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Nota editorului

Ediţia integrală a scrisorilor trimise de Václav Havel
soţiei sale, Olga, în timpul detenţiei pe motive politice
dintre anii 1979 şi 1982 conţine 144 de scrisori. Volumul
de faţă include aproape jumătate dintre cele mai reprezentative epistole, într-o selecţie realizată de regretatul
Jean Grosu.
Arestat în iunie 1979, Václav Havel a fost eliberat în
ianuarie 1983. Primele scrisori (1–16) au fost redactate în
închisoarea de la Ruzyně (Praga) în perioada interogatoriului celor care au semnat Carta 77 şi au colaborat la
Comisia pentru Apărarea celor Persecutaţi pe Nedrept.
Celelalte provin din locurile unde Havel şi-a executat
sentinţa după proces: Heřmanice, ianuarie 1980 – august
1981 (18–86); Plzeň-Bory, 1 august 1981 – 15 mai 1982
(87–128).
Olga Havlova (1933–1996), semnatară a Cartei 77,
militantă pentru drepturile omului, a fost prima soţie
a lui Václav Havel. Cei doi au fost căsătoriţi timp de
32 de ani.

(I)
Scrisorile 1–128
Arestul preventiv (Ruzyně)
Executarea pedepsei la Heřmanice şi Plzeň-Bory
(iunie 1979 – mai 1982)

1

4 iunie 1979

Dragă tată, dragă Puzuk, dragă Květa,
Vă transmit salutări dintr-o nouă şedere a mea la
Ruzyně. Nu vă faceţi grĳi pentru mine, nu voi dispărea. Vă trimit această scrisoare pentru Olga întrucât nu ştiu dacă au aranjat ca scrisorile să ajungă la
Hrádeček.
V.

*
Dragă Olga,
Se pare că astrologii au avut dreptate când mi-au
prezis din nou închisoare anul ăsta şi când au spus
că va ﬁ o vară călduroasă. De fapt, aici e o arşiţă teribilă, parcă ne-am aﬂa într-o saună continuă. Îmi pare
rău pentru toate neplăcerile pe care probabil ţi le vor
provoca noile mele restricţii din închisoare. Cred că
ar trebui să rămâi la Hrádeček, să ai grĳă de casă –
să îngrĳeşti păşunea, să faci îmbunătăţiri la casă, să
plimbi câinii pe la heleşteu etc. Se găseşte mereu cineva din familie sau vreun prieten care ar dori să-şi
petreacă vacanţele acolo, cu tine. Nu are sens să rămâi
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la Praga – nu-mi poţi ﬁ de folos cu nimic aici şi, în
plus, ce ai face toată ziua? Şi, oricum, am închiriat
apartamentul. Desigur, ar trebui să înveţi să conduci ca să poţi face cumpărăturile şi aşa mai departe
fără să depinzi mereu de altcineva. Pe scurt, ar trebui să duci o viaţă perfect normală, ca şi cum eu aş
ﬁ plecat undeva într-o excursie. Aşa mă ajuţi cel
mai tare, dacă ştiu că eşti bine şi că ai grĳă de tine.
Bineînţeles, nu ştiu cât va dura această excursie;
nu-mi fac nici o iluzie şi, de fapt, abia dacă mă gândesc la asta. Nu mă gândesc prea mult nici la „cazul“
nostru – întrucât nu am la ce să mă gândesc. Situaţia
e clară şi îmi este clar (după toate prin câte am trecut)
ce am de făcut şi cum anume. Mă gândesc la cu totul
alte lucruri şi e păcat că nu pot scrie despre ele. Fireşte, închisoarea ca atare este înﬁorător de plictisitoare; nu e deloc plăcut să te uiţi pe pereţi în ﬁecare
zi, dar, cu ﬁecare şedere, îmi este tot mai uşor, căci
multe lucruri pe care înainte le consideram tulburătoare acum nu mă mai pot surprinde sau deranja.
Cel mai tare mă deranjează gândul că unii oameni
de afară ar putea ﬁ hărţuiti din cauza mea; te rog,
scrie-mi despre asta. Sunt extrem de bucuros că mă
va apăra Dr. Danisz, deşi nu cred că o va face pentru
mult timp. Multe salutări Andulkăi şi, te rog, dă-i
să citească această scrisoare. Îmi pare rău că nu îi voi
putea scrie, dar poate ea mi-ar putea scrie. În ﬁecare
seară ascult hărmălaia unor copii de pe un teren
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de joacă din apropiere, deci am, până la urmă, un
oarecare contact cu lumea exterioară. Încerc să fac
puţină yoga, însă celulele sunt înghesuite şi ﬁecare
mişcare trebuie calculată la milimetru. În plus, e şi
prea cald pentru asta. Dacă-mi trimiţi un pachet,
pune-mi ca de obicei: sucuri praf, lămâi, brânză
feliată, ţigări de foi, puţină cacao instant şi aşa mai
departe. Şi, în primul rând, să-mi scrii mult, ştii cât
de mult contează aici orice frântură de informaţie,
chiar şi veştile despre cum gazonul nostru trece cu
bine de secetă. Asta e tot deocamdată; las loc în caz
că mă mai gândesc la ceva.
Salută-i pe toţi prietenii! Pe Jana Tůmová, pe soţii
Brabenec, pe Marta (va naşte fetiţă sau băiat?), pe
Zdena şi pe toţi ceilalţi. De asemenea, salut-o pe
Tonda (am avut o „ultimă seară“ pe cinste – îmi pare
rău că am petrecut cam fără măsură; poate am deranjat pe cineva).
Sărutări, Vašek
P.S. Foarte important! Am cumpărat un tablou superb
de la Trinky. Trebuie să îi trimitem 5000 de coroane.

