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Hanna Krall
STIHNOUT TO PŘED PÁNABOHEM
Stihnout to před pánem bohem
(dokončení)
Andrzej Wajda by o ghettu chtěl natočit film. Říká, že by použil
archívních záběrů a Edelman by o tom všem vyprávěl do kamery.
Mluvil by o místech, kde se to odehrávalo.
Například u bunkru na Milé 18 (dnes tam ležel sníh a chlapci sjížděli s
vršku na sáňkách.)
Anebo u vchodu na Umschlagplatz, u brány. Ostatně brána už neexistuje,
starou zeď zbourali při stavbě sídliště "Inflancka". Ted tam stojí vysoké,
šedivé bloky - přímo u železniční rampy. V jednom z nich bydlí moje přítelkyně,
Anna Strońská, říkám jí, že pod okny kuchyně stály poslední vagony vlaku,
protože lokomotiva byla tam u těch topolů. Strońská, která má potíže se srdcem,
bledne.
Poslyš - povídá - já se k nim vždycky chovala dobře, neublíží mi přece, že
ne?
- Určitě ne - říkám - ještě si tě budou hýčkat, uvidíš.
- Myslíš? - ptá se Strońská a trochu se jí uleví.
Tak tedy při úpravě sídliště se zbourala stará zeď, ale vzápětí na tom
samém místě vyrostl kousek nové, z bílých cihel. Připevnili památeční desku,
svícny, pověsili zelené truhlíky na květiny, kolem zaseli trávu a všechno je jak
má být, úpravné a nové.
Nebo - pomník.
Devatenáctého dubna, na výročí, by jako obvykle přijely autokary "Orbisu"
s hosty ze zahraničí a z nich by vystoupily dámy v jarních kostýmech a páni s
fotoaparáty. Kolem náměstíčka by na lavičkách seděly stařenky s kočárky, dívaly
by se na autobusy a na delegace z podniků, jak se chystají klást věnce. "U nás
ve sklepě", říkala by některá z těch žen, "se jedna schovávala pod uhlím a jídlo
jsme jí dávali okýnkem z ulice." (Dokonce by se klidně mohlo stát, že ta, které
dávali jídlo, by teď v jarním kostýmu vystupovala z turistického autokaru.) Pak
by zavířily bubny a delegace s věnci by se daly do pohybu, po delegaci by začali

přicházet nějací lidé soukromě s malými kytičkami nebo jedním narcisem v ruce, a
po tom všem, po bubnech a kyticích, by náhle z davu vyšel starý člověk s šedivým
vousem a začal by re- citovat kadiš. Stál by u paty pomníku, pod planoucími
pochodněmi by ze sebe naříkavým, lámajícím se hlasem vyrážel modlitbu - pláč za
mrtvé. Za šest miliónů mrtvých. Takový osamělý starý člověk s vousem, v dlouhém
černém kabátě.
Dav by se promísil. "Marku", volal by kdosi, "jak se máš?"
“Maruško, ty jsi čím dál mladší," odpovídal by radostně, protože by to
byla Marie Sawická, která spolu se sestrou Michala Klepfisze běhala před válkou
800 metrů za "Skrzu“, a potom u sebe skrývala jak tuhle sestru - atletku, tak i
Michalovu žen a dcerku…
Žena i dcerka přežily, ale Michal, který zůstal na půdě v Bonifraterské,
kde zakryl svým tělem kulomet, aby mohli projít, má na židovském hřbitově
symbolický hrob s nápisem
Ing. Michal Klepfisz
17. 4. 1913 - 20. 4. 1943
*******************************************************************************
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A to byla další filmařská zastávka.
Vedle je hrob Jurka Blonese, jeho dvacetileté sestry Guty, dvanáctiletého
bratra Luśka a ještě Fajgely Goldsztajnové (která to byla? nevzpomíná si ani na
její tvář) a Zygmunda Frydrycha, Elzunina otce, který mu řekl hned první den:"Ty
přežiješ, takže si pamatuj - v Zámostí v klášteře…"
Tenhle hrob už symbolický není.
Potom, co vylezli z kanálů, jeli do Zielonky, kde byl připraven úkryt, ale
o deset minut později přišli Němci. Pochovali je v Zielonce, takže se po válce
těla snadno našla.
Ty, kteří leží o pár desítek metrů dál, v hloubi aleje, přivezli po válce
od Bugu. Po východu z kanálů měli zamířit na východ, přeplavat řeku a dostat se
k partyzánům, ale začali do nich střílet, když byli uprostřed proudu. (Z kanálů
vyšli na Prosté. Poklop se náhle otevřel a Krzaczek zeshora zakřičel:
"Polezte!", ale chybělo osm lidí - Edelman jim poručil odejít do širšího kanálu,
protože jak celou noc, den a znovu noc čekali pod zavřeným poklopem, dusili se,
polomrtví smradem fekálií a metanu. Teď Edelman rozkázal přivolat je, ale nikdo
se nepohnul - nikdo nechtěl odejít od východu, protože poklop už byl otevřen,
proudil jím čistý vzduch a světlo a všichni slyšeli hlasy lidí, kteří na ně
čekali. V tom okamžiku Edelman poručil Szlamkovi Szusterovi, aby pro tamty
doběhl a Szlamek bě- žel. Nahoře všechno dirigovali Krzaszek s Kázikem a ti
volali, aby se už jelo, že bude ještě druhé auto, a bez ohledu na Celinu, která
vytáhla revolver a křičela "Čekejte nebo střílím", dodávka odjela. Východ z
kanálů organizoval Kazik. Měl tehdy devatenáct lat a to, co dokázal, bylo
skutečně neobyčejné, i když teď občas, telefonuje z místa vzdáleného tři tisíce
kilometrů a říká, že za všechno může, protože tenkrát nepřinutil Krzaczka, aby
počkali. Na to Edelman odpovídá, že nic takového, že se Kazik zachoval skvěle a
že celou vinu nese on sám, Edelman, protože to on přikázal tamtěm odejít z
výstupní šachty.
A Kazik mu na to říká - pořád z toho tři tisíce kilometrů vzálelého místa
- "dej pokoj, vinni jsou přece Němci." A dodává: "Jak to, že od té doby se mě
nikdo nikdy neptá na ty, co přežili. Pořád se ptají jenom na mrtvé." Kanálový
vstup na Prosté, na sídlišti "Za železnou branou" by byl samozřejmě taky
filmován.
Na samém konci aleje, kde končí hroby a začíná cosi jako pole - rovná
plocha porostlá vysokou trávou a táhnoucí se ve směru Powázkowské ulice až ke
hřbitovní zdi - už nejsou žádné náhrobky. Tady jsou pochováni všichni, kteří
umřeli ještě před likvidací ghetta - hladem, na tyfus, vyčerpáním, na ulici, v
opuštěných bytech. Každé ráno vycházeli do ulic pracovníci družstva "Věčnost",
sbírali z ulic těla a rovnali je na své příruční vozíky. Pak přejížděli vozovku
na Okopowé, vjížděli na hřbitov, který ležel na arijské straně a šli tudy,
alejí, ke zdi.
Pohřbívalo se nejdřív u zdi a postupně se pod náporem těl postupovalo do
nitra hřbitova, až bylo zabráno celé pole.

Nad hroby Michala Klepfisze, Abraszy Bluma a těch ze Zielonky - stojí
pomník. Vzpřímený muž s puškou v jedné a s granátem v druhé, napřažené ruce,
kolem boků nábojový pás, u stehna brašnu na mapy a přes hruď řemen. Nikdo z nich
tak nikdy nevypadal, neměli pušky, pásy ani mapy a kromě toho byli pochmurní a
špinaví, ale pomník je takový, jaký určitě být musí. Jasný a pěkný.
Vedle Abraszy Bluma leží jeho žena Luba, ta, která v ghettu řídila
zdravotnickou školu. Dostala pro tu svou školu pět čísel
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života, ale, studentek bylo šedesát, takže Luba Blumová řekla – dostanou je ty,
které mají nejlepší znalosti ze zdravotnictví - a dala jim otázku; "Jak vypadá
zdravotnická péče v prvních dnech po infarktu?" Studentky, které odpověděly
nejlépe, dostaly čísla. Po válce vedla Luba Blumová dětský domov. Do tohoto
domova vozili děti nalezené ve skříních, v klášterech, v bednách na uhlí i na
náhrobních kamenech. Po příjezdu byly děti ostříhány dohola, oblečeny do šatů
UNRY a učily se hrát na fortepiano a nemlaskat při jídle. Jedno z děvčátek se
narodilo potom, co její matku znásilnili Němci, takže mu děti říkaly Švábka.
Další holčička byla úplně plešatá, protože ji vlasy vypadaly nedostatkem
vitamínu a jinou, která se skrývala na vesnici, musela paní vychovatelka
několikrát prosit, aby nikomu nevyprávěla, co s ní na půdě dělali sedláci,
protože o takových věcech dobře vychované děvčátko nemluví.
Luba Blumová - která v ghettu dbala, aby žačky zdravotnické školy měly
čisťoučké a dobře naškrobené čepce, a v dětském domově připomínala, že všem
pánům, kteří se ptají jak umřel tatínek, se musí odpovídat uctivě a celou větou,
protože ti panové se vrátí do Ameriky a odtud pak pošlou balíčky, spoustu
balíčků s oblečením a chalvou - tedy Luba Blumová leží v hlavní, úpravné aleji.
Zahne-li člověk do nitra hřbitova, narazí na džungli propletených větví, na
povalené náhrobky, zarostlé hroby, pamětní desky - tisíc osmset… tisíc devětset
třicet… občan Pragi… doktor práv… s hlubokým žalem… - - pozůstatky světa, který
kdysi, jak je vidět, skutečně existoval.
V jedné z bočních alejí. "Inženýr Adam Czerniakow, starosta varšavského
ghetta, zemřel 23. července 1942" - plus fragment Norvidovy básně, končící
slovy"… Je tedy lhostejné, v jaké spočineš urně protože tvůj hrob znovu otevřou
a jinak budou mluvit o tvých zásluhách…" (Máme k němu pouze tu výhradu, že
udělal ze své smrti vlastní, soukromou záležitost.")
[Fotografie s textem "Podobizna dívky z r.1942"]
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Pohřeb. Jde pečlivě upravenou, pěstěnou alejí, spousta lidí, věnců, stuh od klubu důchodců, od podnikové rady… Nějaký starší pán obchází přítomné a
diskrétně, šeptem se ptá: "Promiňte prosím, nejste náhodou Žid?" Pak jde dál a
znovu: "Promiňte prosím…" Musí najít deset Židů, aby mohl nad rakví pronést
Kadiš a našel jich jen sedm.
- V takovém davu?
- Vidíte sama, ptám se každého a pořád mi vychází jen sedm.
Ukazuje počet na pečlivě ohnutých prstech: sedm, na celém hřbitově, není
možné se ani pomodlit.
Židé jsou na Umschlagplatzu, v tom bytě Strońské, na rampě.
Vousatí, v chalátech, v aksamitových jarmulkách, někteří v čepicích z
červené lišky, dva dokonce v čapkách Polské legie. Davy, doslova davy Židů: na
policích, stolcích, nad divanem, pokrývají stěny…
Moje přítelkyně Strońská sbírá lidové umění a folklórní umělci ochotně
rekonstruují podobu svých předválečných sousedů.

Strońská si své Židy přiváží odevšad, z celého Polska, z Przemyslu, kde jí
lacino prodají největší kusy, protože její otec tady před válkou dělal starostu,
z kieleckého kraje, ale nejcennější jsou ti z Krakowa. Na druhý svátek
velikonoční probíhá na Salwatorzu, před kostelem Norbertanek jarmark, a pouze na
něm je ještě možno najít Židy v černých chalátech a bílých, atlasových talesech,
s tefilim na hlavě - všechno správně, předpisově ušito jak má být.
Stojí ve skupinkách.
Jedni živě rozmlouvají - vedle kdosi četl noviny, ale hlasitý hovor jej
vyrušil, takže zvedl oči a poslouchá. Několik lidí se modlí. Dva, v rudých
chalátech, se čemusi smějí až se za břicha popadají - kolem nich přechází starší
pán s hůlkou a malou brašnou, není to lékař?
Všichni jsou něčím zaujati, něčím pohlceni - protože to jsou TAMTI Židé, z
doby před tím vším. Proto na návštěvu ke Strońské přivádím Edelmana, aby se s
těmi normálními Židy seznámil, a když jsme už na odchodu, Strońská říká, že jí
sousedka, co bydlí pár bloků odtud, na Milé, vyprávěla podivný sen.
Sousedčin sen je pořád stejný a zdá se jí od chvíle, kdy se nastěhovala do
nového bytu. Dokonce se ani nedá s naprostou jistotou říct, že je to sen,
protože se jí zdá, že nespí a že leží ve svém pokoji, který ale tak úplně jejím
pokojem není. Stojí v něm starý nábytek, kachlová kamna, okno má ve slepé stěně
- poněvadž v něm tráví každou noc, zvykla si už na zařízení a začíná rozeznávat
maličkosti rozestavěné na kredenci a na policích. Občas se jí zdá, že za dveřmi
pokoje někdo je - pocit čísi přítomnosti je tak silný, že vstává z lůžka a
pátrá, jestli dovnitř nevnikl zloděj, ale ne, nikde nikdo.
Jedné noci opět vidí samu sebe ve svém-nesvém pokoji. Všechno je na
obvyklém místě, kamna, bibeloty i kredenc - a najednou se otvírají dveře a do
pokoje vchází mladá dívka. Židovka.
Přichází blíž k lůžku.
Zastaví se.
Obě ženy se navzájem pozorně prohlížejí. Žádná z nich nemluví, ale
nevyřčený dialog je jasný. Dívčin pohled říká: "Aha, takže vy jste teď tady…", a
tamta se začíná ospravedlňovat, že dům je nový, že jí dali byt… Dívka zvedá ruku
v uklidňujícím gestu — všechno je přece v pořádku, chtěla prostě vidět, kdo tady
žije, obyčejná zvědavost… — a pak jde k oknu, otvírá je a vyskakuje ze čtvrtého
patra na ulici.
Od toho dne se sen už nikdy neopakoval a zmizel i pocit cizí
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přítomnosti,
No a právě na takových místech a ještě na spoustě dalších by Wajda mohl
točit svůj film, ale Edelman oznámil, že do kamery nic říkat nebude, protože o
tom všem mohl mluvit pouze jednou.
A to už udělal.
- Proč jsi se stal lékařem?
- Protože jsem musel dělat dál to, co jsem dělal tehdy. V ghettu. V ghettu
jsme sami rozhodli za čtyřicet tisíc lidí - tolik tam bylo v dubnu 1943
obyvatel. Rozhodli jsme za ně, že nepůjdou na smrt dobrovolně. Jako lékař jsem
mohl odpovídat za život přinejmenším jednoho člověka, tak jsem se stal lékařem.
Chtěla jsi, abych odpověděl takhle, nemám pravdu? To by znělo dobře, ne?
Ale tak to vůbec nebylo. Bylo to tak, že skončila válka. Válka - pro všechny
vyhraná, ale pro mě ne. Pro mně to byla válka prohraná a pořád se mi zdálo, že
ještě musím něco udělat, někam jít, že na mně kdosi čeká a já ho mám zachránit.
Hnalo mě to z místa na místo, ze země do země, ale jak jsem tak jezdil,
ukazovalo se, že nikdo nečeká a není komu pomáhat, že nemám vůbec nic na práci.
Tak jsem se vrátil (říkali mi: "Ty se chceš dívat na ty zdí, na tu dlažbu, na ty
pusté ulice?" a já věděl, že tady musím být. abych se na to díval). vrátil jsem
se tedy, lehl na postel a zůstal na ní. Spal jsem. Prospal jsem dny a týdny.
Občas mě budili a říkali, že se sebou musím něco udělat - pomýšlel jsem na
ekonomii, už ani nevím proč, nakonec mě Ala zapsala na medicínu. Tak jsem se šel
učit medicínu.

Tenkrát už byla Ala mojí ženou. Seznámili jsme se, když přišla s hlídkou
zorganizovanou doktorem Switlem z AK, aby nás vyvedli z bunkru na Zoliborzi.
Zůstali jsme tam, na ulici Promyka, po skončení varšavského povstání, mj. Antek,
Celina, Tosi Goliborská, já — a v listopadu pro nás poslali tu hlídku. (Ulice
Promyka je těsně nad Vislou, byla to ještě frontová linie, všechno podminované,
takže si Ala sundala boty a přešla minové pole naboso, protože si myslela, že
mina nevybuchne, šlápne-li na ní bosou nohou.)
Ala mě zapsala na medicínu, tak jsem tam začal chodit, ale vůbec, vůbec mě
to nezajímalo a hned po návratu domů jsem si zase lehl do postele. Všichni pilně
studovali, a poněvadž já ležel tváří ke stěně - začali mi na tu stěnu kreslit
různé věci, abych si aspoň něco zpamatoval. Tu žaludek, mi malovali, tu zase
srdce, velmi pečlivě, s komorami, chlopněmi, aortou…
Trvalo to asi dva roky - během té doby mě občas usazovali v jakémsi
prezídíu…
- Už jsi měl statut hrdiny?
- Něco v tom smyslu. Pořád říkali:"Prosímvás, povězte nám, jak to bylo,
prosím vás." Ale já byl spíš zdrženlivý a v těch prezídiích jsem nedělal žádný
dojem.
Víš co si z toho období pamatuju nejvíc?
Smrt Mikolaje. To byl člen Žegoty (Výbor pomoci Židům, pozn. překl.)
- jako představitel našeho podzemí.
Mikolaj onemocněl a umřel,
Umřel, chápeš? Normálně, v nemocnici, na lůžku! První z lidí, co jsem
znal, který nebyl zabit. Den předtím jsem ho navštívil v nemocnici a on mi řekl:
"Pane Marku, kdyby se se mnou mělo něco stát, tak tady, pod polštářem mam sešit
a v něm je všechno vyúčtování, do haléře. Můžou se na to ještě někdy vyptávat,
takže si prosímvás pamatujte, že saldo souhlasí a něco dokonce zůstalo".
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Víš, co to bylo?
Takový tlustý sešit v černých deskách, do kterého on celou válku
zapisoval, na co vydáváme dolary. Ty, co nám z letadel shazovali na zbraně. Pár
jich ještě zbylo a byly taky v tom sešitě.
- Vrátil jsi zbytek a sešit těm odborovým šéfům, kteří tě dojatě hostili v
třiašedesátém?
- Víš - já ho vůbec neodnesl z nemocnice. Vyprávěl jsem o tom Antkovi a
Celině a pamatuju, že jsme se té historce strašně smáli. Sešitu i tomu, jak
nezvykle Mikolaj umírá, vleže, na čisté nemocniční posteli. Doslova jsme se
málem potrhali smíchy, až nám Celina musela připomenout, že se to nesluší.
- Přestali ti nakonec malovat srdce na stěnu?
- Jo.
Přišel jsem jednou na nějakou přednášku - určitě jenom podepsat prezenční
listinu - a zaslechl jsem profesora, jak říká: "Když lékař ví, jak vypadá oko,
kůže a jazyk nemocného, musí poznat, co tomu člověku je." Líbilo se mi to.
Napadlo mě, že nemoc připomíná skládanku, která - když se dobře složí prozradí, co je v člověku, vevnitř.
Od toho okamžiku mě medicína zaujala a dál už může stát to, čím jsi chtěla
začít a co jsem pochopil daleko, daleko později: že totiž jako lékař mohu dál
odpovídat za lidský život.
- Proč vlastně musíš být odpovědný za lidský život?
- Určitě proto, že cokoli jiného mi připadá míň důležité.
- Možná za to může fakt, že ti tehdy bylo dvacet. Když se nejzávažnější
životní chvíle prožijí ve dvaceti letech, to se později člověk dost těžko pro
něco nadchne stejně zapáleně…
- Víš, na klinice, kde jsem pak pracoval, byla taková velká palma. Občas
jsem se pod ní zastavil - a viděl jsem pokoje, ve kterých leželi mí pacienti. Je
to už dávno, tehdy jsme neměli dnešní léky, postupy a aparáty, a většina lidí na
těch mých pokojích byla odsouzena k smrti. Můj úkol spočíval v tom, abych jich
pokud možno co nejvíc zachránil a kdysi jsem pod tou palmou přišel na to, že je

