obměnit nákupní seznam, je třeba
podat žádost. Ale ani uvědomělejší lidé nikdy nepocítili lítost nad zamítnutou žádostí. Pocity
neexistují, SYSTÉM je zahladil jako truhlář sukovité prkno.
II.
Bernard stále ležel v běloskvoucím pokoji bez poskvrny. I skvrny na Slunci byly zakázané.
Všude kolem bylo vidět hemžení žen a mužů v bílých pláštích. Bylo o Bernarda dobře
postaráno? Nedá se jednoznačně odpovědět. Doktoři byli dílem náhody. Dobří? Špatní?
Mající odpor ke krvi? Většinu diagnóz stejně obstarával SYSTÉM.
Už dokázal udržet oči otevřené. Pichlavé světlo ho pořád sužovalo, ale už s ním
dokázal bojovat. Sledoval hemžení kolem sebe, nikdo si ho nevšímal. Otázky mu létaly hlavou
jako dostihoví koně. Kde to jsem? Jak jsem se sem dostal? Kdo jsem? Bernard ztratil paměť.
„Pan Parker?“ Bernard unaveně otevřel oči. Stál nad ním postarší muž. Takový ten
typ, kterému šediny dodávají eleganci. „Konečně jste se probudil, Pane Parkere, už jsme o
vás měli strach.“ Bernard ani netušil, kdo je pan Parker, a udiveně zíral. Jestli je tohle doktor,
tak na to nevypadá, pomyslel si. Chabě se usmál na muže v bílém plášti. „Už jsme mysleli, že
se neproberete,“ promluvil znovu lékař s vlídným úsměvem. „Kde to jsem?“ vyhrkl náš
pacient a rozkašlal se přitom. „Nemocnice v Barcley a já jsem doktor Hubert,“ zazněla
lakonická odpověď. Ne tohle nemůže být doktor, pomyslel si Bernard. Možná básník, nebo
akademický malíř, ale určitě ne doktor.
Bernardovi se mluvilo ztěžka. Trochu chroptěl, hadičky v nose a koutku úst mu
komunikaci nezjednodušovaly. „Nic si nepamatuji, nevím, co se stalo,“ snažil se Bernard
mluvit. „Ano, to je běžné, byla to velice vážná autonehoda, stává se to...“ Bylo hrozné, že se
ten lékař nedokázal ani na chvíli přestat usmívat. „Ale vy to nechápete, já si nepamatuji
vůbec nic, nevím, kdo jsem, nevím kdo je pan PPP…“ nemohl si vzpomenout na jméno,
kterým ho doktor oslovoval. „ Parker? To jste vy,“ skočil mu do řeči lékař a budu se opakovat,
když povím, že se přitom nepřestal usmívat. „Nevím, kde bydlím, nemohu si vzpomenout na
nikoho blízkého, vlastně si nemůžu vzpomenout na žádného člověka,“ na svůj handicap ze
sebe tentokrát chrlil slova poměrně snadno. „Máme štěstí, že je to tak jednoduché, že ano?“
přerušil doktor Hubert náhlé ticho, zasmál se (tentokrát nahlas) a položil Bernardovi na
postel papír s velkým nadpisem: ŽIVOTOPIS. „Počítali jsme s těmihle okolnosti a tak jsme si
váš ŽIVOTOPIS vyžádali dopředu. Otočil se na patě a odešel. Samozřejmě s úsměvem na
rtech.
Bernard s námahou nahmatal papír a začal listovat. Viděl trochu rozmazaně, ale snažil
se číst. Narodil jsem se v roce 2050. Chodil jsem do školky … do školy … proč tady píšou,kdo
je můj nejlepší přítel... Čím dál pokračoval, tím mu bylo více věcí nejasných. Co je to ten
ŽIVOTOPIS? Proč do životopisu píšou, kdo je můj nejlepší přítel? Nevím jaký je rok, ale určitě
nejsem tak starý. Je to nějaký žert? Proč bych měl zemřít v roce 2100? Smrt přeci
neovlivníme. Co kdybych zemřel při téhle autonehodě? Ale já přece žiju. Jsem na podivném
místě. Ten muž je blázen. Počkám si na někoho, kdo mi vše vysvětlí. Myšlenky nabraly
podobu dálnice s ubíhajícími světly a už to nemohl dále vydržet. Znovu vzdal marný boj se
svým vědomím.

III.
To je přeci absurdní. Ocitl jsem se v držení šílenců. Bernard stále ležel v nemocničním pokoji,
fyzicky oslabený, ale už schopný naplno přemýšlet. Právě byl seznámen se SYSTÉMEM,
denním pořádkem světa a s věcmi, jako jsou ŽIVOTOPIS. Ležel v posteli a pořád přemýšlel, jak
přijmout pravdu. Je to vůbec pravda? Nejsem zajatcem nějaké sekty?