Marţi, 4 iunie
În sfârşit, ploaie! Ba chiar furtună! Nu a avut nici
un impact imediat asupra climatului din interior, dar
tot e o uşurare. Începusem să cred că mă voi sufoca.
Acum mă simt excelent. Îţi voi scrie întotdeauna

12 / Václav Havel

doar când voi fi într-o dispoziţie bună; dacă sunt
deprimat, nu îţi voi spune. Îmi pare rău că, din nou,
nu am reuşit să scriu nici o piesă în intervalul dintre
încarcerări. Nu m-am blocat – tot îmi face plăcere
să scriu (şi mai ales vreau să scriu aici, acum că nu
pot) –, ci am mai curând o criză de idei. Am conceput
deja Faust-ul şi l-am scris aproape pe jumătate, dar
tot nu sunt mulţumit de el. Aş vrea ca, într-o bună zi,
să pot scrie din nou ceva incontestabil bun, nu ceva
care să le placă doar trăsniţilor (ca Hotelul de pe munte).
Voi încerca să îi dau de cap piesei Faust cât stau aici.
S-ar putea să mi se dea voie să învăţ engleza; ar fi
grozav.
După cum poate ai aflat deja, avem o nouă broască la intrarea apartamentului nostru din Praga. Am
două chei aici, iar pe una i-am lăsat-o unui vecin pentru chiriaşul nostru; poţi să faci dubluri după aceea.
Broasca a trebuit schimbată pentru că nu se mai
potrivea cheia veche. Nu se mai potrivea pentru că
broasca mai fusese schimbată o dată în acea dimineaţă. Mi s-a spus că divizia de Securitate a crezut că
nu răspund la uşă şi a intrat cu forţa, iar când nu
m-au găsit acasă, au pus să fie schimbată broasca
şi, mai apoi, a fost schimbată din nou în timpul unei
razii. Eu eram pe afară, profitam de libertatea mea
de parcă ştiam că aveam să o pierd în curând. Mai
târziu, m-au găsit în apartamentul cuiva. Am făcut
nişte observaţii când m-au arestat, cam în stilul lui
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Honza Nemec, ceea ce nu mi se potrivea, dar nu mă
puteam gândi la ceva mai isteţ să le spun. A fost o
reacţie emoţională la sentimentul de neajutorare,
însă explicaţia lor a fost că nu încercam decât să impresionez o tânără care era de faţă. În fine. Miercuri
dimineaţă – zăpuşeala continuă – un vis despre
Forman –