to vlastně úplně stejná práce jako tam. Na Umschlagplatzu. Tehdy jsem taky stál
u brány a vytahoval jednotlivce z davu odsouzenců.
A tak u té brány stojíš celý život?
- Vlastně ano. A když už se nedá opravdu nic dělat - vždycky mohu jedno:
zaručit jim pohodlnou smrt. Aby nevěděli, netrpěli,
neměli strach. Aby se neponižovali.
Je třeba jim poskytnout takové umírání, aby se neproměnili v TAMTY. V ty z
třetího patra na Umschlagplatzu.
Říkali mi, že když léčíš banální a nerizikové případy, děláš to tak nějak
z povinnosti a skutečně ožíváš až tehdy, když začíná hra. Souboj se smrtí.
- To je přece podstata mé role.
Bůh už chce zhasnout svíčku a já musím využít jeho chvilkové
[Foto: Výklad na námět: Za nepřátelskými mocnostmi stojí žid.]
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nepozornosti a rychle zaclonit plamen. Ať si hoří aspoň trochu déle, než by si
On přál.
Je to důležité: On není moc spravedlivý. Je to také příjemné, protože když
se něco podaří - tak buď jak buď Ho člověk převezl.
- Souboj s Bohem? Co je to za pýchu!
- Víš, člověk, který doprovází jiné lidi do vagónů, s Ním potom může mít
pár nevyřízených účtů. A kolem mne šli všichni, protože jsem stál u brány od
prvního do posledního dne. Všichni čtyřista tisíc lidí prošlo okolo mne.
Přirozeně, každý život stejně jednou skončí, ale jde o prodloužení
termínu, o osm, deset, patnáct let. To rozhodně není málo. Když dcera
Tenebaumové přežila díky číslu o tři měsíce, považoval jsem to za hodně, protože
se za ty tři měsíce stihla dovědět, co je to láska. A dívenky, které jsme léčili
z nejrůznějších nemocí, stihly dospět a milovat se a porodit děti, takže se jim
toho podařilo mnohem víc, než dcerce Tenebaumové.
(...)
Není už nejvyšší čas, abychom si v tom udělali pořádek? Lidé od nás přece
čekají nějaké počty, data, údaje o stavu a výzbroji vojsk. Lidé velmi respektují
důležitost historických faktů a časového sledu.
Například: povstalců je 220, Němců 2090.
Němci mají letadla, dělostřelectvo, pancéřové vozy, minomety, 82 kulometů,
135 samopalů a 1358 pušek; podle údajů zástupce velitele povstání připadá na
jednoho povstalce 1 revolver, 5 granátů a 5 zápalných lahví. Na každý obvod tři
pušky, V celém ghettu jsou dvě miny a jeden samopal.
Němci vstupují 19. dubna ve čtyři. První boje: náměstí Muranowského,
Zamnehofa, Gesia. Ve dvě odpoledne začíná německý ú- stup, aniž by byl byť jen
jediný člověk odveden na Umschlagplatz. ("Tehdy jsme to ještě považovali za
velmi důležité, že ten den nikoho neodvezli. Brali jsme to dokonce jako
vítězství.")
20. dubna: dopoledne žádní Němci (celých dvacet čtyři hodin není v ghettu
ani jeden Němce!), vracejí se ve dvě. Jdou na terén kartáčové fabriky. Zkoušejí
otevřít bránu. Vybuchuje mina, ustupují. (To je jedna z těch dvou min v ghettu.
Druhá, na No- wolipiu, nevybuchla.) Dostanou se na půdu, Michal Klepfisz
přikryje tělem německý kulomet, skupina se probije - rozhlasová stanice "Swit"
pak hlásí, že Michal padl na poli cti a čte rozkaz Sikorského, kterým byl
vyznamenán křížem Virtuti Militari V. třídy.
Teď je scéna se třemi důstojníky SS. S bílými kokardami a skloněným
samoplem nabízejí zastavení palby a odvoz raněných. Povstalci po důstojnících
střílejí, ale nezasáhnou žádného.
V knize amerického spisovatele Johna Herseye, The Wall, je tahle scéna
popsána velmi důkladně.

Felix, jeden z fiktivních hrdinů, o ní vyprávěl jen s potížemi. Dřímá v
něm ještě - píše autor - stesk po pravidlech vojenské hry, po dodržování zásad
fair play v boji na život a na smrt, stesk tak typický pro západoevropskou
tradici…
Po esesácách střelil Zygmund. Měli jen jednu pušku a Zygmund střílel
nejlíp, protože před válkou stačil absolvovat vojnu, Edelman, který pozoroval
blížící se oficíry s bílými stužkami, řekl: "Střílej" - a Zygmund střelil.
Edelman je jediným žijícím člověkěm z těch, kteří, v oné scéně vystupovali
— nebo v každém případě z těch, kteří se ji účastnili na straně povstalců. Prám
se, jestli cítil výčitky,
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když porušoval zásady vojenského fair play, tak typické pro západoevropskou
tradici.
Říká, že s tím neměl žádné problémy, protože ti tři Němci byli naprosto
totožní s těmi, kteří odtransportovali do Treblinky už čtyřista tisíc lidí,
pouze si přišpendlili bílé kokardy…
(Stroop ve svém hlášení vzpomínal na ty parlamentáře a na "bandity", kteří
po nich začali střílet.
Krátce po válce Stroopa viděl.
Prokuratura a Komise pro vyšetřování válečných zločinů ho požádaly, aby v
konfrontaci se Stroopem ujasnil jakési podrobnosti: jestli tady byla zeď a tady
brána, takové nějaké topografické detaily.
Seděli za stolem - prokurátor, představitel Komise a on - a do pokoje
přivedli vysokého, pečlivě oholeného muže v nablýskaných botách. Stál před nimi
v pozoru - já jsem taky vstal. Prokurátor řekl Stroopovi, kdo jsem. Stroop se
narovnal, srazil podpatky a zvrátil hlavu směrem ke mně. V armádě se tomu říká
"vzdávat čest" nebo tak nějak. Byl jsem dotázán, jestli jsem ho viděl zabíjet
lidi. Odpověděl jsem, že tohoto člověka vidím poprvé, nikdy předtím jsem ho na
vlastní oči neviděl. Pak se mě ptali, zda je možné, aby na tomto místě byla
brána a odtamtud jely tanky, protože Stroop tak vypovídá a jim se to s čímsi
neshoduje. Řekl jsem: "Je možné, že na tomto místě byla brána a odtamtud jely
tanky ."
Bylo mi trapně. Ten člověk stál přede mnou v pozoru, bez opasku a k
jednomu trestu smrti už odsouzen byl. Jaký význam má to, kde byla zeď a kde
brána, chtěl jsem z toho pokoje odejít co nejrychleji.)
Parlamentáři zmizeli (Zygmund, bohužel, chybil), večer všichni sestoupili
do sklepů.
V noci přibíhá chlapec a křičí, že hoří. Vypuká panika…
Pardon, "přibíhá chlapec a křičí…", to není seriozní historická informace.
A stejně tak údaj, že po hochově výkřiku začne ve sklepech několik tisíc lidí v
panice mlátit kolem sebe, od zvířeného prachu zhasínají svíčky a chlapce je
třeba urychleně přivést k rozumu. To je na historii příliš podrobné. Lidé se za
chvíli uklidňují: vidí, že někdo řídí. ("Lidé si pořád musí myslet, že to tady
někdo řídí.")
Takže Němci začínají podpalovat ghetto. Prostor kartáčové fabriky je už v
plamenech, je třeba se přes ty plameny dostat do centrálního ghetta.
Když hoří dům, nejdřív uhoří podlahy a potom seshora padají planoucí
trámy, přičemž mezi jedním a druhým trámem uplyne pár minut - a v té době se
musí přeběhnout. Je strašlivý žár, pod nohama se roztéká asfalt a rozbité sklo.
Utíkají mezi těmi padajícími trámy skrz plameny. Zeď. Průlom ve zdi, u něj
reflektor. "My dál nejdem", "Tak tu zůstaňte", výstřel do reflektoru, utíkají.
Dvorek, šest chlapců, výstřely, utíkají. Pět chlapců, hrob, Staśek, Adam,
"Internacionála"…
Ještě něco: ten samý den, kdy vykopali hrob a tiše odzpívali první sloku,
bylo nutné dostat se sklepením do druhého domu. Čtyři lidi šli vybourat průchod,
ale nahoře stáli Němci a házeli do sklepa granáty. Začal pronikat plyn a kouř,
takže rozkázal okamžitě otvor zasypat. V otvoru byl ještě jeden z těch chlapců,
ale lidé se začali dusit, takže už na něj nešlo čekat.

A tady máme přesný časový sled. Teď už víme, že první zahynul Michal
Klepfisz, potom těch šest chlapců a potom Staśek a potom Adam a potom chlapec,
který musel být zasypán. Pak ještě několik set osob z bunkru, ale to až později,
když už hořelo celé ghetto a všichni se přemístili do sklepů. Bylo tam vražedné
vedro a nějaká žena pustila na chvíli své dítě na vzduch. Němci mu dali cukrátko
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a zeptali se: "Kdepak máš maminku?", dítě je doprovodilo a Němci zlikvidovali
celý úkryt, několik stovek lidí. "Říkali jsme potom - to dítě měl někdo
zastřelit hned, jak vyšlo ven. Ale ani to by nic nepomohlo, protože Němci měli
přístroje na odposlech a těmi detekovali lidi ve sklepech."
Tak právě tohle je chronologie událostí.
Z dějepisného pořádku se vyklubal jen pořádek umírání.
Historie se tvoří na druhé straně zdí, tam, kde se dávají dohromady
hlášení, vysílají radiotelegrafické zprávy světu, kde se žádá od tohoto světa
pomoci. Dnes zná každý odborník texty depeší a vládních not. Ale kdo ví o
chlapci, který musel být zasypán, protože do sklepa pronikal dusivý kouř? Kdo o
něm ví?
Ta hlášení o ghettu sestavuje na arijské straně "Wáclaw". Příklad:
"Komunikat Nr.3, Wac. A/9, 21. dubna: ’Židovská bojová organizace řídící
povstání varšavského ghetta odmítla německé ultimátum na složení zbraní do
úterka, desáté hodiny ráno… Němci nasadili do bojů dělostřelectvo, tanky a
pancéřové oddíly. Obležení ghetta a válka židovských bojovníků představuje
bezmála jediné téma rozhovorů milionového města…’"
Byl to "Wáclaw", kdo podal zprávu o likvidační akci v ghettu - a právě od
něj se svět dověděl o existenci Umschlagplatzu, o transportech, plynových
komorách, o Treblince. "Wáclaw" - Henryk Wolinski - zmiňovaný v každé knize, v
každé vědecké publikaci na téma ghetta, řídil židovský referát na Hlavním
velitelství AK. Dělal spojku mezi ŽOBem a Velitelstvím, mimo jiné předal
Veliteli první deklaraci o vytvoření ŽOBu a Jurkovi Wilnerovi rozkaz gen. GrotaRoweckého, podřizující ŽOB Zemské armádě. Zkontaktoval Židy s plukovníkem
Monterem a s důstojníky, kteří jim později dodávali zbraně a učili je s nimi
zacházet. Nejčastěji je učil Zbigniew Lewandowski, "Szyna", šéf Oddělení
technického výzkumu AK. Vypráví, že na lekce přicházely z ghetta pouze dvě
osoby, muž a žena, což ho zpočátku znepokojovalo, ale ukázalo se, že muž je
chemik, který se velmi rychle orientuje a "Szynovy" instrukce předává kolegům v
ghettu. Kromě instrukcí dostávali ještě chlorečnan draselný, do kterého sami
přidávali síru, benzín, papír, cukr a klíh a vyráběli zápalné lahve. "Molotovův
koktejl?" - ubezpečuju se, ale doc. Lewandowski protestuje: "To se Vůbec nedá
srovnávat. Naše lahve byly rafinované, delikátní, polepené papírem a s
rozbuškami po celém povrchu. Opravdu elegantní, rafinovaná věcička. Poslední
model našeho Oddělení. Všechno, co jsme ŽOBu dávali," říká "Szyna", "lahve, lidi
nebo zbraně, bylo to nejlepší, co jsme tehdy mohli poskytnout."
Doc. Lewandowski dodnes nezná jméno muže, který přicházel na Maršálkovskou
62 (l.patro levého křídla). "Byl to vysoký, štíhlý brunet," říká. "Žádný bojovný
´pistolník’, tichý a klidný, ale víte," dodává docent, "ve zvlášť nebezpečných
akcích nebyli zdaleka nejlepší ’pistolnici’, ale tihle nenápadní."
Říkám tedy docentovi, že člověk, kterého učil, se jmenoval Michal
Klepfisz.
"Wáclaw" spolu se Stanislawem Herbstem popsal průběh první velké
likvidační akce v ghettu a jeho zprávu na mikrofilmu převezl kurýr přes Paříž a
Lisabon (na Vánoce 1942 potvrdil generál Sikorski příjem zprávy). Představitel
ŽOBu na arijské straně, Jurek Wilner, přinášel denně informace, díky čemuž byla
sdělení aktuální a Londýn je dostával nepřetržitě. Například:
"Stav všeobecné panické hrůzy: od 6.30 začíná likvidační akce, každý je
připraven na to, že ho mohou sebrat v kteroukoli dobu, na kterémkoli místě…
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…Poslední fáze likvidace začala v neděli. Všichni Židé dostali rozkaz
dostavit se ten den v 10.00 hod. před budovu Obce. Tady se začala vydávat čísla
na životy, která každý musí nosit na prsou. Jsou to žluté kartičky s ručně
psaným číslem, opatřené razítkem Obce a podpisem. Není na nich uvedeno jméno…
…Minulý týden se na Umschlagplatzu platilo za 1 kg chleba 1000 (tisíc)
zlotých, za jednu cigaretu 3 zl.
…Seweryn Majde udeřil jednoho z policistů, kteří si pro něj přišli, do
hlavy těžkým popelníkem. Byl samozřejmě zastřelen. Je to jediný známý případ
vědomé sebeobrany…
…Cestující projíždějící Treblinkou potvrzují, že v této stanici vlaky
nezastavují."
Tak je tomu den co den: Wilner přináší z ghetta informace - "Wáclaw"
sestavuje hlášení - radisté je vysílají do Londýna, ale londýnský rozhlas, v
rozporu s tehdejšími pravidly, se ve svých relacích o tomto tématu nezmiňuje.
Radisté se na rozkaz svých šéfů ptají po důvodech, ale BBC nadála mlčí. Teprve
po měsíci dá do přehledu zpráv první informaci o deseti tisících denně a o
Umschlagplatzu. On totiž Londýn - jak se ukázalo později - celou tu dobu
"Wáclawovým" depeším nevěřil. Měli jsme dojem, že jste si v té antiněmecké
propagandě trochu přisadili… - vysvětlovali potom, když už měli všechno
potvrzeno z vlastních zdrojů… Tak tedy Jurek Wilner nosil z ghetta kromě zpráv i
texty depeší, například tu, adresovanou Židovskému kongresu v USA, která končí
slovy: "Bratři! Zbytky Židů v Polsku žijí v přesvědčení, že jste nás v
nejstrašnějších dnech naší historie nechali bez pomoci. Ozvěte se. Toto je
poslední apel, kterým se na vás obracíme"."
V dubnu 1943 odevzdává "Wáclaw" Antkovi ze štábu ŽOB rozkaz plukovníka
Montera "vítající ozbrojené vystoupení varšavských Židů" a později ho informuje,
že se AK pokusí zaútočit na zdi ghetta ze strany Bonifraterské ulice a Powazek.
"Wáclaw" dodnes neví, jestli tahle poslední informace do ghetta dorazila,
ale asi ano, protože Anielewicz přece o připravovaném útoku mluvil a dokonce tam
poslali chlapce, který nedošel (spálili ho na Mile, celý den bylo slyšet jeho
křik) a chvíle, ve které Anielewicz zpráva dostal, byla právě tou chvílí, která
v něm probudila naději, i když mu ostatní hned říkali, že z toho nic nabude, že
se tam nikdo neprodere.
Na Mile křičel hořící chlapec a na druhé straně zdi leželi uprostřed ulice
dva hoši, kteří měli na zeď
[foto s textem: "Kamarádský přípitek před razií /foto: neznámý příslušník
gestapa, nalezené foto-album/]
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ghetta umístit 50 kg výbušniny. Zbigniew Mlynarski - pseudonym "Kret" - říká, že
to bylo opravdu fatální. To, že ti dva zahynuli najednou a nebyl už nikdo, kdo
by se s náloží dostal až ke zdi.
- Ulice byla pustá. Němci po nás stříleli ze všech stran, kulomet na
střeše nemocnice, který předtím odstřeloval ghetto, teď začal pálit do nás; za
námi, na náměstí Krasińských, stála rota SS, tak Pszenny odpálil minu, co měla
vyhodit zeď - vybuchla na ulici, roztrhala těla těch dvou našich chlapců a my
jsme začali ustupovat.
- Dnes - říká pan Mlynarski - vím, jak to mělo vypadat: mělo se vniknout
do ghetta, odpálit nálož zevnitř a naši lidé měli čekat na druhé straně a
vyvádět povstalce.
Jenomže - a to je dobré promyslet - kolik by jich uniklo? Maximálně pár
desítek, víc ne. A chtěli by vůbec jít?
- Pro ně - pokračuje pan Mlynarski - v tom byl i prestižní aspekt. Pozdě,
ale nakonec přece udělali ten bolestný čin. A je skvělé, že ho udělali, protože
zachránili Židům přinejmenším čest.
Přesně totéž říká Henryk Grabowski, v jehož bytě ukrýval Jurek Wilner
zbraně a který později zachránil Jurka z rukou Gestapa:

Ti lidé vůbec nechtěli žít a musíme jim připsat plus za to, že měli ten
zdravý rozum a zvolili si smrt v boji. Protože čeká-li vás smrt tak jako tak, je
lépe umřít se zbraní v ruce než způsobem ponižujícím.
Pan Grabowski to poznal sám - že je lépe zahynout v boji - když byl
zadržen při odchodu z ghetta s balíčkem dopisů od Mordka. "Promiňte", říká pan
Henryk, "od Mordechaje. Je třeba respektovat jeho hodnost a funkci." Postavili
ho ke zdi a hlaveň měl před sebou, ano, asi tak vysoko jako je tamhle ta ozdoba
na skříňce. Tehdy mu blesklo hlavou "Kdyby šlo toho nácka aspoň kousnout, aspoň
oči mu vypíchnout…" (Naštěstí stál mezi nimi modrý /příslušník polské policie,
pozn. překl./, pan Wislocki, kterému, řekl: "Dobrá pane Wislocki, dělejte jak
myslíte, ale ujišťuji vás, pane, já nejsem sám, takže abyste z toho pak neměl
nějaké nepříjemnosti…", což pan Wislocki okamžitě pochopil a pustili ho.)
Mordka znal pan Grabowski léta, ještě z doby před válkou. "Byl to přece
chlapík od nás, z Powisla. Táhli jsme to v jedné partě, pití, krádeže, rvačky s
klukama z Woli nebi Gornego Motokowa, vždycky všichni dohromady." Paní
Anielewiczová byla stejně chudá jako paní Grabowská. Tamta prodávala ryby, tahle
pečivo a jestli prodala denně 10 chlebů, čtyřicet hvězdiček a trochu zeleniny byl to úspěch.
Už tenkrát bylo vidět, že se Mordek umí rvát, proto se pan Grabowski vůbec
nedivil, když ho potkal v ghettu již jako Mor- dechaje - naopak, připadalo mu to
celkem přirozené: nakonec, kdo jiný by měl být velitelem, než člověk od nich z
Powiśla. (Mordechaj ho tenkrát instruoval, co má říct hochům ve Vilně: aby
sháněli peníze, zbraně a zdravou, odhodlanou mládež.)
Pan Grabowski byl před válkou harcerem, všechny jeho kolegy ze skupiny
starších harcerů postříleli v Palmirach, všech padesát, ale on přežil a dostal
teď od harcerského vedení příkaz k odjezdu do Vilna, kde měl organizovat
židovský odboj.
Ve vilenské Kolonii poznal pan Grabowski Jurka Wilnera. V Kolonii byl
klášter dominikánek, jehož představená u sebe skrývala několik Židů. (Řekla svým
řádovým sestrám: "Pamatujte na
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Kristova slova: Nejvíc miluje Boha ten, kdo dá svůj život za přátele své." A ony
tomu rozuměly…)
Jurek Wilner byl oblíbencem matky představené - blondýn s modrýma očima,
připomínal jí jejího do lágru odvezeného bratra. Často spolu rozmlouvali - ona
mu vyprávěla o Bohu, on jí o Marxovi - a když odjížděl do Varšavy, do ghetta, ze
kterého se už neměl vrátit, předal jí do opatrování nejcennější věc, kterou měl:
sešit s básněmi. Zapisoval si do něj to, co měl nejvíc rád a co považoval za
nejdůležitější a matka představená ten sešit s nahnědlými plátěnými deskami a
vybledlými poznámkami psanými Jurkovou rukou (to ona mu vymyslela to jméno)
zachovala dodnes. "Hodně toho přestála, ta knížka. Prohlídku gestapa, tábor,
vězení, chtěla bych ji před smrtí předat do nějakých spolehlivých rukou."
(Ze sešitu Jurka Wilnera)
Nedívej se - ne - nedívej se - ne co je vpředu co tě čeká
(Boty - boty - boty - boty - levá pravá
nahoru a dolů)
Lidi - lidi - lidi - lidi zešíleli tím pohledem
Ano, ve válce není odpočinku
Zkus a mysli - mysli - mysli - na minulost
na jinou věc
Ó můj Bože - Bože - Bože - uchraň rozum
před šílenstvím!
(Boty - boty - boty - boty - levá pravá
levá pravá
Ve válce není odpočinku
My - můžeme - snést - i hlad - touhu i chlad