Abych vše vysvětlil, Bernard ležel v bezvědomí a ztratil paměť. Vzpomeňme si na
porodnici a malé človíčky spojené se SYSTÉMOVOU přírodou. Ale opravdová příroda je
mocná. Najde si skulinky. Bernard ztratil paměť a probudil se v něm starý člověk. Ze starého
světa. Člověk typu se smyslem pro svobodu. Je v zajetí podivných lidí. Musím se co nejdříve
uzdravit a dostane odsud. To bylo to, na co myslel. Ještě nechápal, že je ve vězení. Že celý
svět je vězení. Co je lidská přirozenost? Svoboda. Slovo vyškrtnuté ze slovníku dnešního
světa.
Nechci nic než být volný. I motýli jsou volní. Přece lidstvo neupře Haroldu Skimpolovi to, co
přiznává i motýlům. (Ch. Dickens)
IV.
Bernard už byl úplně zdráv. Nemocniční auto ho vezlo domů. Domů. Nepamatoval si
domov. Podle ŽIVOTOPISU tam bude manželka se jménem Audrey. Už jsem se o ní něco
pokoušel zjistit. Bylo mi divné, že je má manželka a nikdy se za mnou nepřišla podívat.
Vzápětí jsem dostal odpověď: neměla to v denním ŽIVOTOPISE. Ale kdyby jí to rozkázali,
určitě by přišla.
Sanitkou poletovala moucha. Bzučela kolem Bernardovy hlavy, stejně tak kolem
ošetřovatelky, která jela s ním. Bernard se ještě nemohl ohánět, tělo bylo polámané a
všechny pohyby zpomalené. Moucha vždy přiletěla, usedla na holou kůži, která hned začala
pekelně svědět. Po několika minutách udělala mouše přítrž mladá ošetřovatelka. Mouchu
jednoduše přibila svazkem papírů na plechovou stěnu vozidla. Vděčně se na ni podíval.
Kouzelně se usmála a hodila rusými vlasy dozadu. Jestlipak bude moje manželka taky tak
krásná, zamyslel se Bernard.
Ta moucha si mohla létat svobodně. A přitom byla tak otravná, že mohla počítat
s takovýmhle koncem. Hrála si s ohněm. To já podle nějakého papíru zemřu v padesáti
letech. Nemám na výběr. Anebo mám? Co když mě taky někdo připlácne a udělá ze mě
mrtvou hmotu? Pak by se mohl nějaký SYSTÉM klidně zbláznit, uvažoval Bernard po cestě
Díval se z malého okýnka jedoucí sanitky. Město, kterým projížděl, bylo bílé, bílé
ulice, betonové kvádry domů, všechno stejné. Utlučená tvořivost a individualita.
Vůz zastavil před jedním z těchto kvádrů. „Tak a jste doma,“ promluvila mladá
ošetřovatelka okouzlujícím hlasem. „Zvládnete to sám, nebo chcete pomoct?“ zeptala se.
„Ne děkuji, určitě to zvládnu sám,“ a trochu škobrtl. To nebyl následek zranění.
Ošetřovatelka se mu prostě líbila a tak byl roztržitý.
V.
Bernard seděl na pohovce. Právě se vrátil z práce. Už je to měsíc, co se vrátil
z nemocnice. Bernard měl ve svém ŽIVOTOPISE napsáno, že je stavař. Tak stavěl. Kupodivu,
mu šla práce od ruky. S manželkou prohodil za celý měsíc asi 10 vět. Zjistil, že se s ním vůbec

nesnaží komunikovat, když přijel z nemocnice, prošla jen kolem něj, ani si nebyl jistý, zda je
to opravdu jeho manželka. Pokusil se s ní spojit, ale nešlo to. Byla naprogramovaná jako
stroj. Jenom loutka bez pocitů. Za ten měsíc se pokoušel zkontaktovat spoustu lidí. Vyprávěl
jim o absurdním světě, který je kolem, ale nikdo se ani nezastavil. Nikdo neměl čas se na něj
ani podívat. Čas od času měl schůzku se svým nejlepším přítelem. Moc si toho spolu
neřeknou. Podle ŽIVOTOPISU spolu měli trávit čas, tak si sedli a mlčeli. Jednou spolu hráli
šachy. Bylo to napsáno v ŽIVOTOPISE. Škoda, že jeho přítel šachy neuměl.
Když se snažil zkontaktovat příliš lidí a vyprávět jim o absurdnu nesvobody, málem
přišel do potyčky s milicemi. Teď tu jen tak seděl. Seděl a přemýšlel.
