Milý Cyrile,
Jak vidím, spustila se na FB jakási smršť odhalení, která se týká Tebe a Tvých styků s
nechvalně známou institucí StB, konkrétně mezi lety 1985 a 1989. Dost mě to překvapilo –
nikoliv tolik ten samotný fakt (skoro každý v mém okolí měl s StB co dělat, ať už v té či oné
podobě), ale překvapilo mě něco jiného: jak jsou dotyčné „nálezy“ formulovány pomocí
nápadně dehonestujících slov a formulací. Jako by nešlo tolik o fakta, jako spíš o výpad.
To však není důvod, proč Ti teď píšu. Jde mi o to, že v těch odhaleních je zmínka, že
jsi byl nasazen právě na mne. Takže mi nezbývá, abych k tomu něco dodal.
Ano, znali jsme se dobře a byli jsme (a jsme samozřejmě dodnes) přátelé. Potkávali
jsme se nejčastěji na seminářích o matematických metodách v psychologii a příbuzných
oblastech, které vedl profesor Katětov na Matfyzu. Účastnili se studenti a badatelé v oblasti
neurověd, matematiky a jiných oborů; já sám jsem tam měl v inkriminovaném období skoro
20 přednášek. Silně pochybuji, že by tam šlo o témata, která by StB vzrušovala. Spíš jim
mohlo jít o to, abych nemohl mít negativní vliv na studenty. Své estébácké spisy jsem svého
času prohlížel a nevykouklo na mě vůbec nic, co by naznačilo, že by se od Tebe dozvěděli
cokoliv použitelného proti mně. Kazili mi život jinak.
Když už jsem se takhle rozepsal, chtěl bych poznamenat něco, na co se často při
odkrývání spisů StB zapomíná. Někteří lidi při výslechu mluvili (někdy i dost ochotně)
z obavy, že jinak by je stihla nějaká odveta (ať už v zaměstnání, v rodině, v cestování či
jinak). Byli však i takoví, kteří mluvili (spíš velmi promyšleně a opatrně) ze zcela jiného
důvodu, totiž aby odvedli pozornost od nějaké své jiné, daleko důležitější a odvážnější
činnosti. Vím, že jakožto psychiatr jsi všelijak pomáhal řadě chartistů, disidentů a lidí
v nemilosti režimu (snažím se vzpomenout na jména, napadá mě Josef Topol, Petr Vopěnka a
jistě byli další), a to způsobem, že kdyby se to prozradilo, byl by konec takové činnosti.
Mimochodem zvlášť oceňuji, žes jim nikdy nic nepodepsal.