strašnou i únavu
Ale nikdy - nikdy - nikdy - nikdy - tenhle pohled
neustálý!
(Boty - boty - boty - boty - levá pravá
levá pravá
Ano, ve válce není odpočinku
Takže Jurka pan Grabowski poznal v Kolonii, a když Jurek přijel do
Varšavy, ubytoval se u pana Grabowského na ul. Podchoraźych. Všichni Židé z
Vilna, přijíždějící do Varšavy, se stavovali nejdřív u pana Grabowského a on šel
s nimi okamžitě na trh, koupit jim nějaké vhodné oblečení. "Tenkrát byly v módě
narciarki, takové čepičky s malým dýnkem, ale jim neseděly, protože nějak
podivně zvýrazňovaly nos, takže jsem říkal - kšiltovky jo, klobouky jo, ale
narciarki v žádném případě." Opravoval také jejich chování a dokonce i chůzi,
aby se pohybovali "bez židovského akcentu".
Pan Grabowski učinil tehdy zajímavý objev: čím víc se kdo bál, tím byl
podezřelejší, protože se mu jaksi zvláštně křivily rysy. Na druhou stranu ti, co
se nebáli, jako Anielewicz, Wilner - to byli skutečně pohlední hoši, tvář se jim
okamžitě formovala odlišně.
Jako představitel ŽOBu na arijské straně (pan Grabowski se o tomhle
poslání dozvěděl později, až po válce, v oněch letech člověk nechtěl vědět víc
než musel, aby to na výslechu neprozradil) byl Jurek ve spojení s Wáclawem" a
důstojníky; když nemohl
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odnést do ghetta všechny zásilky, nechával je u pana Grabowského nebo u bosých
karmelitánek na Wolské: tu revolvery, tu nože, tu něco trinitroroluenu.
Karmelitánky ještě neměly tak přísný řad jako dnes a mohly ukazovat tváře cizím,
takže Jurek, unavený taháním nákladu, u nich odpočíval na rozkládacím lůžku za
paravánkem v přijímací místnosti. Sedím teď v téže místnosti po jedné straně
černé, železné mříže a matka představená je za ní skryta v temném výklenku hovoříme o těch transportech zbraní pro ghetto, které více než rok procházely
jejich klášterem. Neměly z toho nějaké vnitřní rozpory? Matka představená nerozumí…
- Přece jen, zbraň na takovém místě?!
- Vám jde asi o to, že zbraně slouží k zabíjení lidí, že? - ptá se matka
představená. Ne, nějak o tom nepřemýšlela. Myslela jen na to, že až Jurek ty
zbraně použije a až nastane jeho poslední hodinka, bylo by dobré, kdyby stihl
učinit poslední pokání a usmířit se s Bohem. Dokonce prosila, aby jí to slíbil,
a teď se mne ptá, co si myslím, zda si vzpomněl na svůj slib, když do sebe
střelil v bunkru na Milé 18.
V době, kdy Jurek a jeho kolegové konečně přinesené zbraně použili dostalo nebe nad tou částí města na- chovou barvu a její odlesk padl až do
klášterní síně. Právě proto se zde, a ne v kapli, scházely každý večer bosé
Karmelitánky a četly žalmy (každý den nás vraždí kvůli tobě, jsme počítáni jako
ovce na porážku. Povstaň, Pane, proč spíš?) a ona prosila Boha, aby Jurek Wilner
přijal svou smrt beze strachu.
Tak tedy Jurek Wilner shromažďoval zbraně a pan Grabowski mu podle svých,
možností energicky pomáhal doplňovat nákupy. Jednou sehnal pár metráků ledku a
dřevěného uhlí na přípravu výbušnin (koupil to u Stefana Oskroby, drogisty na
Narutowiczowě náměstí), jindy zase 20 deka ciankáli, které Židé chtěli mít pro
případ zatčení… Cyankáli bylo v malých, šedomodrých kostkách a pan Grabowski ho
nejdřív vyzkoušel na kocourovi. Seškrabal z nich trochu, posypal klobásu, kocour
okamžitě pošel, takže pan Henryk už klidně předal kostky Wilnerovi. On totiž pan
Henryk, jakožto majitel malého uzenářství, měl svou obchodnickou čest a nemohl
svému příteli prodat pochybné zboží.

Jindra "Uzenář" - takový měl pan Grabowski pseudonym - a Jurek Wilner byli
velcí přátelé. Za nocí, strávených na jediné matraci (v posteli spala manželka
pana Henryka a pod postelí
[foto s textem: "Transport: na jednoho Žida jeden chleba /foto: neznámý
příslušník gestapa, nalezené foto-album/"]
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ležely ty balíky s noži a granáty) - si povídali o všem možném. Že je zima, že
by člověk něco snědl, že se všude vraždí a že bude nutná nastavit krk. "Pokud
jde o intelekt", vzpomíná pan Henryk, "byl Jurek založen filozoficky, a tak jsme
si často povídali o tom, proč všechno je tak, jak je; díval se na život z
takového všeobecného humanistického úhlu."
(Ze sešitu Jurka Wilnera)
A zítra -

už se nepotkáme
A za týden už si nepokynem
A za měsíc —
už se zapomenem
A za rok už se nepoznáme
Ala dnes křikem nad černou řekou
zvedal jsem noc jak rakve víko
Poslyš - ochraň mě
Poslyš - má lásko
Slyšíš už jsi daleko
V prvých dnech března 1943 zatklo Jurka Wilnera gestapo.
- Ještě ten den ráno - vypráví advokát Woliński - jsem byl u něj na Wspolné a ve
dvě Němci dům obklíčili a odvedli ho s dokumenty a zbraněmi.
Měli jsme takový nepsaný zákon, že kdo jim padne do rukou, musí mlčet
nejméně tři dny. Po téhle lhůtě mu nikdo nebude vyčítat, zlomí-li se. Jurka
Wilnera mučili déle než měsíc a neprozradil nic, ani kontakty ani adresy, i když
jich znal spoustu jak na tamté, tak na arijské straně.
Koncem března zázrakem unikl, ale vrátil se do ghetta a nemohl už dělat
žádnou práci: měl rozšvihaná chodidla a nemohl se hýbat.
Zázračný útěk, o kterém mluvil advokát Woliński, zorganizoval pro svého
přítele Jindra "Uzenář". Dověděl se, že Jurek je v lágru na Grochowě, přikradl
se tam přes bažiny, dostal ho ven a vzal k sobě domů.
Jurek měl rozbité ledviny, nehty a chodila, mučili ho každý den a jednou
se zamíchal do skupiny určené k zastřelení, v naději, že to s ním rychle skončí.
Ukázalo se, že skupinu vezou na práci do Grochowa - a tam ho našel pan
Grabowski.
Kurýrovali ho všichni - pan Grabowski s matkou a manželkou. Mazali mu
něčím odpadávající nehty a dávali mu prášky, po kterých se mohl bezbolestně
vymočit. Okamžitě, jak se Jurkovi vrátily síly, řekl, že se chce vrátit do
ghetta. Pan Grabowski mu to vymlouval: "Jurku, k čemu ti to bude, já tě zavezu
na venkov…" Ale Jurek říká, že se musí vrátit. Pan Grabowski to zkouší
znovu:"Dobře tě schovám, uvidíš, do konce války tě tam nikdo nenajde…"
Ani se nerozloučili. Když si pro Jurka přišli kolegové, nebyl pan Henryk
zrovna doma. A po výbuch povstání pan Henryk pochopil, že tohle je Jurkův
definitivní konec. Že z toho dobrodružství Jurek určitě nevyvázne. Vlastně ne z
dobrodružství, ale z té tragédie, která začala.
Jurek přirozeně nevyvázl - a z jednoho z posledních hlášení ŽOBu se
dovídáme, že to byl pravě on, kdo dal signál ke kolektivní

-14*******************************************************************************
Hanna Krall
sebevraždě 8. května v bunkru na Milé.
"Vzhledem k beznadějné situaci a ve snaze nepadnout za živa Němcům do
rukou, vyzval Arie Wilner bojovníky k dobrovolné smrti. První byl Rutek Rotblat,
který zastřelil nejprve svou matku a potom sebe. V krytu našla svou smrt většina
členů Bojové organizace se svým velitelem Mordechajem Anielewiczem v čele."
Po válce pan Henryk (nejprve měl autodílnu, pak dělal taxikáře a nakonec
pracoval v dopravě jako technický úředník) nejednou přemýšlel o tom, jestli
udělal dobře, když Jurkovi dovolil odejít. Na vesnici by se určitě vyléčil,
zesílil… "Ale zase na druhou stranu, kdyby to přežil, nevyčítal by mi to
později? Sám k sobě by určitě výčitky měl, a bylo by to ještě horší…"
(Ze sešitu Jurka Wilnera)
Takže ještě jednu chvilku
než mě někdo navždy zničí,
utáhne smyčku.
Včera jsem už cítil smrt v kostech,
věčnost už jsem kompletně měl
ve vnitřnostech.
Dávají mi malou lžičku,
lžičku žití.
Nechci, už nechci tohle pití,
dovolte, ať se vyzvracím.
Já vím, že život je hrnek plný,
že svět je dobrý a zdravý,
ale ke mně se žití nehodí,
jen hlava mě z nej bolí.
Jiné žene, ale mě škodí…
- Napsal jsem mu do ghetta dopis - říká "Wáclaw", advokát Woliński. - Už
se nepamatuju o čem, ale byla to láskyplná slova, taková, co se tak těžko píší.
Jeho smrt mě bolela strašně. Bolela mě smrt každého z těch lidí.
Tak obdivuhodných.
Tak hrdinných.
Tak polských.
Po Jurkovi Wilnerovi se vyslancem ŽOBu na arijské straně stal Antek.
- To byl velmi milý a pracovitý člověk - říká pan Woliński - jenomže měl
odporný zvyk: pořád s sebou nosil tašku granátů. Byl jsem z toho při setkáních
trochu nejistý, bál jsem se, že vybouchnou.
Jedna z prvních depeší, které "Wáclaw" poslal do Londýna, se týkala peněz.
Jeho chráněnci je potřebovali na zbraně a pro začátek bylo shozeno pět tisíc
dolarů.
- Dal jsem je Mikofajovi z "Bundu" a najednou za mnou s nářkem přiletí
Borowski, sionista. Pane Wáclawe, povídá, on zabral všechno a mně nechce dát
nic, řekněte mu něco, prosím vás.
Ale Mikofaj už ty peníze dal Edelmanovi, Edelman Tosie a Tosia je ukryla
pod kartáč na drhnutí, což byl - jak se zakrátko měli přesvědčit - dokonalý
nápad, protože při prohlídce převrátili byt vzhůru nohama, ale nikoho nenapadlo
hledat pod kartáčem. Za ty peníze se na arijské straně koupily zbraně.
Tosia později "Wáclawa" vykoupila z gestapa: kdosi jí dal
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vědět, že ho zavřeli a ji napadlo: "Kdo ví, jestli by to nevyřešil perský
divan." A samozřejmě, díky divanu byl "Wáclaw" propuštěn. "Taky to byl moc hezký
divan," říká Tosia. Z těch hladkých béžových vláken, kolem dokola vzor a
uprostřed medailón."

Tosia - dr. Teodozja Goliborska - poslední z lékařů, kteří v ghettu
prováděli výzkumy hladu - přijela na pár dní z Austrálie, takže u advokáta
Wolinského je dnes spousta lidí, je slyšet přátelské hlasy a všichni se
předhánějí v nejrůznějších zábavných historkách. Například - kolik problémů měl
"Wáclaw" s těmi chlapíky ze ŽOBu, kteří příliš rychle likvidovali agenty.
Protože napřed měl být rozsudek a teprve potom měl být trest vykonán, ale oni
přijdou a říkají: "Pane Wáclawe, my jsme ho už uklidili." No a co jsem mohl
dělat? Muse1 jsem psát do té střílející sekce, aby se to s tím formálním
rozsudkem nějak vyřešilo.
Nebo příhoda s tím velkým shozem. Přišlo sto dvacet tisíc dolarů… Moment říká Edelman - to bylo sto dvacet tisíc? Ale my jsme dostali jen půlku.
Pane Marku - říká "Wáclaw" - dostali jste všechno a koupili jste za to
pistole.
- Těch padesát?
- Ale kde. Padesát pistolí jste nekoupili, ty jste dostali
od nás, od A.K. Vlastně na všechny, protože jedna šla tehdy do Czestochowé
a vystřelil z ní ten Žid, pamatujete? A dvacet šlo do Poniatowa…
No a tak si všichni uvolněně povídají. Tosia ještě vzpomíná červený svetr,
ve kterém Marek tehdy běhal po střechách a říká, že to byla opravdová veteš v
porovnání se svetrem, který mu hned z Austrálie pošle — a když už se vracím
domů, Edelman se náhle obrátí a povídá: "To netrvalo měsíc. Bylo to pár dní,
maximálně týden."
Jde o Jurka Wilnera. Že vydržel týden a ne měsíc mučení na gestapu.
Pardon, moment, "Wáclaw" mluvil o měsíci, pan Grabowski o dvou týdnech…
"Pamatuju se naprosto přesně, že tym byl týden."
Začíná to být trochu iritující.
Pokud "Wáclaw" mluvil o měsíci, tak asi věděl, co říká.
Neboť co se najednou ukázalo? Že nám všem velmi záleží na tom, aby Jurek
Wilner vydržel mučení na gestapu co nejdéle. On to je totiž velký rozdíl - mlčet
týden a mlčet měsíc. Skutečně, moc bychom si přáli, aby Jurek Wilner celý měsíc
mlčel.
"No dobře," povídá. "Antek chce, aby nás bylo pět set, literát S. chce,
aby ryby přibarvovala, matka a Vy chcete, aby seděl měsíc. Tak ať to je měsíc,
vždyť to už přece nemá žádný význam."
To samé je s vlajkami.
Vlály nad ghettem od prvých dnů povstání: bílo—červená a modro-bílá. Na
arijské straně vyvolávaly poprask a Němci je s obrovskými problémy sundali jako
dobitou trofej.
On říká, že vlajky by tam museli vyvěsit pouze jeho lidé, ale ti vlajky
nevyvěšovali. Udělali by to s radostí, kdyby měli aspoň kousek červeného a
bílého plátna, ale nic takového neměli.
- Tak je pověsil někdo jiný, nezáleží přece na to, kdo.
- Ano? - říká - To je možné. - Jenomže on vůbec žádné vlajky neviděl.
Teprve po válce se dověděl, že byly.
- To je vyloučeno. Viděli je přece všichni!
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- No, pokud je viděli všichni, tak ty vlajky určitě existovaly. Ostatně říká - jaký to má význam. Důležité je, že lidé viděli.
To je právě to nejhorší: že on nakonec se vším souhlasí. A už ani nemá
smysl ho přesvědčovat.
"Jaký to má dnes význam," říká a souhlasí.
"Musíme ještě něco doplnit," povídá.
Jak to, že žije.
Hned první voják - osvoboditel ho zadržel a zeptal se: "Jsi Žid? A jak to,
že jsi to přežil?" Vypadalo to podezřele: možná někoho udal? možná někomu kradl
chleba? Takže jsem teď povinna se ho zeptat, jestli náhodou nepřežil na cizí
učet, a pokud ne - tak díky čemu vlastně přežil.

A on se pokouší vysvětlit. Vypráví například, jak šel na Nowolipki č. 7,
kde byl jejich lokál, aby někoho informoval o tom, že Irka, lékařka z nemocnice
na Lesznie, leží v bezvědomí v prázdném bytě naproti. Když nemocnici vyhnali na
Umschlagplatz, Irka polkla tabletu luminalu, oblékla si noční košili a ulehla na
lůžko. On ji našel, přenesl - v té růžové noční košili - přes ulici do domu, ze
kterého už všechny odvedli, a teď chtěl oznámit,že ji bude nutno odtamtud
odnést, přežije-li to.
Na protilehlém konci Nowolipek byla zeď - dál už pokračovala arijská
strana. Zpoza té zdi se náhle vynořil esesman a začal střílet. Vystřelil několik
desítek ran vždycky o slabého půl metru doprava. Možná měl astigmatismus to je
taková zraková
[foto s textem: "Transport Židů z Raciacu, září 1939 /foto: neznámý příslušník
gestapa, nalezené foto-album/"]
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chybička, která se dá korigovat brýlemi, ale Němec svůj astigmatismus zjevně
korigovaný neměl a netrefil se.
- To je celé? - ptám se. To, že Němec nenosil pořádné brýle?
Tak tedy ještě jedna historka, o Mietku Dabovi.
Jednoho dne chybělo do kontingentu, do těch deseti tisíc na Umschlagplatz,
pár lidí a Edelmana sebrali přímo z ulice na vůz, ve kterém všechny odváželi na
Stawki. Vůz táhli dva koně, u postranice seděl židovský policajt a vzadu Němec.
Zrovna jeli přes Nowolipki, když si náhle všiml, že ulicí jde Mietek Dab.
Byl členem PPS (Polská socialistická strana, pozn. překl.), určili ho k
policejní službě, bydlel na Nowolipkách a právě se vracel domů z práce.
Zakřičel: "Mietku, sebrali mě," a Mietek přiběhl, řekl policajtovi, že
tohle je jeho bratr a oni mu dovolili seskočit.
Šli tenkrát k Mietkovi domů.
Byl tam jeho otec, malý, hubený, hladový. Díval se na ně znechuceně.
- A, Mietek už zase někoho sundal z vozu, co? A zase za to nevzal ani
groš, že jo?
Vždyť on už za to mohl mít tisíce.
Mohl-za to brát aspoň příděly na chleba, Ale on? Pán sundává z vozu
zadarmo.
- Tati - povídá Mietek - nerozčiluj se. Započítá se mi to jako dobrý
skutek a půjdu do nebe.
- Jaké nebe? Jaký Bůh? Ty nevidíš, co se děje! Ty nevidíš, že tady žádný
Bůh už dávno není? A jestli je, - stařeček snížil hlas - tak je na JEJICH
straně.
Druhý den Mietkova otce sebrali - Mietek ho už nestihl zachránit a odešel
hned potom do lesů, k partyzánům.
To je ten druhý případ: stoprocentně už musel zahynout, ale náhoda mu
znovu zachránila život. Poprvé mu pomohl astigmatismus esesmana a teď fakt, že
ulicí šel Mietek Dab, který se právě vracel z práce domů.
Ta děvčátka, přivezená s růžovou pěnou na rtech (ta, která ještě stačila
dorůst a milovat se a mít děti, což znamená, že stačila o tolik víc, než dcerka
Tenenbaumové), měla zúžené chlopně. Chlopně jsou takové jakoby plátky, které se
rytmicky pohybují a propouštějí krev. Když jsou zúžené, dostává se přes ně krve
příliš málo, srdce začíná pracovat rychleji, aby to nahradilo, ale taky nemůže
bít moc prudce, protože komora se nestačí krvi zaplnit… Optimální výkon je 4200
tepů za hodinu a víc než sto tisíc za den; za tu dobu prožene 7000 litrů krve,
čili pět tun… To vím od inženýra Sejdaka, který říká, že srdce je prostě
mechanismus jako každý jiný a jako všechny mechanismy má jisté speciáoní
vlastnosti, patří k nim velké rezervy ve výkonnosti a minimální materiálové
opotřebení, poněvadž dokáže regenerovat spotřebované části, tj. provádět opravy
za chodu. -