Ještěže alespoň myšlenky mám svoje. Nikdo mi nemůže nařídit, na co mám myslet.
Alespoň ne mně, přemítal. Dneska tu musím sedět celé odpoledne a dívat se na program 3.
Proč nemůžu jít alespoň ven? Cítil v sobě velkou bezmocnost. Pro lidskou mysl je jednodušší
nevědět. Čím si člověk víc uvědomuje, tím je vše těžší a těžší. Co všechno můžu udělat, abych
se vzepřel? Černé myšlenky, skvrny v mysli, to mou touhu po svobodě neupokojí, myslel
pořád dál. Zemřu v roce 2100. Co s tím. Možná se teď smrt nezdá tolik děsivá, člověk si vše
uspořádá. Na smrti by mě nejvíce děsilo to, že nevím, kdy přijde. Co kdyby mě vytrhla od
nedodělané práce? Když si zařídím, abych vše dokončil, nebude nahánět tolik strachu,
najednou se mu rozjasnilo. Smrt stejně musí přijít člověku děsivá, jen když je šťastný, když si
života užívá plnými doušky. Ale tenhle vyhaslý život bez lidí, bez svobody, bez vášně či touhy.
Nebojím se, že skončí. Snad bych byl i radši, kdyby skončil dříve. Najednou se Bernard
postavil a rázně vykročil ke dveřím. Cítil jak je svobodný, cítil, že jde ven a nikdo ho nemůže
zastavit. Ve skutečnosti věděl, že kdyby ho zkontrolovali, udělali běžnou prohlídku (něco jako
silniční kontrola), vše by pro něj skončilo. Ne, tohle nebyla svoboda. Ale Bernard toužil
potom, vypátrat jedinou svobodnou věc, kterou by mohl podniknout.
Procházel se ulicemi neutrálního šklebu. Chodil bez pocitů. Okolí pocity ubíjelo. Všude
kolem bílá. Vždyť bílá je jen jsoucno, ale být, to k životu nestačí. Tetovací zařízení všem
vpálilo do tváře úsměv. Byl to obrovský tatér betonového kvádru očekávání ostatních loutek.
„Pane, kam jdete? Proč nejdete jinam? Copak byste nebyl jinde šťastnější?“ pobíhal
náš hrdina po ulicích a takto zastavoval kolemjdoucí. Dostal se do zvláštního stavu zoufalství
a nemohlo trvat dlouho, než ho potkají SYSTÉMOVÉ milice. A nejednou se to stalo. Jakýsi
muž pospíchal, nekoukal nalevo, napravo a vstoupil do silnice, kolemjedoucí auto nestačilo
zabrzdit a srazilo ho. Bernard se na celou událost díval s ledovým klidem. Najednou se
uklidnil, díval se a vše se mu vyjasnilo. Pomalými kroky se vydal na cestu domů.
VI.
Stál ve sprše a nechával po sobě stékat provazce horké vody. V hlavě měl vše
srovnané. Zaklonil hlavu, za zády spojil napjaté ruce a celé své tělo vystavil vařícímu
vodopádu. Tak tohle je jediný způsob jak být svobodný. Jediná věc, jak se vzbouřit proti řádu.
Nikdo nemůže předvídat, že mě srazí auto. Nikdo mi nemůže poručit čekat do roku 2100.
Bernard byl rozhodnutý. Věděl, jak to provede, ale napřed chtěl něco světu sdělit. To, jak se
probudil a co se s ním dělo. Vše o absurditě SYSTÉMU. Díky jeho spisu se ode mě vše
dozvídáte. Teď už stál se sepjatými pažemi uprostřed horkého proudu sprchy. Sedl si se
zkříženýma nohama a břitvou si otevřel žíly na zápěstí. „Poprvé v životě dělám svobodnou
věc,“ zašeptal.

Epilog
Pokud ustoupíme násilí či projevu nesvobody, byť jen o malý krok, zvykneme si na ně.
A takovéhle malé ustupování může skončit zle. Dnes se nemůže stát, že vše přijde najednou.
Ne. Ale postupnými krůčky se můžeme dostat do světa, kde by nikdo z nás nechtěl žít.
Nechtějme ustupovat ani si zvykat na věci, se kterými nesouhlasíme. Jednou si ani
neuvědomíme, co jsme ztratili. Každý malý ústupek je ztráta svobody. Nechtějme, aby se
rodili noví lidé a těm už nepřišla nesvoboda vůbec divná. To proto, že by už svobodu nikdy
nepoznali. Nezvykejme si a nenechme se postupně chytat do pavoučích sítí.
Michal Sýkora, Gymnázium J.A. Komenského, Nové Strašecí