Když není srdce schopno provést opravu, začíná být nemocné, nejčastěji má
problémy právě s chlopněmi, což,se ostatně dá po- chopit, říká ing. Sejdak protože ty plní úlohu jakýchsi brzd, a brzdy se přece v každém mechanismu
rozbijí nejrychle- ji, vezměme třeba automobil.
Rozumět podstatě srdeční činnosti nebylo tedy pro ing. Sejdaka těžké, díky
čemuž se mu během jednoho a půl roku podařilo zkonstruovat pro Profesora aparát,
nahrazující skutečné srdce v době jeho opravy tzn. v době jeho odstavení.
Výroba nového umělého srdce stála 400 000 zlotých. Ta realizace
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byla unikátní ve světovém měřítku, ing. Sejdak na ni získal patent a když už
práce skončila, přijel do podniku "Merinotex" revizor, zjistil, že ona suma
nebyla zapsána tam, kde by měla být, čímž ing. Sejdak způsobil podniku ztráty,
neboli dopustil se rozkrádaní majetku v socialistickém vlastnictví.
Naštěstí ing. Sejdak sehnal příslušné doklady a obvinění bylo staženo,
revizor byl do té míry kolegiální, že tuto záležitost ani nezmínil v protokolu.
V současné době pracuje inženýr na novém přístroji. Bude pomáhat srdci
tlačit krev přes zúžené tepny a umožní nemocným přežít dobu mezi infarktem a
operací. Většina lidí umírá vzápětí po infarktu, operace se nedočká. Jestli to
bude skutečně dobrý přístroj, zachrání život spoustě lidí a přinejmenším (říká
Edelman) ještě na okamžik zacloní svíčku.
Není samozřejmě nutné to s tou nadějí nějak přehánět. Vždyť přece On
pozoruje velmi pečlivě jak Sejdaka, tak Profesora a všechny jejich snahy a
dokáže dát absolutně neočekávaný úder. Například mysleli, že to dokázali, že
jsou bezpečni a Stefan, bratr Marysi Sawické, byl snad nejšťastnějším ze všech,
protože měl sedmnáct let a dostal svůj první revolver; Marysia Sawická je ta, co
před válkou běhala se sestrou Michala Klepfisze 800 metrů za "Skrzu" - takže
Stefan měl tehdy sedmnáct let a přímo se zalykal radostí nad první zbraní a nad
tím, že se zúčastnil akce (byl ve skupině, která kryla jejich výstup z kanálů).
Nemohl sedět doma a seběhl domů do cukrárny, v tom okamžiku vešel do cukrárny i
Němec a všiml si revolveru ve Stefanově kapse, vyvedl ho ven a přímo před domem,
Marysie pod okny, ho na místě zastřelil.
(...)
Takže nikdy nemůžeš vědět, kdo koho obelstil. Někdy se těšíš, že ti to
vyšlo, protože jsi všechno dokonale prozkoumal a připravil, přesvědčil jsi lidi
a víš, že nic zlého se už nemůže stát, a Stefan, bratr Marysi Sawické hyne,
protože v něm explodovala radost a Celina, která s nimu vyšla kanálem na Prosté
umírá, přičemž on jí před smrtí může slíbit pouze to, že zemře důstojně a beze
strachu.
(Byl pak na Celinine pohřbu a z kanálu na Prosté se tam sešli tři — on,
Masza a Pnina, a Masza mu hned, jak se uviděli pošeptala: -"Víš, dnes jsem ho
zase slyšela. - Koho? zeptal se. - Neříkej, že nevíš, - rozzlobila se Masza tohle neříkej.- Vysvětlili mu, že Masza znovu slyšela křik toho chlapce, který
šel zjistit, co znamená zpráva "čekat v severní části ghetta." Spálili ho na
Milé, křičel celý den a Masza, která byla tehdy v bunkru poblíž, se dnes
schovává na ulici, čeká, až Pnina půjde po nákupech - ve městě vzdáleném tři
tisíce kilometrů od bunkru i od Milé a šeptá: - Poslyš, dnes znovu. Obzvlášť
výrazně.) Nebo - u hospodyně Abraszy Bluma klepe na dveře domovní důvěrník a
říká:"Máte u sebe Žida," zamyká dveře zvenčí a jde telefonovat na gestapo. (Nad
důvěrníken vynesla později AK rozsudek smrti, Abrasza Blum vyskočil z okna na
přístřešek, zlámal si nohy a ležel tam, dokud gestapo nepřijelo); nebo člověk
umírá na operačním stole, protože ucpání věnčité tepny nenechalo stopy ani v
koronarografii ani v EKG. Takže si tyhle příhody dobře zapamatuješ, a dokonce
když operace skončí úspěšně - čekáš.
Nadejdou dlouhé dny čekání, protože až teprve teď se ukáže, jestli si
srdce zvykne na kousky umělých žil, na nové tepny a
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na léky. Pak se postupně uklidňuješ, nabíráš jistotu… A když pomine napětí a
opadne i následná radost - tehdy, teprve tehdy si uvědomíš tu proporci: jeden ku
čtyřista tisícům.
1 : 400 000 Prostě směšné.
Ale každý život představuje pro svého nositele plných sto procent, takže to
možná nějaký smysl má.
KONEC
HANNA KRALL - ZDAŹYČ PRZED PANEM BOGIEM, Varšava, 1987 (samizdat, vydavatel
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(z knihy "Mučednictví, boj a vyhlazení Židů v Polsku", Varšava 1960)
[1 foto]
*******************************************************************************
[3 fota s textem:]
Varšava — Umschlagplatz.
Umschlagplatz - Červenec 1942
Varšavské ghetto, červenec 1942. Cesta na Umschlagplatz.
*******************************************************************************
[3 fota s textem:]
Varšavské ghetto — pracovníci pohřebního družstva "Věčnost".
Varšavské gheto - rok 1942
Umschlagplatz - za dobrovolné "vysídlení": chleba a marmeládu.
*******************************************************************************
[3 fota s textem:]
Varšavské gheto, duben 1943. Deportace.
Umschlagplatz - nástup do vagónů.

Leták ŽOBu, vyzývající k povstání. Leden 1943.
*******************************************************************************
[3 fota s textem:]
Plán varšavského gheta. /Umschlagplatz ležel mezi ulicemi Stawki a Niska./
Mordechaj Anielewicz /1919-1943/
Ischak Cukierman, "Antek",/1914-1944/
*******************************************************************************
[6 fot s textem:]
ing.Michal Klepfisz,/1913-1943
Arie Wilner, "Jurek",/1917 - 1943/
Marek Edelman /1926/
Vražda ukrývající se židovské matky. Rok 1942
Hromadná poprava Židů. Nejčastějším místem podobných zvěrstev byly židovské
hřbitovy.
Zelman Frydrych, "Zygmunt",/1911 - 1943/
*******************************************************************************
[4 fota s textem:]
Skupina židovských aktivistů, kteří v prosinci 1942 provedli atentát na kavárnu
"Cyganeria" v Krakově.
Gheto ve Lvově - podzim 1942
Osvětim - Březinka, srpen 1944. Židovky z Maďarska jsou hnány do plynových
komor. Vyfotografováno vězněm Dawidem Szmulewským, členem hnutí odporu.
Osvětim - Březinka, srpen 1944. Kapacita krematorií nestačila likvidovat všechny
vražděné, mrtvoly jsou proto páleny i pod širým nebem. Foto Dawid Szmulewský.
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Eichmann v Jeruzalémě /2.část/
Eichmann v Jeruzalémě /2.část/
VI. Konečné řešení
22. června 1941 napadl Hitler Sovětský svaz. Šest až osm týdnů nato si
Heydrich povolal Eichmanna do Berlína. 31. července totiž dostal od Hermanna
Göringa - který byl nejen říšským maršálem, velitelem letectva, pruským
ministerským předsedou a zplnomocněncem pro čtyřletý plán, nýbrž dokonce přímým
Hitlerovým náměstkem ve státních orgánech - dopis. V něm Göring Heydrichovi
uložil připravit "celkové řešení problému Židů žijících na území německého vlivu
v Evropě" a "předložit návrh předběžných opatření - organizačních, věcných i
materiálních -, kterých je zapotřebí ke konečnému řešení židovské otázky". V
době, kdy tento příkaz obdržel, se Heydrich - jak patrno z jeho dopisu vrchnímu
velitelství Wehrmachtu datovaném 6.října 1941 - "zabýval touto věcí z
oficiálního pověření již léta" /Reitlinger/. Také masové vyvražďování Židů,
jehož se od počátku války s Ruskem dopouštěly na východě "skupiny prvního
nasazení" /Einsatzgruppen/ se odehrávalo pod jeho velením.
Heydrich zahájil rozhovor s Eichmannem takovým "krátkým proslovem o
vystěhovávání" /které již bylo prakticky zastaveno, přestože Himmlerův oficiální
zákaz židovské emigrace až na vyjímečné případy přišel až o několik měsíců
později/ a pak pravil: "Vůdce dal příkaz Židy fyzicky zlikvidovat."
"A jako by si chtěl vyzkoušet účinek svých slov, se proti svému zvyku
dlouze odmlčel. Vidím to jako dnes. V prvním momentě mi smysl jeho slov, která
tak pečlivě vážil, nedocházel. Potom jsem ale pochopil, oč jde, a neřekl jsem
nic, protože k tomu nic dodat nešlo. Něco takového, tak násilné řešení mě nikdy
ani nenapadlo. Všechno mě opustilo, radost z práce, jakákoli snaha a zájem.
Nějak jsem celý vyhasl. A pak mi řekl: "Eichmanne, pojedete do Lublinu a
navštívíte tam Globocnika /jednoho z velitelů SS a policie/. Říšský vedoucí už
mu vydal příslušné instrukce. Zjistíte, jak je se svými plány daleko. Mám dojem,

že tam používá k likvidaci Židů ruské tankové okopy." Dodnes si to doslova
pamatuji, ty věty, kterými se celý rozhovor skončil, i když už je to dávno, a do
konce života je nezapomenu."
Ve skutečnosti však toho Heydrich při této příležitosti řekl - jak si
ještě v Argentině Eichmann pamatoval - trochu více. V Jeruzalémě se mu to - k
vlastní škodě, neboť to souviselo s mírou jeho osobní odpovědnosti za chod celé
vražedné mašinerie - žel vykouřilo z hlavy. Heydrich totiž ještě dodal, že
Eichmannův referát "nebude mít s fyzickou likvidací nic společného", že jeho
úkol se bude omezovat na čistě policejní asistenci, což v tomto případě bude
znamenat vedení evidence" a že "celou záležitost svěřili do kompetence Hlavního
úřadu pro hospodářství a správní záležitosti" /Wirtschafts- Verwaltunfgshauptamt/". A že pro celou vyhlazovací akci se bude na- dále používat
oficiální krycí název "konečné řešení židovské otázky".
Mezi první, kdo věděli o Hitlerově záměru Židy fyzicky zlikvidovat, tedy
Eichmann rozhodně nepatřil. Jak už bylo řečeno. Heydrich podnikal kroky tímto
směrem již několik let /snad od samého počátku války/ a Himmler prohlašoval, že
o konečném
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řešení se dozvěděl v létě 1940, bezprostředně po porážce Francie /a že prý proti
němu protestoval/. A podle výpovědi Viktora Bracka, pracovníka Vůdcovy
kanceláře, již v březnu 1941, tedy asi šest měsíců před zmíněným Eichmannovým
rozhovorem s Heydrichem, nepředstavoval plán fyzické likvidace Židů pro vyšší
stranické kruhy žádné tajemství. Eichmann však - jak se marně snažil v
Jeruzalémě vysvětlit - nikdy k vyšším stranickým kruhům nepatřil. Dostával jen
tolik informací, kolik jich musel znát, aby mohl plnit konkrétní, pevně vymezené
úlohy. V rámci nižších složek ovšem patřil mezi ty, kdo o těchto "přísně
tajných" plánech - které zůstávaly přísně tajné i poté, co se o nich hovořilo ve
všech stranických i státních orgánech, ve všech podnicích používajících otrocké
práce vězňů a /přinejmenším/ v důstojnických kruzích Wehrmachtu - věděli jako
první. I přesto, že šlo o tajemství takto veřejné, mělo jeho "utajování" smysl
velice praktický. Ti totiž, kdo byli výslovně seznámeni s Vůdcovým rozkazem,
okamžitě povýšili z pouhých "nositelů příkazů" na "nositele tajemství" a jako
takoví museli složit zvláštní přísahu. /Členové bezpečnostní služby, jejímž
členem Eichmann byl od roku 1934,však skládali zvláštní "slib mlčení" tak jato
tak./
Navíc veškerá korespondence o těchto záležitostech podléhala přísným "jazykovým
směrnicím". S výjimkou nic nepřikrášlujících zpráv skupin prvního nasazení se
výrazy jako "vyhlazení", "likvidace" či "vyvraždění" v dochovaných nacistických
dokumentech téměř nevyskytují. Předepsaným výrazem pro vyvražďování bylo
"konečné řešení", hovořilo se o "vysídlování" a "zvláštním zacházení". Pro
deportace - pokud nešlo o Židy posílané do Terezína, "ghetta pro staré" /ve
skutečnosti ovšem privilegované/, kdy se to označovalo jako "změna bydliště" se používal obrat "přesídlení" nebo "pracovní nasazení na východě". To dokonce
do jisté míry odpovídalo skutečnosti, neboť Židé byli opravdu na čas
přesídlováni do ghett a určitá jejich část byla skutečně používána jako pracovní
síla. Výjimečné okolnosti si sice čas od času vyžádaly v jazykových směrnicích
nepatrnou změnu. Tak třeba jakýsi vysoký úředník ministerstva zahraničí navrhl,
aby se v korespondenci s Vatikánem používala pro vyvražďování Židů formulace
"radikální řešení", což byl veledůmyslný trik, neboť právě loutková katolická
vláda na Slovensku, s níž byl Vatikán ve spojení, nebyla podle nacistických
představ ve svých proti- židovských zákonech "dost radikální". Dopustila se
totiž základního omylu tím, že připustila u Židů, kteří se nechali pokřít,
výjimku. Otevřeně mohli "nositelé tajemství" hovořit, jen když byli sami mezi
sebou. Avšak že by tak při každodenním výkonu svých vražedných povinností
skutečně činili, je vysoce nepravděpodobné. Určitě si to nedovolili v
přítomnosti svých sekretářek či dalších úředníků. Ať už byly tyto jazykové směrhice vymyšleny z jakýchkoli důvodů, ukázaly se pro udržení hladkého a
bezporuchového chodu množství institucí, jež musely na úkole spolupracovat,
navýsost užitečné. Ostatně už sám obrat "jazyková směrnice" byl pouhým

eufemismem. Neoznačoval totiž nic jiného než to, čemu se v obvyklé mluvě říká
lež. Kdykoli nějaký "nositel tajemství" byl pověřen střetnout se s někým z
okolního světa - Eichmannovi na příklad jednou přikázali, aby ukázal švýcarským
představitelům Červeného kříže terezínské ghetto - dostal spolu se svým úkolem i
příslušnou "jazykovou směrnici". V Eichmannově případě tato směrnice říkala, že
má Švýcarům, kteří současně měli v úmyslu navštívit koncentrační tábor BergenBelsen, namluvit, že v tomto táboře právě řádí tyfová epidemie. Systém
jazykových směrnic neměl za cíl
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udržovat tyto experty pa masovou likvidaci lidí v nevědomosti o tom, co dělají.
Šlo v něm spíše o to zabraňovat jim, aby tuto svoji činnost označovali
patřičnými, tj. "obvyklými" jmény: jako lhaní a vraždění. Eichmann, neobyčejně
chytlavý na kdejakou frázi a zároveň naprosto neschopný vyjadřovat se normálně,
musel určitě být pro tyto "jazykové směrnice" přímo ideální typ.
Ovšem, jak se měl Eichmann brzy přesvědčit, tak zcela neprodyšný vůči
pronikání skutečnosti tento systém zase nebyl. Odejel tedy podle Heydrichova
příkazu do Lublinu a podle jazykové směrnice tam použil výrazu "konečné řešení",
zjevně aby se prokázal jako "nositel tajemství" a Heydrichův zmocněnec. Neboť
brigádní velitel SS Globocnik, bývalý vídeňský gouleiter, již samozřejmě o věci
věděl a Eichmannovo poslání v žádném případě nespočívalo v tom, aby Globocnikovi
"osobně doručil tajné příkazy k fyzickému vyhlazení Židů", jak tvrdil
jeruzalémský prokurátor. Do jaké míry se obžaloba málo vyznala v byrokratickém
labyrintu Třetí říše, se ukázalo ještě zřetelněji v tvrzení, že i Höss, velitel
Osvětimi, obdržel Vůdcův rozkaz ke "konečnému řešení" od Eichmanna. V tomto
případě se obhajoba alespoň zmohla na námitku, že pro to neexistují nijaké
důkazy. Ostatně Höss, jehož výpovědi v jiných bodech brala obžaloba velmi vážně,
při svém vlastním procesu v Polsku prohlásil, že tento příkaz dostal v červnu
1941 přímo od Himmlera a že Eichmann s ním projednával pouze určité "detaily".
Ve svých pamětech pak Höss tvrdil, že tyto detaily se týkaly používání plynu,
což ovšem Eichmann - a zdá se, že oprávněně, protože všechny ostatní prameny to
vyvracejí - popíral. /K otázce věrohodnosti Hössových výpovědí viz též R.
Pendorf: Mörder und Ermöderderte. Hamburk 1961/ Eichmann neměl s používáním
plynu jako smrtícího prostředku zjevně nic společného. Písemné či ústní rozkazy
k likvidaci přicházely k velitelům vždy přes Wirtschafts- Verwaltungshauptamt
/WVA/ a vydával je buď náčelník WVA plukovník Oswald Pohl nebo brigádní velitel
Richard Glück, který byl přímým Hössovým nadřízeným. "Detaily", které Eichmann a
Höss v pravidelných intervalech projednávali, se týkaly smrtící kapacity táborů:
kolik "zásilek" týdně může Osvětim přijmout a zda by v případě potřeby bylo
možno stávající kapacitu ještě zvýšit. Když Eichmann dorazil do Lublinu, přijal
jej Globocnik velice vstřícně a ochotně jej s jedním ze svých podřízených
prováděl táborem. Tu se dostali na jakousi cestu procházející lesíkem, napravo
od níž stál obyčejný dům, ve kte- rém bydleli dělníci. Tam je pozdravil nějaký
kapitán pořádkové policie / snad to byl sám kriminální komisař Christian Wirth,
jenž byl podle záznamů z Vůdcovy kanceláře pověřen technickou stránkou
usmrcování plynem "nevyléčitelně nemocných" a zavedl je k několika malým
dřevěným baráčkům a počal "takovým vulgárním aobhroublým hlasem" vysvětlovat:
"…že to nechal všechno dobře izolovat a že k nim přistavil motor z ruské
ponorky a že výfukové potrubí je zavedeno dovnitř. Motor se nastartuje a Židé,
kteří tam budou, se výfukovými plyny otráví. To, co říkal, mi připadlo děsivé.
Nejsem žádná silná povaha, která něco takového přejde, řekněme, bez mrknutí oka.
Ani dneska, když bych se měl jen podívat do otevřené rány, tak nemohu. Často mi
lidé říkali, že bych nemohl být lékařem. Stále ještě si pamatuji, jak se mi
tehdy udělalo nevolno, když jsem se pokoušel si to jen představit. Cítil jsem
se. jako bych měl za sebou nějaké velké rozčílení. To se občas stává, že z toho
člověka popadne takové vnitřní chvění, či jak bych to vyjádřil."
Tehdy měl ještě štěstí, protože mu v Treblince, jednom ze šesti táborů
smrti na východě, v nichž měly v příštích letech zemřít statisíce lidí, jenom
ukázali zárodek budoucích komor na
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kysličník uhelnatý. Zanedlouho na to, na podzim téhož roku, jej však jeho
bezprostřední nadřízený Müller poslal na inspekci vyhlazovacího střediska, které
se nalézalo v západním Polsku, nyní přičleněném k Říši a nazývaném Warthegau.
Byl to tábor smrti v Kulmhofu /či polsky v Chelmně/, kde bylo v roce 1944
zavražděno přes 300 000 lidí - Židů ze všech koutů Evropy, přesídlených nejprve
do gheta v Lodži. A zde už byla akce v plném proudu, ovšem za použití jiné
metody: místo plynových komor zde byly v provozu plynovací /nákladní automobily.
Co Eichmannovi ukázali, vypadalo podle jeho popisu asi takto: Židy nahnali do
velké místnosti a poručili jim, aby se svlékli donaha; pak přímo před dveře
předjel nákladní vůz a nazí Židé do něho museli nastoupit. Dveře byly zavřeny a
automobil odjel. Na otázku, kolik lidí se tam vešlo, Eichmann v Jeruzalémě
odpověděl:
"To říci nemohu. Ani jednou jsem se na to přímo nedíval. Nikdy jsem to
nevydržel až do konce. Nemohl jsem. Měl jsem toho dost. Ten křik a… bylo mi z
toho nevolno a taky jsem to řekl Müllerovi, když jsem mu podával hlášení. Ten si
ale z mé zprávy mnoho nevzal. Pak jsem jel za tím vozem - určitě s někým, kdo to
tam znal - a pak jsem uviděl dosud nejstrašnější obraz ve svém životě. Vůz najel
k podlouhlé jámě, otevřeli jeho zadní dveře a začali z něj vyhazovat mrtvoly,
které vypadaly ještě téměř jako živé. Když je všechny naházeli do jámy, viděl
jsem ještě, jak nějaký civilista jim kleštěmi vytrhává zuby. A pak jsem utekl.
Skočil jsem do svého auta a mlčel jako zařezaný. Celé hodiny jsem seděl vedle
svého řidiče a slovo jsem na něho nepromluvil. Měl jsem toho dost. Byl jsem
vyřízený. Vím už jen, že nějaký lékař tam, v bílém plášti, mi řekl, ať se
podívám špehýrkou, jak jsou tam uvnitř ve voze. Odmítl jsem to. Musel jsem
pryč."
Velice záhy však musel přihlížet ještě něčemu strašnějšímu. Müller ho
totiž poslal do Běloruska, do Minsku. Při tom mu řekl: "V Minsku jsou Židé
stříleni. Chtěl bych mít zprávu, jak to pokračuje." Eichmann se tedy vydal do
Minsku. Zprvu to vypadalo, že z toho vyvázne hladce, protože když tam přijel,
"bylo už po všem, téměř po všem, což mě ohromně zvedlo náladu. Viděl jsem
jenom, jak mladí střelci - s lebkami na výložkách - stříleli do jámy. Stříleli
tam a tu jsem si všiml nějaké ženy s rukama zvrácenýma dozadu. Podklesla mi
kolena a tak jsem raději rychle zmizel."
Na zpáteční cestě z Minsku ho napadlo zastavit se ve Lvově. Zpočátku to
vypadalo jako výborný nápad. Lvov /Lemberg/ totiž bylo rakouské město a v něm se
Eichmannovi "po všech těch hrůzách naskytl první přátelský pohled: nádražní
budova postavená u příležitosti jubilea šedesáti let vlády císaře Františka
Josefa". První léta tohoto století totiž bylo přesně ono období, které Eichmann
vždycky "obdivoval", neb o něm doma slýchával tolik pěkných věcí. Mezi jiným i
to, jak příbuzní jeho nevlastní matky /tím dával najevo, že šlo o židovskou
větev rodiny/ byli tehdy zámožní a vážení. Pohled na lvovské nádraží zahnal
všechny chmury a ještě v Jeruzalémě byl Eichmann s to tuto budovu popsat do
nejmenších detailů. Jak krásně se v průčelí vyjímalo označení jubilejního roku a
mnohé další věci. Ale pak, právě když mu v tomto krásném Lvově bylo tak dobře,
dopustil se Eichmann veliké chyby. Navštívil místního velitele SS a řekl mu:
"To je přece strašné, co se tady v okolí děje. Z mladých lidí jsou
vychováváni sadisté. Jak to můžeme připustit? Jen tak střílet do žen a dětí? To
není možné, říkám mu. Naši lidé se z toho buď zblázní, nebo z nich budou
sadisté. Naši vlastní lidé!"
Problém byl v tom, že ve Lvově se dělo přesně totéž co v Minsku, a
Eichmánnův hostitel byl potěšen, že mu může tyto pozoruhodnosti ukázat, což se
také stalo, jakkoli se Eichmann snažil zdvořile se omluvit:
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"A tak jsem uviděl další strašlivou věc. Byla tam jáma, už skoro zasypaná,
a ze země vytékal pramínek krve. Něco podobného jsem ještě neviděl. Měl jsem
svého úkolu po krk. Odejel jsem do Berlína podat o tom zprávu gruppenführerovi
Müllerovi."
Nebralo to však konce. Eichmann Müllerovi říkal: "Posílejte tam někoho
jiného, někoho silnějšího…Nikdy jsem nebyl voják a je přece dost jiných, kterým
takový pohled nevadí a kterým se při tom kolena nepodlamují. Já se na to dívat
prostě nemohu. Nemohu pak spát a zdají se mi příšerné sny. Stejně mi to ale
nepomohlo."
Asi devět měsíců na to ho Müler znovu poslal do oblasti Lublinu, kde
mezitím nadevše horlivý Globocnik dokončil své přípravy. A s čím se tam setkal
tentokrát, to prý bylo, řekl Eichmann, skutečně to nejstrašlivější, co kdy v
životě viděl.Když dorazil na místo, kde dříve stávalo jen pár dřevěných baráků,
vůbec to tam nemohl poznat. Týž muž s obhroublým hlasem mu nejprve ukázal
železniční stanici. Nápis "Treblinka" na ní vypadal úplně stejně jako na
jakémkoli nádraží v Německu: byly tu tytéž budovy, semafory, hodiny i ostatní
zařízení. Prostě dokonalá kopie.
"Držel jsem se pokud možno zpátky. Po žádné projíždce, abych si mohl vše
dobře prohlédnout, jsem už netoužil. I tak jsem ale viděl, jak uličkou z
ostnatého drátu kráčí kolona nahých Židů a vchází do jakési budovy, kde měli být
usmrceni plynem. Zabíjeli je prý, jak to říkali..cyan, cyankáli nebo kyselinou…"
Eichmann toho opravdu mnoho neviděl. Opakovaně sice navštěvoval Osvětim,
největší a nejpověstnější tábor smrti nacházející se v Horním Slezku, ale ten rozkládající se na ploše 40 kilometrů čteverečních - v řádném případě nebyl
zařízen výlučně na vyhlazování. Byl to obrovský podnik s přibližně 100 000
obyvateli nejrůznějších kategorií. Nebyli zde pouze Židé, ale i příslušníci
jiných národnosti a také obyčejní kriminální zločinci, odsouzení k nuceným
pracím a nikoli určení k fyzické likvidaci. Jako host se Eichmann snadno mohl
smrtícím zařízením vyhnout a Höss, který si s ním vskutku dobře rozuměl, mu to
nikterak nevnucoval. Eichmann nikdy nebyl bezprostředně přítomen hromadnému
střílení, nikdy zblízka nesledoval průběh zplynování, nikdy ani nepřihlížel
selekci práceschopných /průměrně asi tak 25% z každého transportu/, která v
Osvětimi procesu likvidace předcházela. Viděl na vlastní oči právě dost, aby
přesně věděl, jak usmrcovací mašinerie fungovala: že existovaly dvě metody
zabíjení - zastřelením a plynem. Že první způsob používaly Einsatzgruppen a že
plynem se usmrcovalo buď v napevno instalovaných komorách, nebo ve skříňových
autech. Že cílem rafinovaných opatřeních v táborech bylo klamat až do samotného
konce oběti o jejich skutečném osudu.
Magnetofonové pásky z policejního výslechu, z nichž uvedené citáty
pocházejí, byly před soudem přehrány při desátém z celkového počtu
stojedenadvaceti stání, devátý den z téměř devíti měsíců, po které proces trval.
Žádnou z těchto výpovědí - znějících, z pásků podivně "odhmotněným" hlasem
/odhmotněným dvojnásob, protože tělo, jež tomuto hlasu patřilo, sice přítomné
bylo, avšak oddělené silnými skleněnými stěnami také vypadalo, jako by pozbylo
své tělesnosti/ - Eichmann ani jeho obhájce nepopřeli. Dr. Servatius neměl žádné
námitky, zmínil se pouze, že by i on později, až se dostane ke slovu obhajoba,
rád předložil soudu některé výpovědi obžalovaného z policejního výslechu. To ale
nakonec bůhvíproč neučinil. Přitom měl člověk pocit, že by svou závěrečnou řeč
mohl pronést hned vzápětí, neboť dokumentace skutkové podstaty v tomto
"historickém procesu" se nyní zdála být úplná, nezvratně dokazující vše,
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co bylo nutné dokázat pro Eichmannovo odsouzení. Nuže, o faktické stránce
případu, o tom, co Eichmann opravdu udělal - i když to zjevně nebylo vše, z čeho
jej) obviňoval prokurátor - nikdo nikdy nepochyboval. Nejen že to bylo
zdokumentováno již dávno před zahájením procesu, nýbrž Eichmann sám to vše znovu
a znovu potvrzoval. /Občas, když ho chtěli při policejním výslechu přimět k
přiznání věcí, které bud nespáchal, anebo si na ně už nepamatoval, říkal
vyslýchajícímu důstojníkovi, že by přece rád "bez okolků přiznal vše, kdyby to
bylo skutečně pravda". Je mu zcela jasné, že z ničím jiným než trestem smrti

počítat nemůže, a tudíž nechápe, k čemu to všechno má být dobré: "Beztak je toho
na mne až dost."/ Protože však organizoval pouze transport obětí a nikoli
vlastní likvidaci, bylo nutné - alespoň formálně právně - odpovědět na otázky:
Věděl vůbec Eichmann, co vlastně dělá? Byl s to hrůznost svých činů posoudit?
Byl - ač z lékařského hlediska plně příčetný - ve svém konání právně zodpovědný?
Odpovědi na všechny tyto otázky byly nyní kladné: viděl zařízení, ke kterým
transporty směřovaly, a šok, který z toho dostal, ho málem připravil o rozum.
Jako poslední zbývala otázka, která znepokojovala ze všech nejvíce a kterou
soudcové, nejčastěji předseda senátu Landau, opakovali stále znova a znova:
"Obsahuje výpověď obžalovaného zde před soudem či jeho výpovědi při policejním
vyšetřování vůbec něco, z čeho by se dalo usuzovat, že likvidace Židů odporovala
jeho svědomí?" Bylo to samozřejmě spíše otázka mravní a odpověď na ni z právního
hlediska asi bezvýznamná.
Po vyjasnění skutkové podstaty zůstaly právně neodpovězeny pouze dvě
otázky. Za prvé: mohl být zbaven trestné odpovědnosti ve smyslu článku 10
zákona, podle kterého nebylo možno stíhat toho, kdo páchal své činy "ve snaze
uniknout hrozícímu nebezpečí okamžité smrti"? A zadruhé: mohl požadovat, aby mu
podle článku 11 zákona mohly být přiznány polehčující okolnosti, neboť udělal
vše proto, "aby zmírnil důsledky vyplývající z trestného činu", popřípadě jednal
"s úmyslem zabránit horším důsledkům, než jaké z trestného činu vyplynuly"?
/Články 10 a 11 zákona o potrestání nacistů a jejich pomahačů, který byl vydán v
roce 1950, byly zjevně navrženy s ohledem na židovské "kolaboranty". Všude při
vyhlazovacím procesu spolupůsobila zvláštní židovská "komanda", jejichž členové
vlastně také páchali trestné činy. Činili tak však proto, aby se sami
zachránili, v bezprostředním ohrožení života. A byly tu i židovské rady a
židovská staršovstva, které spolupracovaly, protože se jejich členové domnívali,
že takto zabraňují ještě horším věcem./ V Eichmannově případě byla, jak
vyplývalo z jeho vlastní výpovědi, odpověď na každou z obou otázek jednoznačně
záporná. Prohlásil sice jednou, že jedinou jeho alternativou bylo spáchat
sebevraždu. To však lhal. Je totiž známo, jak až neuvěřitelně snadno mohli
členové vyhlazovacích komand na místo v nich rezignovat, aniž to pro ně mělo
vážné důsledky. /V norimberských materiálech "nebyl dokázán jediný případ, kdy
byl nějaký příslušník SS kvůli neuposlechnutí rozkazu střílet do lidí sám
zastřelen." - viz. Herbert Jäger, Beträchtungen zum Eichmann-Process, v:
Kriminologie und Strafrechtsnorm, sešit 3/4 1962./ A při procesu samotném
vystoupil jako svědek obhajoby Bach-Zelewski, který vypověděl: "Možnost vyhnout
se úkolu tu byla. Stačilo podat si žádost o přeložení. V některých případech se
sice muselo počítat s určitými opatřeními. Na životě to ale nikoho v žádném
případě neohrožovalo." Eichmann ostatně na své jediné poznámce o sebevraždě
nijak zvlášť netrval a sotva ji myslel doslova. Věděl totiž velmi dobře, že v
klasickém "těžkém postavení" vojáka,
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který je - jak vyjádřil Dicey ve svém proslulém Ústavním právu - v situaci, "že
buď bude odsouzen vojenským soudem k trestu smrti zastřelením, protože odmítl
splnit rozkaz, nebo civilní soud jej nechá oběsit, protože rozkaz splnil, on
rozhodně nebyl. Ostatně jako příslušník SS by se Eichmann před vojenský soud
nikdy nedostal, nýbrž by se zodpovídal před zvláštním soudem pro policii a SS.
Ve svém posledním slovu před soudem Eichmann přiznal, že pod tou či onou
záminkou býval mohl z celé věci vyklouznout, jak někteří jiní ostatně učinili:
"Potají se z toho dostat dalo. Já však nepatřil k těm, kdo něco takového
pokládali za správné." Uvedl příklad bývalého referenta pro židovské záležitosti
na ministerstvu vnitra, ministerského ředitele Lösenera, který dal přednost
odchodu do "tiché opozice", kde pak sloužil "svému Vůdci jako dobře placený
soudce říšského správního soudu." "Tak vypadá civilní odvaha prominenta."
Poválečný názor, že byla možnost rozkazy otevřeně odmítnout, je jen pohádkou:
"Za tehdejších podmínek bylo něco takového nemožné. A také se tak nikdo
nechoval." A pro něj samotného bylo něco takového "přímo nemyslitelné". Kdyby ho
byli jmenovali velitelem některého tábora smrti - jako třeba jeho dobrého
přítele Hösse - "byl by si vpálil kulku do hlavy, aby vyřešil konflikt mezi

svědomím a povinností." /Eichmann ovšem zapomněl, že před soudem a při
policejním výslechu již dříve uvedl, že podobný rozkaz by u něho vyvolal
konflikt mezi neschopností zabíjet vlastníma rukama a povinností tak činit; a že
ani Höss nikoho sám zabíjet nemusel. Jednu vraždu sice spáchal, ale to už bylo
dávno. Zabil nějakého Waltera Kadowa, muže jenž údajně udal Leo Schlageteranacionalistického teroristu v Porýní, z něhož nacisté posléze udělali hrdinu francouzským okupačním úřadům, za což jej německý soud poslal na 5 let do
vězení. V Osvětimi to samozřejmě fungovalo jinak./ Jemu, Eichmannovi, by však
asi podobnou funkci nikdy nesvěřili, neboť ti, kdo vydávali ve Třetí říši
"rozkazy, dobře věděli, co mohou a co nemohou od určitého člověka očekávat". Ne,
bezprostřední nebezpečí života Eichmannovi nikdy nehrozilo. Vždyť také jak byl
hrdý na to, že "konal svou povinnost" a uposlechl všech rozkazů, jak to
vyžadovala přísaha. Stejnou snahu ovšem projevoval i v Jeruzalémě: i zde
"důsledky vyplývající z trestných činů", které spáchal, spíše přiostřoval než
zmírňoval. Jako jediný "polehčující důvod" uvedl, že se při plnění svých
povinností snažil "vyvarovat podle možností zbytečných tvrdostí". Ponecháme-li
zcela stranou zda tomu tak bylo či nikoli a zda by tento přístup v jeho případě
mohl k přiznání polehčujících okolností stačit, i tak to bylo tvrzení dosti
chabé už proto, že "vyvarovat se zbytečných tvrdostí" stálo doslova v
Eichmannově služebním předpise.
Poté, co byly před soudem přehrány z magnetofonového záznamu Eichmannovy
dřívější výpovědi, byl rozsudek smrti podložen i právně, s vyjímkou, že by bylo
možno trest zmírnit vzhledem k článku 11 zákona, hovořícím o činech spáchaných z
"vyššího rozkazu". I tato možnost však zde sotva přicházela v úvahu. "Vyššími
příkazy" nadto neargumentovala ani obhajoba. Ta se odvolávala na tzv.
"svrchované akty" a na základě toho dokonce požadovala osvobozující výrok. Dr.
Servatius použil tuto strategii už v Norimberku, kde hájil Fritze Sackela,
generálního zmocněnce pro pracovní nasazení v rámci čtyřletého plánu, a to s tím
výsledkem, že jeho mandant, odpovědný za vraždy desítek tisíců židovských
dělníků z Polska, byl v roce 1946 v Norimberku pověšen. Tyto "svrchované akty",
jež německé právo výmluvně definuje jako "nepodléhající soudu" , jimiž stát
"vykonává svou suverénní moc" /E. C. S. Wade, Briti h Year Book for.
International Law, 1934/jež tudíž stojí na rozdíl od rozkazů
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a nařízení, alespoň teoreticky stále ještě podléhajících jákés takés kontrole zcela mimo oblast práva. Kdyby se ale mělo Eichmannovo jednání posuzovat jako
svrchovaný akt, pak by ani žádného z jeho nadřízených - natož hlavu státu
Hitlera - nemohl libovolný soud světa odsoudit. Teorie "svrchovaných aktů"
nepodléhajících justici zapadala do světového názoru dr. Servatia natolik dobře,
že vlastně ani moc nepřekvapilo, když si ji zde v Jeruzalémě ještě jednou
vyzkoušel. Překvapivé bylo pouze to, že ani po přečtení rozsudku a před
vynesením výroku o výši trestu se nevrátil k "vyššímu rozkazu" jako polehčující
okolnosti.
Ať tak či tak, proces pokračoval i poté, co byl po právní stránce v
podstatě rozhodnut. A v určitém smyslu byl člověk dokonce vděčný za to, že zde
nemusely být, jak se při běžném trestním procesu děje, vyškrtávány jako
irelevantní a nepodstatné všechny výroky, které neměly k trestnímu řízení přímý
vztah. Věci totiž ani zdaleka nebyly tak jednoduché, jak si je zákonodárci
představovali. A i když to snad nemělo význam právní, vyšší, tj. politický zájem
vyžadoval zjistit, jak dlouho potřebuje průměrný člověk, k tomu, aby svůj
vrozený odpor ke zločinu překonal, a jak se konkrétně zachová, když k tomuto
bodu dospěje. Na tuto otázku přinesl případ Adolfa Eichmanna odpověď, jež už
snad ani nemohla být jasnější.
V září roku 1941, krátce po své první oficiální návštěvě ve vyhlazovacích
centrech na východě, organizoval Eichmann v souladu s "přáním", které Hitler
vyjádřil před Himmlerem: učinit Říši co nejrychleji "judenrein" - své první
masové deportace z Německa a z Protektorátu. V souvislosti s prvním velkým
transportem - šlo o 20 000 Židů z Porýní a 5 000 cikánů - se přihodilo cosi

pozoruhodného. Eichmann, který se nikdy nedokázal sám rozhodnout a neustále
velice pečlivě dbal, aby byl "krytý" rozkazy; který, jak opakovaně a spontánně
potvrzovali prakticky všichni jeho spolupracovníci, sám od sebe ani nikdy
nevystoupil s nějakými návrhy a neustále jen čekal na "direktivy", se "poprvé a
naposledy" chopil iniciativy. Místo aby tyto lidi poslal, jak měl přikázáno, do
obsazených ruských území /do Rigy či do Minsku/, kde by je okamžitě postřílely
skupiny prvního nasazení, nasměroval transport do ghetta v Lodži, kde dosud
žádné přípravy k vyhlazování zahájeny nebyly - zjevně proto, že velitel lodžského ghetta, jistý Ubelhör, vymyslel způsob, jak ze svých Židů řádně těžit.
/Ostatně toto ghetto bylo zřízeno jako vůbec první a likvidováno jako poslední.
Jeho obyvatelé, pokud nepodlehli hladu či nemocem, zůstali naživu až do léta
1944./ Tímto rozhodnutím si však Eichmann způsobil značné těžkosti. Ghetto bylo
již přeplněno a pan Ubelhör ani nebyl ochoten nové příchozí převzít, ani neměl
kde je ubytovat. Byl z toho tak rozzuřen, že si stěžoval Himmlerovi, že ho
Eichmann podvedl a že chtěl na něj a jeho lidi zkoušet "fígle koňských handlířů,
které zjevně pochytil někde u cikánů". Himmler s Heydrichem však Eichmanna
kryli, takže se mu nakonec nic nestalo a na incident se brzy zapomnělo.
Zapomněl na něj především samotný Eichmann, který se o něm ani jednou
nezmínil, ani při policejním výslechu, ani ve svých různých memoárech. Když se
ho jeho obhájce na tento případ zeptal a ukázal mu i příslušné dokumenty, trval
Eichmann na tom, že prý měl tenkrát možnost "volby":
"Dostal jsem tady v tomto případě, poprvé a naposledy,… od svého šéfa dvě
možnosti a to bud Lodž, a kdyby se tam měly vyskytnout potíže, tak východ. No a
já jsem si řekl, viděl jsem přípravná opatření a na základě toho jsem se rozhodl
prosadit pro toto vysídlení jako cílovou stanici Lodž."
-28*******************************************************************************
Hannah Arendtová
Obhajoba chtěla tento případ považovat za doklad toho, že Eichmann,
kdykoli jen mohl, Židy zachraňoval, Pravda to samozřejmě nebyla. Žalobce, který
později kvůli téže věci podrobil Eichmanna křížovému výslechu, v tom naopak
spatřoval evidenci, že tím, kdo určoval konečnou stanici transportů, byl
Eichmann sám. On prý rozhodoval, zda ten či onen transport bude poslán na
smrt,nebo ne. I toto však byla pouhá konstrukce. Ovšem ani Eichmannovo vlastní
vysvětlení - že v uvedeném případě rozhodně nejednal proti nějakému rozkazu, ale
že si pouze uvědomoval výhodu možnosti volby mezi "dvěma alternativami" - se na
pravdě nezakládalo. Vždyť o tom, že jsou v Lodži potíže, moc dobře věděl. A
smysl rozkazu, který dostal, byl zcela jasný: cíl určení Minsk či Riga. Ačkoli
to všechno Eichmann dočista zapomněl, byl to bezpochyby jediný případ, kdy se
skutečně pokusil Židům zachránit život. Když však o pouhé tři týdny později
probíhala v Praze konference svolaná Heydrichem, byl už v lepší formě a přednesl
toto: "SS brigadeführer Nebe a SS brigadeführer Rasch mohou do táborů pro zajaté
komunisty v operačním území /tj. pro ruské komisaře, kteří byli skupinami
prvního nasazení likvidováni přímo na místě/ přijmout i Židy". V tomto smyslu už
prý "došlo" mezi ním a místními veliteli "k dohodě". Na této konferenci se
výslovně hovořilo i o potížích v Lodži a nakonec bylo rozhodnuto deportovat 50
000 Židů z Říše /tj. včetně Rakouska, Čech a Moravy/ do Rigy a do Minsku, tedy
přímo do oblasti, kde operovaly skupiny prvního nasazení. Tento zvrat v
Eichmannově postoji nám umožňuje odpovědět na otázku soudce Landaua, která se
přímo vnucovala každému pozorovateli tohoto procesu, a sice, zda vůbec měl
obžalovaný svědomí. Odpověď se zdála být jasná: Ano, Eichmann měl svědomí, které
však fungovalo, jak by se normálně očekávalo, zhruba tak čtyři týdny. Pak se
jaksi obrátilo a začalo pracovat přesně opačným způsobem.
A dokonce i v oněch dnech a týdnech, kdy Eichmannovo svědomí fungovalo,
jak mělo, pohybovalo se v mezích vskutku neobvyklých. Nesmíme zapomínat, že už
několik týdnů či spíše měsíců předtím, než ho zasvětili do Vůdcova rozkazu,
Eichmann věděl, co Einsatzgruppen dělají. Věděl, že přímo za frontou hromadně
vraždí všechny ruské funkcionáře/ komisaře/, všechny příslušníky polské
inteligence - jež bylo možno, jak se Hitler vyjádřil, "klidně vyhladit" - a
všechny místní Židy. Krom toho, v červenci téhož roku, několik týdnů dříve než

byl pozván k Heydrichovi, obdržel Eichmann memorandum od jednoho příslušníka SS,
sloužícího ve Wartegau, který mu sděloval:
"V této zimě vzniká nebezpečí, že uživit všechny Židy nebude možné. Je
třeba odpovědně zvážit, zda by nebylo nejhumánnějším řešením práce neschopné
Židy pomocí nějakého rychle působícího prostředku likvidovat. Jistě by to pro ně
bylo příjemnější, než kdyby měli umírat hladem."
V průvodním dopise "milému soudruhu Eichmannovi" připouštěl odesilatel,"že
tyto nápady sice zní poněkud fantasticky, že však podle jeho názoru by byly
zcela uskutečnitelné". Přípustka pisatele svědčí o tom, že nevěděl, že Vůdce se
chystá vydat rozkaz ještě mnohem "fantastičtější", nicméně nápad sám ukazuje,
jak v té době už něco takového viselo ve vzduchu. Eichmann se o existenci tohoto
dopisu nikdy nezmínil, pravděpodobně proto, že v době, kdy jej dostal, žádný
dojem to na něho neudělalo. Návrh se totiž týkal pouze "východních Židů" a
nikoli Židů z Říše či ze západoevropských zemí. Vraždění jako takové Eichmannovo
svědomí zřejmě nikdy nezatěžovalo. To se v něm probudilo až při představě, že by
měli být pobíjeni i Židé němečtí, lidé, které sám osobně znal. Před soudem
vysvětloval:
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"Že jsem věděl o tom, že skupiny prvního nasazení dostaly rozkaz zabíjet,
jsem nikdy nepopíral. Nevěděl jsem však, že stejná opatření se vztahují i na
Židy, kteří byli na východ posláni z Říše."
Dokonce i poté, co již Vůdcův rozkaz znali, podléhali prý "nositelé
tajemství" mylným představám: "Ta věc nám připadala tak nezvyklá", a tudíž "jsme
se domnívali, že s Židy z Říše se takto nakládat nebude". Eichmann oprávněně
hovořil v množném čísle, neboť podobné procesy jako v jeho svědomí se odehrávaly
i v nitru jiných, např. "starého bojovníka" Wilhlema Kubeho, generálního
komisaře v obsazeném Rusku. Ten když viděl, že s označením "Sonderbehandlung"
dorazili do Minsku i němečtí Židé vyznamenaní Železným křížem, velice se
rozčílil. Protože se uměl vyjadřovat o něco jasněji než Eichmann, můžeme z jeho
slov vyčíst, co se asi odehrávalo Eichmannovi v hlavě v oněch dnech, kdy ho
svědomí ještě trápilo. Kube totiž řekl: "Jsem sice tvrdý člověk a jsem připraven
pomáhat židovskou otázku řešit, ale lidé pocházející z našich kulturních kruhů
jsou přece něco jiného než ty domorodé, zdivočelé hordy." Tento druh svědomí,
které nesouhlasí s vraždou nanejvýše v případě, že má být spáchána na někom "z
našeho kulturního okruhu", se zánikem Hitlerova režimu rozhodně nevymřel. Dodnes
se mezi Němci uchovává "mylná informace", podle níž prý byli zlikvidováni "jen"
východní Židé a komunisté, tedy ony "domorodé, zdivočelé hordy". A tento druh
svědomí není v žádném případě monopolem určité vrstvy německého národa. Harry
Mulisch uvádí, jak mu při svědecké výpovědi profesora Salo W. Barona, který
hovořil o kulturních úspěších židovstva, stále tanuly na mysli zneklidňující
otázky: "A co kdyby Židé tak kulturní nebyli, třeba jako rovněž vyvražďovaní
cikáni? To by pak jejich vyhlazovaní bylo méně otřásající?? Stojí Eichmann před
soudem jako likvidátor lidí, nebo jako ničitel kultury? Nese vrah větší vinu,
zaniká-li s jeho obětmi také nějaká kultura?" A když pak Mulisch tuto otázku
položil generálnímu prokurátorovi Hausnerovi, vyšlo najevo: "Hausner se na
rozdíl ode mne domnívá, že ano." Že vůbec nejde o neaktuální otázku, která by
měla být pohřbena s minulostí, o tom se lze snadno přesvědčit i na nedávno
uvedeném americkém filmu "Dr Strangelove", kde se problém - byť v jiné podobě vrací: vyznavač atomové bomby, podivín, vykreslený jako určitý druh nacisty,
navrhuje, aby k přežití v protiatomových krytech bylo vybráno několik set tisíc
lidí. Jak? Podle inteligenčního kvocientu!
............
Jak to vlastně v době, kdy Eichmann bez jakýchkoli výčitek páchal své
zločiny, vypadalo se svědomím, vezmeme-li v potaz Německo vůbec? Existovali
jednotlivci, kteří od samého začátku neochvějně setrvávali v jakési naprosto
tiché opozici. Nikdo nemůže říci, kolik jich bylo - snad sto tisíc, snad mnohem
víc, snad mnohem méně. Vyskytovali se všude, ve všech vrstvách národa a ve všech
stranách, snad dokonce i v řadách NSDAP. Jen málokteří měli zvučné jméno /snad

zmíněný Reck-Malleczewen či Karl Jaspers/. Bylo mezi nimi pár skutečně zbožných
jako např. onen řemeslník, který než aby vyhověl malé formalitě a vstoupil do
strany, raději se vzdal vlastní existence a stal se prostým dělníkem. Byli i
nemnozí, kteří dosud brali přísahu natolik vážně, že raději než aby přísahali na
Hitlera, rezignovali na své univerzitní kariéry. Přináleželi sem i někteří
dělníci, především v Berlíně, a intelektuálové ze socialistického hnutí, kteří
se pokoušeli svým známým Židům pomáhat. Patřili sem konečně i oni dva selští
synkové, donucovaní vstoupit na konci války do SS, kteří odmítli podepsat a byli
za to odsouzeni k trestu smrti. "Oba chceme raději
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zemřít, než abychom poskvrnili své svědomí takovými hroznými činy. Vím, co musí
příslušníci SS konat," napsal jeden z nich ve svém posledním dopise členům
rodiny. /Uvedeno v knize "Der Lautlose Aufstand" od Günthera Weisseborna./ V
řadách protinacistického odboje či mezi spiklenci 20. července však takovýchto
lidí - u nichž se nijaká krize svědomí dostavovat nemusela - bylo poskrovnu.
Nebyli to žádní hrdinové či světci, ale prostě lidé bezúhonní. Pouze v jediném
případě proniklo zoufalé, veskrze osamocené a málo účinné gesto tohoto typu na
veřejnost: tehdy, když sourozenci Schallovi, pod vlivem svého učitele Kurta
Hubera, rozšiřovali proslulé letáky, v nichž byl Hitler nazýván tím, kým
skutečně byl - "masovým vrahem".
Prohlížíme-li si však dokumenty a připravované proklamace těch, kdo
patřili do okruhu spiklenců 20. července a kdo v případě úspěchu by byli ve
světě a před německou veřejností zastupovali ono "jiné Německo", můžeme se těžko
zbavit dojmu, že to, co se obvykle rozumí svědomím, se v Německu téměř zcela
vytratilo, a že si jen málokdo v té době uvědomoval, jak silně už i jej ovládá
stupnice hodnot hlásaná nacisty a jak velká je propast oddělující i toto "jiné
Německo" od ostatního světa. Lze tak vysvětlit nejen ony jinak zcela
nepochopitelné iluze Goerdelerovy, ale i skutečnost, že to byl právě Himmler, a
dokonce i Ribbentrop, kdo začli v posledních letech války snít o tom, že budou
znovu v nejvyšším postavení jednat se spojenci o míru pro poražené Německo.
Nuže, Ribbbentrop byl pitomec, ale Himmler, jakkoli omezený, úplně hloupý
rozhodně nebyl.
Patrné je to i z Himmlerova velkého talentu pro řešení otázek svědomí.
Jeho silnou stránkou byly slogany. Buď si je sám vymýšlel - na příklad známé
heslo SS "Jádrem cti je věrnost" - nebo je také vybíral ze starších Hitlerových
projevů /z roku 1931/ - "Moje čest se nazývá věrnost". Tato hesla, která
Eichmann nazýval "okřídlenými slovy" a soudcové označovali jako "pusté žvásty",
pak Himmler vydával tiskem./ Většinou na konci roku, jak si Eichmann matně
vzpomínal, tedy asi současně s vánočními pozdravy./ V Eichmannově paměti bohužel
uvízl jen jediný z těchto "okřídlených" obratů a tak jej používal do omrzení:
"Toto jsou bitvy, které už budoucí generace nebudou muset bojovat" /míněny byly
boje proti bezbranným lidem - ženám, dětem, starcům a ostatním "darmožroutům"/.
Jiné fráze tohoto druhu pocházely z vlastních Himmlerových projevů k velitelům
skupin prvního nasazení a k vyšším vedoucím SS a policejním důstojníkům a zněly
nějak takto: "Že jsme to vydrželi a přitom zůstali - až na vyjímky, kdy
zapůsobila lidská slabost - slušní, nás zocelilo. Toto je slavná kapitola našich
dějin, která nikdy nebyla a nikdy nebude napsána." Nebo: "Splnit tento úkol,
který jste dostali vy /řešit židovskou otázku/, to bylo dosud to nejobtížnější,
před čím u nás nějaká organizace stála." Nebo: "Jsme si dobře vědomi, že vám
přisuzujeme věci "nadlidské". Vyzýváme vás, abyste byli "nadlidsky nelidští"."
Zbývá jen dodat, že skupiny prvního nasazení Himmlerovo očekávání většinou
nezklamaly. Pozoruhodné nicméně je, že nějakým ideologickým ospravedlňováním
toho všeho se Himmler zdržoval jen málokdy a pokud tak vůbec činil, zřejmě na to
rychle zapomínal. V hlavách těchto mužů, kteří se stali vrahy, utkvěla jediná
představa: že byli vtaženi do něčeho historického, velkolepého, jedinečného: že
"plní poslání, které se vyskytne jednou za dva tisíce let" a které je úměrně
tomu obtížné. A to bylo, o co šlo. Tito vrazi totiž nebyli žádní kriminální
zločinci či sadisti či zvrhlíci. Naopak, takoví lidé - sexuální zločinci
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zabijáci atd. - byli z řad SS zcela systematicky odstraňováni, neboť v SS se,
jak známo "necivilizované metody" zavrhovaly. Členové skupin prvního nasazení se
rekrutovali z příslušníků "Waffen SS", tedy z vojenských útvarů, které bylo
sotva možno obviňovat z větších zločinů, než kteroukoli jinou armádní jednotku.
A veliteli těchto skupin se z Heydrichova rozkazu stávali lidé, kteří měli
nějaké vzdělání, většinou vysokoškoláci. Člověk by měl co dělat s normálními
lidmi a problém nespočíval ani tak v tom, jak se dokázali vyrovnat se svým
"normálním svědomím", jako spíše v tom, aby "se oprostili" od čistě živočišné
lítosti, která mimoděk přepadá všechny normální lidi při pohledu na tělesné
utrpení. Trik, který Himmler uplatňoval - maje zřejmě sám silný sklon k
takovýmto instinktivním reakcím - byl velmi jednoduchý a účinný. Spočíval v
převrácení tohoto soucitu hned v samém zárodku: místo aby se týkal druhých,
musel se zaměřit na sebe sama. A tak vrahové, kdykoli je zachvátila hrůza z
jejich vlastních činů, si již neříkali: co to, probůh, dělám. Jímal je z toho
pocit přesně opačný: jak jen musím trpět při plnění tak strašlivých povinností!
Jaký těžký úkol spočívá na mých bedrech!
Mezery v Eichmannově paměti, pokud jde o Himmlerova geniální hesla, lze
vysvětlovat i tím, že k řešení problému svědomí byly po ruce i další, možná
ještě působivější prostředky. Na prvním místě stála, jak Hitler zcela správně
předpokládal, prostá skutečnost, že byla válka. Eichmann se k tomu neustále
vracel:
"Člověk okolo sebe viděl samé mrtvé a tudíž jsme se k těmto věcem
vztahovali naprosto jinak než dneska."
Byla prý tehdy doba, kdy byl člověk k smrti lhostejný, dokonce i k své
vlastni:
"Nestarali jsme se, zda zahyneme dnes či zítra, a byly doby, kdy jsme
proklínali ráno - já tedy rozhodně, a vím, že stejné pocity měli i jiní - , že
vůbec ještě jsme."
V této atmosféře smrti a násilí se neminulo účinkem ani to, že při
uskutečňování "konečného řešení" se v pozdějších stádiích již nestřílelo, ale
používaly se plynové komory. A ty byly od začátku až do konce spojovány s
"euthanásií", kterou Hitler propagoval od prvých dnů války a která se až do
vypuknutí války s Ruskem používala v Německu v případech lidí duševně chorých.
Následkem toho se vyhlazovací program uvedený do chodu koncem léta 1941 od
samého začátku rozeběhl po dvou kolejích. Jedna končila u plynových komor a
druhá vedla ke skupinám prvního nasazení. Záminkou k akcím těchto skupin byl boj
s partyzány a jejich oběťmi ani zdaleka nebyli jen Židé. Einsatzgruppen krom
toho, že potíraly skutečné partyzány, zasahovaly proti ruským funkcionářům,
cikánům, asociálním živlům, duševně chorým - a také proti Židům, jakožto
"potencionálním nepřátelům". Těm bohužel trvalo celé týdny, ba měsíce, než
pochopili, oč běží. Pak už ale většinou bylo na útěk pozdě. /Starší generace se
pamatovala na předchozí světovou válku, kdy zde byla německá armáda pozdravována
jako osvoboditelka. Ani ona, ani mladší ročníky nevěděly nic o tom, jak se
zachází se Židy v Německu či ve Varšavě. "Lidé jsou zde nápadně špatně
informováni", hlásila německá tajná služba z Běloruska /Hillberg, str.207,
pozn.107/. Občas se v této oblasti vyskytli i Židé němečtí. Ti ale žili ještě v
pozoruhodnější iluzi: prý byli vysláni na východ jako "pionýři" Třetí říše.
Einsatzgruppen se "zvláštním posláním" existovaly pouze čtyři, každá o síle
jednoho praporu, celkem tedy asi čtyři tisíce mužů. Musely a také úzce
spolupracovaly s armádou a jejich vzájemné vztahy byly "výborné" a někdy až
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"srdenčné". Generálové se vůči Židům "chovali překvapivě dobře". Nejenže
"své" Židy" posílali skupinám prvního nasazení, ale často jim dokonce půjčovali
k asistenci při hromadných masakrech své vlastní lidi, řadové vojáky wehrmachtu.

Celkový počet Židů, kteří takto padli za oběť, se odhaduje na 1 a půl miliónu
/Hilberg/. Nedošlo k tomu ovšem na základě Vůdcova rozkazu ke "konečnému řešení
židovské otázky", nýbrž na základě jiného rozkazu, který Hitler uložil
Himmlerovi již dříve a podle něhož měla SS a policie "v rámci přípravy na
převzetí politické správy v Rusku provádět zvláštní úkoly".
Přesto, že byl Vůdcův rozkaz zlikvidovat celou židovskou populaci - a
nejen tedy Židy ruské a polské - vydán až později, jeho geneze se datuje mnohem
dříve. Nadto se nezrodil v RSHA či v jiném úřadě spadajícím pod Heydricha či
Himmlera, nýbrž pocházel přímo z říšského kancléřství. Z válkou nikterak
nesouvisel a také jej nikdy nikdo vojenskou nutností neodůvodňoval. Jednou z
velkých zásluh Retlingerovy práce "Endlösung" je to, že podala přesvědčivý
důkaz, že v plynových komorách na východě se praktikoval systém vyhlazování
podle Hitlerova programu "euthanasie". Proces s Eichmannem přes veškerou snahu o
"historickou pravdu" bohužel nevěnoval této okolnosti žádnou pozornost. Vneslo
by to totiž světlo do velice diskutované otázky, zda měl Eichmann jako
příslušník RSHA co dělat s používáním plynu nebo ne. Ačkoli se o to jeden z jeho
lidí /Rolf Günther/, možná z vlastní iniciativy, možná na zvláštní příkaz,
zajímal, je to nepravděpodobné. Kupříkladu Gobocnik, který instaloval plynová
zařízení v Lublinské oblasti, se neobracel, potřeboval—li další personál z řad
SS či policie, na Himmlera či jakýkoli jemu podřízený úřad SS nebo policie. Psal
přímo Viktoru Brackovi do Vůdcovy kanceláře a teprve Brackovým prostřednictvím
se jeho žádost dostala k Himmlerovi.
První plynové komory byly zkonstruovány v roce 1938 na základě Hitlerova
výnosu datovaném dnem vypuknutí války, podle kterého "nevyléčitelně
nemocným…může být poskytnuta smrt z milosti". /Tento "zdravotnický" původ
zabíjení plynem možná přivodí dr. Servatia k zarážejícímu přesvědčení považovat
to za "zdravotnickou záležitost"./ Myšlenka sama ale byla ještě mnohem starší.
Hitler už koncem roku 1935 naznačil hlavnímu říšskému lékaři Vagnerovi, že
"bude-li válka, chopí se myšlenky euthanasie a bude ji realizovat", protože se
"domnívá, že právě ve válce se takový problém snáze a lépe vyřeší". Po zmíněném
výnosu byly "akce smrti z milosti" okamžitě zahájeny: od prosince 1938 do srpna
1941 bylo kysličníkem uhelnatým usmrceno asi 50 000 /nebo možná 100 000/ duševně
chorých Němců. Smrtící komory ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních byly
maskovány stejným způsobem jako později plynové komory v Osvětimi, tedy jako
sprchy a koupelny. Program euthanasie se však neosvědčil. Usmrcování plynem se
před německou veřejností, zejména před lidmi žijícími v okolí ústavů, nedal
utajit. Protesty se hrnuly ze všech stran. Obyvatelstvo, jak se ukázalo, k
"objektivnímu" pohledu na podstatu mediciny a úlohu lékařů dosud nedospělo. Na
východě se usmrcovat plynem - či "poskytovat smrt z milosti", "humánní metodou",
jak se vyjadřovali nacisté - začalo téměř přesně na den, kdy se s tím v Německu
skončilo. Odborníci, kteří se dosud podíleli na domácím programu euthanasie,
byli vysláni na východ, aby tam instalovali příslušná zařízení, tentokrát na
vyhlazování celých národů. Rozkaz k tomu přišel přímo z Hitlerovy kanceláře
(případně ze Říšského zdravotnického úřadu) a rozhodně ne od Himmlera či RSHA.
Pod Himmlerovu správu se celá vyhlazovací mašinerie dostala, až když bylo vše
připraveno k provozu.
V rafinovaném systému hesel, krycích výrazů a označení neměla ani jedna
nacistická "jazyková směrnice" tak rozhodující vliv na mentalitu aktérů
"konečného řešení", jako tento první Hitlerův výnos týkající se vražd, který
nahradil slovo "vraždit" obratem "poskytnout smrt z milosti". Když se Eichmanna
při policejním výslechu
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dotázali, zda direktiva "zabránit zbytečným tvrdostem" nezněla tváří tvář
skutečnosti, že údělem těchto lidí byla tak jako tak jistá smrt, ironicky, vůbec
této otázce nerozuměl. Tak pevně v něm bylo zakotveno přesvědčení, že
neodpustitelným hříchem není vraždit, ale pouze nezabraňovat při tom zbytečnému
utrpení. Během procesu projevoval upřímné známky pobouření, když svědkové
vypovídali o ukrutnostech a zvěrstvech SS. Toto Eichmannovo pohoršení však soudu
i obecenstvu v soudní místnosti uniklo. Mylně považovali jeho křečovitou snahu o

klid za lhostejnost a usuzovali z toho, že "se ho ale vůbec nic nedotkne".
Upřímné rozhořčení v něm nevyvolávala obvinění, že posílal na smrt milióny lidí,
nýbrž tvrzení jednoho svědka (které soud odmítl), že údajně umlátil k smrti
jakéhosi židovského chlapce.
Samozřejmě posílal lidi i do oblasti působnosti skupin prvního nasazení,
které, jak známo, "smrt z milosti" neposkytovaly, ale své oběti prostě střílely.
Snad měl v pozdějších stádiích "konečného řešení" lepší pocit, když rozšiřováním
kapacity plynových komor bylo možno zabránit "zbytečným tvrdostem". Novou metodu
zcela určitě pokládal v postoji nacistického režimu vůči Židům za rozhodný
pokrok. Vždyť když se z programem zplynování začínalo, výslovně se zdůrazňovalo,
že "dobrodiní euthanasie bude vyhrazeno pouze Němcům". Jak válka pokračovala a
všude kolem řádila smrt - na východní frontě, v afrických pouštích, v Itálii, na
francouzském pobřeží, v troskách německých měst - mohly plynové komory v
Osvětimi a v Kulmhofu, v Majdanku a Belvzeku, v Treblince a Sobiboru skutečně
působit jako "obecně prospěšná zařízení ústavní péče", jak nazývali experti na
"smrt z milosti" zplynovací zařízení pro duševně choré (pokud ovšem neříkali jen
krátce "zařízení"). Na východní frontě beztak pracovala od začátku roku 1942
tzv. komanda euthanasie, jež "pomáhala raněným uvízlým ve sněhu a ledu". Jakkoli
byly tyto vraždy utajované, věděli o nich mnozí - v každém případě i aktéři
"konečného řešení".
Často se poukazovalo na to, že usmrcování duševně chorých v Německu muselo
být přerušeno, protože mezi obyvatelstvem, zejména z úst některých odvážných
církevních hodnostářů, zazněly protesty. Avšak poté, co se "program euthanasie"
zaměřil na Židy, tyto protesty už tak hlasité nebyly, ačkoli některé tábory
smrti se nacházely na německém území a v jejich okolí žilo německé obyvatelstvo.
Ponecháme-li následky "výchovy k myšlence euthanasie" stranou, je dosti
pravděpodobné, že v průběhu války se všeobecný názor na "bezbolestnou smrt
plynem" změnil. Tyto věci lze těžko prokázat. Vzhledem k utajení celého podniku
neexistují žádné dokumenty, které by to doložily, a nikdo z válečných zločinců o
tom nikdy nemluvil, dokonce ani obžalovaní v norimberském procesu s lékaři,
kteří se, když přišla řeč na "euthanasii", oháněli citáty z mezinárodní
literatury.
Možná, že mezitím na atmosféru veřejného mínění, v níž vraždili a vraždy
předepisovali, pozapomněli; možná, že se o to už dále nestarali, protože se
omylem - na základě svých "objektivních a vědeckých" přístupů - pokládali za
nesrovnatelně pokrokovější než normální lidé. Několik ojedinělých historek,
které se můžeme dočíst ve válečných denících důvěryhodných lidí, jimž bylo
naprosto jasné, že je jich úděs nad tím, co se děje, jejich bližní nesdílejí,
ilustruje, jak hluboký morální debakl celý německý národ utrpěl.
Reck-Malleszewen, o němž už slovo padlo, vypravuje o jedné "vedoucí SS",
která v létě roku 1944 hovořila k bavorským sedlákům a přesvědčovala je, aby se
nevzdávali. Asi se dlouho u "zázračných zbraní" a naděje na vítězství
nezdržovala a přešla přímo k eventualitě porážky, které se prý dobrý Němec
nemusí obávat, neboť
"Vůdce ve své dobrotě připravil pro případ, že by válka nedopadla dobře,
pro německý národ pokojnou smrt plynem."
A autor k tomu dodává:
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"Ne, nevymýšlím si, tato milá dáma nebyla žádný vzdušný přelud, viděl jsem
ji na vlastní oči: čtyřicátnici se žlutou pletí a pomatenýma očima…A co se
stalo? Hodili ji alespoň bavorští sedláci do Obingerského jezera, aby její
nadšení zemřít trochu schladili? Nic takového je ani nenapadlo. Šli domů a
potřásali při tom hlavami…"
Druhá historka postihuje jádro věci ještě lépe, neboť se týká ženy, která nebyla
žádnou "vedoucí" a snad ani ne členkou strany. Odehrála se ve zcela jiné části
Německa, ve Východním Prusku, v lednu 1945, několik dní předtím, než Rusové
zničili Královec, obsadili trosky města a celou oblast anektovali. Vypravěč,
hrabě Hans von Lebendorff /"Východopruský deník",1961/ zůstal jako lékař v
městě, aby se staral o raněné vojáky, které už nebylo možno evakuovat. Zavolali

ho do obrovského sběrného tábora pro uprchlíky z území, které už Rudá armáda
obsadila. Tam ho oslovila nějaká žena a ukazovala mu své křečové žíly, které ji
už léta trápily a které si teď, když měla čas, konečně chtěla nechat léčit.
"Snažil jsem se jí vysvětlit, že by bylo důležitější především odejít z
Královce. Pak si to může nechat ošetřit kdekoli. "Kam máte namířeno?", zeptal
jsem se. "To nevím, ale slyšela jsem, že se všichni mají dostat do Říše." A pak
ještě nečekaně dodala: "Rusům nás Vůdce nenechá. To nás raději usmrtí plynem."
Opatrně jsem se rozhlédl kolem sebe, ale zdálo se mi, že na tomto výroku kromě
mne nikdo nic divného neshledává."
Tato historka člověku připadá - jako většina pravdivých historek neúplná. Chyběl tu nějaký hlas, pokud možno ženský, který by s hlubokým
povzdechem dodal: "Ale vždyť ten všechen dobrý a vzácný plyn vyplýtvali na
Židech!"
VII. Konference ve Wannsee aneb Pilát Pontský
Až dosud se moje zpráva o pohnutkách Eichmannova svědomí opírala o důkazní
materiály, na které on sám zapomněl. Podle jeho vlastního líčení ke zvratu
nedošlo už čtyři týdny, nýbrž až čtyři měsíce poté, co se "rozhodl" poslat první
židovský transport nikoli skupinám prvního nasazení, jak měl, ale do lodžského
ghetta. V lednu 1942 se konalo tajné zasedání, které nacisté nazývali
"konferencí státních sekretářů" a jež se dnes většinou označuje jako "konference
ve Wannsee". Heydrich svolal její účastníky do domu, který se nacházel ve
stejnojmenném berlínském předměstí. Úřední název konference napovídá, proč bylo
toto setkání nutné: mělo-li být konečné řešení uskutečněno v celé Evropě, pak
tichý souhlas státních úředníků k tomu nestačil. Vyhlazovací program vyžadoval
aktivní spolupráci všech ministerstev a celého úředního aparátu. Ministry
Německé říše byli 9 let po Hitlerově nástupu k moci vesměs staří členové strany
/osoby, které se pouze "přidaly" v počátečních stadiích režimu, byly mezitím
nahrazeny nacisty/.
Avšak mnohým z těchto lidí se stejně příliš důvěřovat nedalo. Ne všichni totiž
vděčili za svou kariéru pouze straně a mezi těmi, kteří ano - sem patřil třeba
Heydrich či Himmler - byli někteří úplné nuly: na příklad Joachim von
Ribbentrop, kdysi obchodník s vínem, toho času šéf ministerstva zahraničí. A
ještě horší to bylo, pokud šlo o vysoké úředníky, kteří podléhali jednotlivým
ministrům. Tito mužové, tvořící za jakékoli vlády, v jakémkoli státním zřízení
páteř státní správy, snadno nahraditelní nebyli, Hitler je toleroval a pokud se
beznadějně nezkompromitovali, toleroval je po Hitlerovi i Adenauer. Právě oni to
byli, kdo postavili vedení Třetí říše před závažný problém. Státní sekretáři a
právní či jiní poradci v různých ministerstvech často ani nebyli členy strany a
Heydrichovy
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pochybnosti o tom, zda se mu podaří přimět je k aktivní spolupráci na masových
vraždách, byly zcela na místě. Podle Eichmanna počítal Heydrich s "největšími
potížemi". Jak se však mělo ukázat, velice se mýlil.
Cílem konference ve Wannsee byla koordinace veškerých opatření k realizaci
"konečného řešení". Zpočátku se diskutovalo o "složitých právních otázkách", na
příklad jak přistupovat k polovičním či "čtvrtinovým Židům": mají být
likvidováni nebo jenom sterilizováni? Následovala rozprava o "různých způsobech,
jak konečné řešení realizovat", jinými slovy o různých metodách zabíjení. I v
tomto bodě vládl mezi přítomnými "všeobecný a radostný souhlas. Idea "konečného
řešení" byla "všemi přítomnými "přijata s "neobyčejným nadšením". Obzvláště
takové vystupování překvapovalo u dr. Wilhelma Stuckarta, státního sekretáře
ministerstva vnitra, jenž až doposud byl znám svým velice zdrženlivým a váhavým
po- stojem k "radikálním" stranickým opatřením. Byl totiž - alespoň podle
výpovědi dr. Hanse Globkeho před Norimberským tribunálem - upřímným zastáncem
práv a zákona. Určité komplikace se sice vyskytly, státního sekretáře Josefa
Bühlera, tehdy druhého nejvyššího muže v Generálním gouvernementu, vyhlídka na
možné přesuny Židů ze západu na východ vyděsila, protože by to znamenalo přísun

dalších Židů do jemu svěřené oblasti. Navrhoval proto, aby tyto evakuace byly
pozdrženy /bylo by přece lepší, "začít s konečným řešením židovské otázce právě
v Generálním gouvernementu, protože zde… nejsou žádné vážné potíže s dopravou"/.
Pánové z Wilhelmstrasse zase přišli s vlastním, pečlivě vypracovaným memorandem,
obsahujícím "přání a návrhy ministerstva zahraničí k navrhovanému komplexnímu
řešení židovské otázky v Evropě", jež však valný ohlas nemělo. Důležité bylo,
jak Eichmann zcela správně potvrdil, že státní úřednici nejen že vyjadřovali svá
mínění, nýbrž sami předkládali konkrétní návrhy. Zasedání netrvalo déle než
jednu, maximálně jednu a půl hodiny. Potom se podávaly nápoje a byl společný
oběd. Bylo to "družné setkání", při němž měly být také navazovány užší osobní
kontakty.
Pro Eichmanna, který se dosud nikdy do tak vysoké společnosti nedostal,
představovala tato schůzka velmi důležitou událost. Sám stál služebně i
společensky hluboko pod všemi přítomnými. Rozesílal pozvánky a shromažďoval
některé statistické údaje /plné neuvěřitelných chyb/ pro úvodní Heydrichův
referát. Šlo přece o to zavraždit jedenáct miliónů Židů a byl to tedy podnik
značně rozsáhlý. V průběhu konference měl pak Eichmann pořizovat zápis. Působil
tedy jako jakýsi její tajemník. Proto také, když státní hodnostáři odejeli, směl
ještě zůstat se svými nadřízenými.
"Pamatuji se ještě, že jsme po této konferenci ve Wannsee, Heydrich,
Müller a moje maličkost, v pohodě seděli u krbu… ne proto, abychom znovu
probírali pracovní záležitosti, ale abychom si po dlouhých a namáhavých hodinách
dopřáli chvilku klidu."
A ještě ve vězení si Eichmann vzpomínal na všeobecnou spokojenost a
zvláště na Heydrichovu dobrou náladu:
"Vím ještě..,že jsem Heydricha tehdy poprvé viděl kouřit… a myslel jsem
si, dnes Heydrich kouří, což jsem u něho jinak nikdy neviděl. A taky pije koňak.
Už celá léta jsem neviděl, že by Heydrich pil jakýkoli alkoholický nápoj."
Ještě z jiného důvodu byl den konference pro Eichamnna tak
nezapomenutelný. Ačkoli dělal všechno, aby uvedl "konečná řešení" do pohybu,
přece jen v něm dosud hlodaly určité pochybnosti o "tak násilném řešení". V ten
den se však všechny pochybnosti rozplynuly. "Tady na konferenci ve Wannsee
hovořili prominenti tehdejší říše, rozkazovali papežové". Teď konečně na vlastní
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oči viděl a na vlastní uši slyšel, že nejen Hitler a "sfinga"
Müller, nejen přišlušníci SS a členové strany, nýbrž i výkvět starého dobrého
státního úřednictva se přel se všemi ostatními o čest stát při řešení této
"strašlivé záležitosti" v prvních řadách. "V tom okamžiku jsem pocítil takové
pilátovské uspokojení, že já osobně na tom žádnou vinu nenesu." Cožpak si on
vůbec mohl dovolit o věci soudit? Tak "arogantní" přece nebyl. "Proč se mám já,
malý člověk, s tím trápit?" Nuže, nebyl první ani poslední, komu skromnost
přivodila pád.
Potom, jak si Eichmann vzpomínal, probíhalo všechno více méně hladce a
velmi rychle přešlo v rutinu. Jako byl dříve expertem na "nucené vystěhovávání"
Židů, stal se nyní velice rychle odborníkem na jejich "vysídlování". V jedné
zemi po druhé se opakovalo totéž: Židé se museli nechat registrovat, byli
donuceni nosit jako nápadné znamení žlutou hvězdu, byli shromažďováni a
deportováni, jednotlivé transporty odcházely do toho či onoho tábora smrti na
východě podle momentální kapacity. Když přijel vlak nacpaný Židy na místo
určení, ti zdatnější byli vybráni na práci, dosti často k obsluze smrtících
zařízení a ti ostatní byli bezprodlení usmrceni. K menším závadám docházelo
pouze zřídka. Ministerstvo zahraničí bylo ve spojení s úřady všech států, které
nacisté obsadili /nebo byli jejich spojenci/ a vykonávalo na ně tlak, aby své
Židy deportovali, nebo naopak, aby je neodesílali příliš překotně, mimo
stanovené pořadí a bez ohledu na kapacitu vyhlazovacích center. /Alespoň tak to
zaznamenala Eichmannova paměť; ve skutečnosti to tak úplně hladká ne- bylo./
Odborníci v oboru práva se starali o nezbytný zákonný podklad. Zbavovali oběti
státní příslušnosti, což bylo důležité ze dvou důvodů: za prvé nemohl žádný jiný
stát zahájit pátrání po deportovaných a za druhé tím získaly země, kde byli Židé

usídleni, právní možnost konfiskovat jejich majetek. Za koordinace Říšského
ministerstva financí a Říšské banky byla shromažďována obrovská kořist z celé
Evropy, od cenností až po hodinky a zlaté zuby. V Říšské bance bylo zlato
roztříděno a předáno k přetavení Pruské státní mincovně. Říšské ministerstvo
dopravy zase dalo - pod heslem "kola se musí točit k vítězství" - k dispozici
potřebné železniční vagony /bez ohledu na to, že v té době byl dopravních
prostředků krajní nedostatek/ a staralo se, aby časové rozpisy deportace židů
nekolidovaly s běžnými jízdními řády. Eichmann nebo jeho lidé informovali
židovské rady, kolik Židů je třeba do právě organizovaného transportu a ty
vyhotovovaly seznamy lidí určených k deportaci. A Židé se nechali registrovat,
vyplňovali nesčetné formuláře a nesmírně podrobné dotazníky o svém majetku, aby
ten pak mohl být bez potíží zabaven, načež se přesně dostavovali na určená místa
a nastupovali do nákladních vagónů. Těch několik málo, kteří se pokusili
uprchnout nebo ukrýt, vypátraly židovské policejní oddíly. Eichmann bral na
vědomí, že nikdo neprotestuje, že všechno klape, že všichni "spolupracují".
"Lidé tady nepřetržitě dojíždějí na vlastní pohřeb", napsala jedna berlínská
Židovka v roce 1943. Všichni přitom věděli, co je čeká.
...........
Hladký chod obludné smrtící mašinerie ukazuje, jak hluboký morální rozklad
nacisté způsobili, v celé evropské společnosti, zejména v jejích vyšších
vrstvách. Nejen v samotném Německu, nýbrž takřka ve všech zemích, kde působil,
nejen mezi pronásledovateli, ale i mezi pronásledovanými, Eichmann choval - na
rozdíl od jiných nacistických "elementů" - před "dobrou společností" ten
největší respekt. Pokud se k německy mluvícím funkcionářům choval zdvořile, bylo
to především proto, že si uvědomoval, že jej tito lidé společensky převyšují.
Vůbec to nebyl hrubián, jak o něm tvrdil jeden ze svědků. Nebyl ani dobrodruh,
cynik či
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nihilista. Jeho kredem, jemuž po celý život hluboce věřil, bylo - po vzoru lidí
z "dobré společnosti" - "mít "úspěch". Příznačný je tudíž závěr, k němuž
Eichmann došel se Sassenem, když spolu hovořili na téma Hitler, který se však
později rozhodli z rozhovoru vyškrtnout. Eichmann řekl:
"Hitler se mohl mýlit úplně ve všem. Mimo diskusi však zůstává jedno: byl
to muž, který se ze svobodníka německé armády dokázal vypracovat na vůdce téměř
osmdesátimilionového národa….Již tento úspěch byl pro mne důkazem, že se mu mám
podřídit."
Jako mnohé jiné i jeho "těšilo", že "muž z lidu", syn celníka se dokázal
postavit do čela národa. I on v této kariéře viděl symbol "nevyššího ideálu
národní pospolitosti" /Melitta Maschmann, Fazit, Stuttgart 1963/. Když zažil, s
jakou horlivostí a jak snaživě reagovala "dobrá společnost" stejně jako on sám,
jeho svědomí se uklidnilo. Vůbec si nepotřeboval, jak stálo v rozsudku,
"zacpávat uši před hlasem svědomí". Ne však proto, že by žádné svědomí neměl,
nýbrž z toho důvodu, že jeho hlas: k němu promlouval v naprostém souladu s jiným
"vysoce váženým" hlasem, a sice hlasem vážené společnosti, která ho obklopovala.
Eichmann se ospravedlňoval tím, že k němu nikdy žádný hlas, který by
burcoval jeho svědomí, nedolehl. A bylo tedy na obžalobě, aby dokázala, že
nemluví pravdu; že určité hlasy, kterým mohl naslouchat, přece jen zaznívaly; že
svou práci navíc konal mnohem horlivěji, než vyžadovala povinnost. Vzdor tomu,
že Eichmannova horlivost při plnění svých úkolů byla skutečně až zarážející,
nelze ji, ať to zní sebepodivněji, úplně oddělovat od podivné dvojznačnosti, jíž
se hlasy, opravdu jej tu a tam nabádající ke zdrženlivosti, vyznačovaly. Tak
znavnou "vnitřní emigraci" v Německu - všechny ty, kdo ve Třetí říši zastávali
nějaké, často dokonce dosti vysoké postavení a po válce pak tvrdili,
vysvětlujíce sobě i světu, že "uvnitř" byli vždycky proti - můžeme klidně
ponechat stranou. Nejde o to, zda tito lidé mluví či nemluví pravdu. Problém je,
že v ovzduší Hitlerova režimu, kdy platila obecná tendence všechno tajit,
neexistovalo lépe střežené tajemství než právě tato "vnitřní opozice". V
podmínkách nacistického teroru to bylo téměř samozřejmostí. Jak mě ujišťoval

jeden velice známý "vnitřní emigrant", subjektivně jistě upřímný, museli tito
lidé - aby svá tajemství uchránili - "navenek" vystupovat dokonce ještě
nacističtěji než opravdoví nacisté. Možná lze takto vysvětlit, proč těch několik
málo nám známých protestů proti programu vyhlazování vyšlo spíš než od velitelů
armády z řad starých členů strany. Po pravdě řečeno existovala pouze jedna
cesta, jak ve Třetí říši žít a neangažovat se jako nacista: vůbec se
neprojevovat, držet se od veřejného života co nejdál. Tak jedině se člověk mohl
nezaplést do zločinů a takovouto "nezúčastněnost" lze považovat za jediné
kriterium, podle něhož můžeme dnes vinu či nevinu jednotlivce měřit /Otto Krichheimer, Political Justice, 1961/. Má-li mít označení "vnitřní emigrace" vůbec
nějaký smysl, pak lze za "vnitřního emigranta" považovat pouze toho, kdo "v
úzkosti a jakoby vyvržen ze svého vlastního národa žil uprostřed slepě věřících
a onoho muže /Hitlera/ jako neomylného zbožňujících mas", jak to ve svém
vystoupení před Norimberským tribunálem jménem společné obhajoby vyjádřil
profesor Jahrreiss. Tam, kde nebylo možné jakkoli se organizovat, opozice
skutečně "neměla žádný smysl". Zajisté, vyskytovali se Němci, kteří žili po
dvanáct let "v úzkosti a jakoby vyvrženi", ale jejich počet byl i mezi odbojáři
v poměru k celkové populaci malý. V posledních letech se stalo heslo "vnitřní
emigrace" /už samo o sobě dvojznačné,
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protože znamenající stejně tak dobře "stažení do sebe sama, do svého vnitřního
života", jako způsob chování odpovídající životu emigrace v cizině/ úplnou
fraškou. Na příklad i člověk tak temné minulosti jako dr. Otto Bradfisch, bývalý
příslušník skupiny prvního nasazení, který velel popravám nejméně 15 000 lidí,
vysvětloval při svém vlastním procesu v roce 1961 před soudem v Mnichově, že prý
byl také "vnitřně" stálo proti. Zřejmě potřeboval smrt 15 tisíc lidí, aby si
zajistil alibi v očích těch pravých nacistů. Stejnou argumentaci, ovšem s menším
úspěchem, použil bývalý, župní vedoucí ve Warthegau Artur Greiser, když stál
před polským soudem: zločiny, za které jej nakonec v roce 1946 pověsili,
prováděla pouze jeho duše "oficiální". Jeho "soukromá duše" byla prý vždycky
proti.
S nějakým "vnitřním emigrantem" se Eichmann asi nikdy nesetkal. Zato musel
znát mnoho úředníků, kteří dnes tvrdí, že ve svých funkcích a úřadech setrvávali
pouze proto, aby "zabránili nejhoršímu", aby věci "zmírnili" a "znemožnili
pravým nacistům nastoupit na jejich místa". Ukázkovým případem je už dříve
zmíněný dr. Hans Globke, státní sekretář, který od roku 1953 do roku 1963
zastával funkci vedoucího úřadu spolkového kancléře. Protože při procesu s
Eichmannem nepadla zmínka o žádném jiném úředníku ve srovnatelně vysokém
postavení, podíváme se krátce na "zmírňující činnost" dr. Globkeho. Před
Hitlerovým nástupem k moci působil na pruském ministerstvu vnitra a tam se také
začal - obdivuhodně v pravý čas - zajímat o židovskou otázku. V listopadu 1932
vypracoval návrhy, v nichž bylo poprvé uvedeno, že k žádosti o změnu jména je
třeba předložit i doklady o arijském. původu. Globke byl i autorem "směrnic"
vyhlášených v prosince 1932 /Hitlerův nástup k moci tehdy ještě nebyl sice
jistý, ale považoval se za velmi pravděpodobný/, ve kterých se praví, že "každá
změna jména administrativní cestou.." zastírá "pokrevní původ", a proto se
"snahy židovských osob zastřít své židovské kořeny odložením či změnou jména
nepodporují". "Pohoršlivá židovská jména" se nedále mohou měnit pouze za jiná
židovská jména. "Ani přestup na katolickou víru není k nežádoucí změně jména
dostatečným důvodem". Tato formulace je vzhledem k tomu, jak intenzivně je
dr.Globke ke katolické církvi poután, přece jen pozoruhodná. /srvn. Reinhardt.
M.Strecker, Dr.Hans Globke - Aktenzüge, Dokumente, Hamburk,str.20 a další/ Je
patrné, že v pruském ministerstvu vnitra šli plni horlivosti s dobou, k čemuž
náleželo i to, že výslovně nařídili, že "tato právní linie nemá být zveřejněna".
Nezveřejňování zákonů, podle kterých se rozhoduje se posléze, byť mnohem
později, stalo opravdu jedním ze základních znaků totalitní vlády v Německu. Dr.
Globke si svůj zájem o jména uchoval i v době, kdy už Třetí říše existovala;
protože jeho komentář k norimberským zákonům z roku 1935 byl ve věci "hanobení
rasy" mnohem radikálnější než předchozí výklad, který podal starý člen strany

dr. Bernhardt Lösener, expert na židovské záležitosti na ministerstvu vnitra,
bylo klidně možné mu vyčítat, že nejen že věci nezmírňoval, nýbrž je dělal ještě
horšími, než kam by je bývali dovedli "praví nacisté". Přes veškerou snahu
připustit, že svou zmírňovací činnost bral vážně, lze si jen těžko představit,
co vlastně vůbec dělal, resp. co za daných okolností dělat mohl, aby věci byly
lepší než jaké by byly bez jeho přispění. Po dlouhém pátrání však nakonec přece
jen vystoupil jeden německý časopis a "záhadu" Globkova "zmírňování" objasnil.
Autoři vysvětlujícího článku objevili dokument, který skutečně podepsal dr.
Globke a jímž se nařizovalo, že české nevěsty německých vojáků musí k žádosti o
povolení sňatku přiložit svou fotografii v plavkách. A dr. Globke vysvětloval;
"Tento důvěrný příkaz po- někud zmírnil už tři léta trvající skandál." Do té
doby, než zasáhl
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on, musely české nevěsty totiž předkládat fotografii, na níž
byly úplně nahé.
Dr. Globke měl podle výpovědi v Norimberku štěstí, že pracoval pod dalším
"zmírňovačem" státním sekretářem Wilhelmem Stuckartem, s nímž jsme se už
seznámili jako s horlivým účastníkem konference ve Wannsee. Stuckartova
zmírňovací činnost se týkala polovičních židů, pro které doporučoval na místo
likvidace sterilizaci. /Norimberský soud, který měl zápis z Wannsee k dispozici,
mu sice odmítal věřit, že o programu vyhlazování vůbec nic nevěděl, avšak na
základě špatného zdravotního stavu ho odsoudil pouze na dobu, již strávil ve
vyšetřovací vazbě. Německý denacifikační soud mu pak ještě uložil pokutu 500
marek a ačkoli musel být informován, že Stuckart patřil ke "staré gardě" ve
straně a býval přispívajícím členem SS, označil ho jako pouhého "přívržence"./
Historky o "zmírňovačích" v Hitlerových kancelářích patří patrně k celé té
spoustě poválečných legend a zde vskutku nemusíme pátrat po varovných hlasech,
které by eventuálně mohly k Eichmannovu svědomí proniknout.
Otázka těchto hlasů se stala v Jeruzalémě závažnější ve chvíli, kdy se
jako svědek obžaloby objevil před soudem probošt Heinrich Grüber, jediný Němec,
který zde v této roli vystupoval. /Kromě soudce Michaela Musmannova ze Spojených
států to byl také jediný svědek, který nebyl Žid. Němečtí svědkové obhajoby
totiž byli vyloučeni předem, neboť kdyby se objevili v Izraeli, byli vystaveni
riziku trestního stíháni na základě téhož zákona, podle něhož se před soudem
zodpovídal Eichmann./ Probošt Grüber patřil k početně malé skupině lidí, kteří
neměli politický vliv a stáli v opozici proti Hitlerovi nikoli z
nacionalistických pohnutek, nýbrž ze zásady. Jejich postoj k židovské otázce
zůstával vzácně jednoznačný. Protože Eichmann kdysi mnohokrát s Grüberem jednal,
dalo se předpokládat, že jeho svědectví bude navýsost důležité a už pouhá jeho
přítomnost v jednací síni se považovala za senzaci. Grüberova výpověď žel byla
naprosto nepřesná. Po tolika letech si nejen přesně nevzpomínal, kdy vlastně s
Eichmannem mluvil, ale ani - a to bylo horší - čeho se jejich rozhovor vůbec
týkal. Spolehlivě si jen pamatoval, že Eichmanna jednou žádal, aby směl poslat
do Maďarska k svátkům pessah nekvašený chléb a že na začátku války cestoval do
Švýcarska, aby tam svým křesťanským přátelům vylíčil nebezpečnost situace a
naléhal na ně, aby se zasadili o zvýšení přistěhova- leckých kvót. /K jednání
asi muselo dojít ještě před tím, než bylo "konečné řešení" vyhlášeno, neboť s
tím se pojil i úplný zákaz vystěhovávání./ Nuže, dostal svůj nekvašený chléb a
cestoval bezpečně do Švýcarska a zpět. Jeho potíže začaly až později, když byly
zahájeny deportace. Probošt Grüber a ostatní faráři protestantských církví
intervenovali nejprve pouze ve prospěch "lidí, kteří byli v 1. světové válce
těžce raněni a kteří za účast v ní obdrželi vysoká vojenská vyznamenání" A pak
se zasazovali ve prospěch lidí "velmi starých" a dále vdov po padlých". Byly to
přesně tytéž kategorie, u nichž nacisté sami původně dělali výjimky a proto bylo
Grüberovi pouze vytýkáno, že "proti opatřením strany a vlády protestuje
nedovoleným způsobem" a žádné větší nepříjemnosti z toho neměl. Krátce na to
však probošt Grüber provedl skutečně něco mimořádného: pokusil se dostat do
koncentračního tábora Gurs v jižní Francii, kde vichská vláda internovala
společně s židovskými emigranty z Německa přes 7 500 Židů z Badenska a Saarské

Falce, které Eichmann na podzim roku 1940 propašoval přes německo-francouzské
hranice. Podle informací, které probošt Grüber získal, byli na tom tito Židé
ještě hůř než Židé deportovaní do Polska. Za tento pokus byl probošt zatčen a
poslán do koncentračního tábora - nejdřív do Sachsenhausenu a potom do Dachau.
/Podobný osud stihl kapitulního
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probošta Bernarda Lichtenberga z katedrály sv. Hedviky v Berlíně; ten se nejen
odvážil veřejně se modlit za všechny Židy pokřtěné i nepokřtěné /něco takového
bylo mnohem nebezpečnější než pouze intervenovat za "zvláštní případy"/, nýbrž
navíc ještě požádal, aby směl doprovázet jeden ze židovských transportů při
cestě na východ. Probošt Lichtenberg však během cesty do koncentračního tábora
zemřel./
Kromě toho, že podal důkaz o existenci "jiného Německa", k právnímu či
historickému významu jeruzalémského procesu probošt Grüber nijak zvláště
nepřispěl. O Eichmannovi nic nového neřekl: byl to prý "kus ledu"; byl "jako z
mramoru"; měl povahu "landsknechta"; byl to "cyklista" /to byl tehdy běžný
německý idiom označující člověka, který podlézá svým nadřízeným a naopak je
tvrdý na své podřízené/; jeho charakteristiky Eichmanna postrádaly nějaký hlubší
psychologický náhled, nehledě na to, že označení "cyklista" odporovalo důkaznímu
materiálu, podle kterého Eichmann neměl ve zvyku zacházet se svými podřízenými
špatně. V každém případě to byly interpretace a závěry, které by asi z každého
normálního soudního protokolu byly vyškrtnuty. V Jeruzalémě se však dokonce
znovu objevily v konečném znění rozsudku. Bez těchto interpretací a závěrů,
které do svědecké výpovědi vůbec nepatří, mohlo totiž to, co probošt Grüber před
soudem řekl, spíše posloužit obhajobě: Eichmann mu přece povolil, co jen mohl nekvašený chléb, cestu do Švýcar a nadto sám žádnou přímou odpověď Grüberovi
nikdy nedal, nýbrž ho pokaždé vyzval, aby přišel ještě jednou, neboť si prý musí
vyžádat instrukce. Mnohem důležitější ovšem byla otázka, kterou mu položil dr.
Servatius, konečně se jednou chopivší iniciativy:
"Působil jste na něho a vytýkal jste mu někdy, že jeho chování neodpovídá
morálce? Že to, co koná, je nemorální a nemravné?"
Ale probošt, statečný muž, samozřejmě nic takového neudělal a jeho
dodatečné zdůvodňování proč působilo spíše trapně. Řekl: "Činy jsou důležitější
než slova." A dále: "Slova by byla zbytečná". Tedy vyslovil pouhé obecnosti,
které z realitou konkrétní situace neměly vůbec nic společného. Tedy přece už
jen "pouhá slova" by byla bývala činy a možná to i byla chvíle, kdy by se bývalo
patřilo k povinnostem duchovního pastýře, aby tuto "zbytečnost slov" vystavil
zkoušce.
Ještě přesněji než otázka dr. Servatia vystihlo stav věcí prohlášení
samotného Eichmann k této záležitosti, které učinil ve své závěrečné řeči před
soudem: "Nikdo," opakoval, "ke mně nepřišel, aby mi mou úřední činnost vytýkal.
To o sobě netvrdí ani svědek Grüber. Přicházel ke mně a žádal pouze úlevy, aniž
by proti mé úřední činnosti vznášel jakékoli námitky." Podle výpovědi probošta
Grübera se ovšem zdá, že tento muž se ani tak nesnažil vymoci nějaká "ulehčení"
ve všeobecném utrpení, jako spíše výjimky, které nepřesahovaly rámec kategorií
protěžovaných Židů, které uznávali sami nacisté. Tyto kategorie neměčtí Židé od
samého začátku a bez jakýchkoli protestů akceptovali. Avšak právě vyžadování
privilegií pro německé Židy na rozdíl od Židů z východu, pro vyznamenané
účastníky války oproti obyčejným Židům, pro rodiny, jejichž příslušníci se
narodili v Německu oproti přistěhovalcům a naturalizovaným, to stálo u počátku
morálního rozvratu německé židovské společnosti. V souvislosti s tím, že toto
všechno se dnes většinou posuzuje tak, jako by nedůstojné chování v situaci
katastrofy patřilo k tomu nejpřirozenějšímu na světě, připomeňme chování
židovských, válečných veteránů ve Francii, kteří, když jim vláda nabídla
privilegia, odpověděli: " Prohlašujeme, slavnostně, že odmítáme veškeré zvláštní
yýhody, které by pro nás jako bývalé vojáky mohly vyplynout." /American Jewish
Yearbook, 1945/ Samozřejmě,
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nacisté tyto rozdíly nebrali nikdy vážně; Žid pro ně prostě zůstával Židem. Tyto
kategorie však až do konce hrály svou roli, a sice že přispívaly k uvolnění
určité stísněnosti, která mezi německým obyvatelstvem panovala: vždyť
deportováni byli jenom polští Židé, jenom lidé, kteří se vyvlékli z yojenské
povinnosti… a tak dále. Těm, kteří vidět chtěli, muselo být od samotného začátku
jasné, že "všeobecná praxe připouštěla určité výjimky "jen a jen proto, aby o to
"snáze bylo možno dodržovat obecné pravidlo" /Louis de Jong, Nazi-Occupied
Holland/.
Důvod, proč přijetí privilegovaných kategorii působilo tak neblaze, je
zřejmý: každý, kdo si pro svůj případ nárokoval"výjimku", dával najevo, byť
nepřímo, že pravidlo uznává. To však patrně žádný z těch, kdo - ať Židé či neŽidé - měli na mysli zcela určitě to nejlepší, když se zasazovali o "zvláštní
případy", kde jen to tylo možné, nikdy nepochopil. Nic asi nevrhá tak pronikavé
světlo na hloubku tohoto přesvědčení, na jehož základě dokonce i samy židovské
oběti akceptovaly kategorie při "konečném řešení" platící, jak dokládá
Kastnerova, v Německu uveřejněná zpráva. Vyplývá z ní, že Kastner byl ještě po
skončení války hrdý na svůj úspěch při zachraňování prominentních Židů /jedné z
kategorií, které nacisté oficiálně zavedli v roce 1942/, jako by se rozumělo
samo sebou, že proslulý, Žid má větší právo než obyčejní. Otázka, kterou Kastner
vložil do úst SS-standartenführerovi Kurtu Becherovi, prostě zněla: "Prominenti,
nebo tuctové zboží?" A když tedy Kastner na sebe vzal tuto odpovědnost a pomáhal
nacistům vybírat z anonymní masy ony "proslulé" Židy, pak podle svého mínění
zastupoval skutečné zájmy židovského národa, neboť, jak se vyjádřil, "víc než
odvahy ke smrti bylo zapotřebí odvahy k odpovědnosti." K tomu zbývá jen dodat,
že tato "odvaha k odpovědnosti" se vždy spojovala s nadějí, že "odvaha ke smrti"
nebude podrobena zkoušce. I když si jak židovští, tak nežidovští pří- mluvčí za
"zvláštní případy" nebyli své nedobrovolné kolaborace asi vědomi, nemohlo toto
nepřímé, mlčky přijímané uznávání pravidel, z nichž plynula všem "ne-zvláštním
případům" smrt, uniknout těm, kdo sami smrtící řemeslo provozovali. Sama
skutečnost, že byli žádáni o výjimky /které také příležitostně poskytovali a už
tím si vysloužili dík svých obětí/, v nich nutně musela vyvolávat pocit, že
dokonce ani jejich protivníci o správnosti jejich počínání nepochybují.
Ostatně se mýlil jak probošt Grüber, tak jeruzalémský soud, když
předpokládali, že o výjimky žádali výlučně jen nepřátelé režimu. Naopak, jak
výslovně konstatoval Heydrich na konferenci ve Wannsee, potřeba zřídit
terezínské ghetto vznikla právě v důsledku velkého množství podobných
intervencí, které se hrnuly ze všech možných stran. Terezín se později stal
"Potěmkinovou věcnicí" pro návštěvníky z ciziny a sloužil k oklamání vnějšího
světa /což ovšem původní záměr nebyl/. Strašlivé pravidelné probírky v tomto
"ráji" - "chci-li dnes srovnávat život v koncentračním táboře se životem v
Terezíně, je to, jako bych vedle sebe stavěl noc a den", vyjádřil se Eichmann
zcela správně - byly nutné, protože pro všechny privilegované nikdy dost místa
nebylo. A z jednoho nařízení vydaného Ernestem Kaltenbrunnerem, šéfem RSHA,
víme, že "při výběru židů do transportů…. se sledovalo, aby byli vybíráni pouze
ti, kdo nemají žádné zvláštní konexe a styky." Jinými slovy, méně "prominentní"
Židé byli nepřetržitě obětováni ve prospěch těch, jejichž zmizení na východě by
mohlo vzbudit nepříjemný zájem a otázky. "Zvláštní konexe a styky" musely
přesahovat hranice Německa. Podle Himmlera "se toto týká všech 80 miliónů
dobrých Němců. Každý z nás má přece svého slušného Žida. Je úplně jasné, že
ostatní jsou svině, ale právě ten můj je prima Žid." Sám Hitler prý měl znát 340
"prima. Židů", které buď uznal za Němce nebo jim dal statut polovičních židů.
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Takto bylo z účinku protižidovských opatření vyňato tisíce lidí a lze dokonce
tak vysvětlit skutečnost, že Heydrich zastával vysoké postavení v SS, Erhard

Milsch byl generálem Göringovy luftwaffe a Robert Ley měl vysokou funkci v
pracovní frontě.
Bylo totiž všeobecně známo, že Heydrich a Milch, byli napůl Židé a že ani s
Leyovým "potvrzením o původu" nebylo všechno v pořádku. Dokonce byly prý
odhaleny "židovské stopy i v Himmlerově příbuzenstvu"./ Fáma pravila, že
židovského původu byl i Hans Frank, generální guvernér Polska./ Sám Hitler se v
úzkém kruhu vyjádřil o výhodách těchto výjimek zcela nepokrytě. V Heydrichově
případě doporučil, aby tento "velice nadaný, ale zároveň velice nebezpečný muž
byl…pro hnutí zachován", a sice právě proto, že "takové lidi" je možné mít pro
jejich vlasní nearijský původ dokonale v rukou. Těmto účelům také sloužily
speciální kartotéky, které si vedly jak Bormann, tak i Himmler a Heydrich. /Z
hlavních válečných zločinců litovali tváří v tvář smrti pouze dva: Frank a Ley,
když čekali v Norimberce na svou popravu. Něco podobného se říká i o
Heydrichovi. Měl prý se během oněch osmi dnů, kdy umíral na následky zranění
způsobených atentátem českých vlastenců, "od bývalých výstřelků noci" /Fest/
odvrátit. Ani myšlenka na tuto pozdní lítost nás nemůže zbavit zneklidňující
otázky svědomí. Jelikož se ve všech těchto případech jednalo o "nearijce",
vkrádá se podezření, že tito lidé ani tak nelitovali vraždění jako takového,
jako toho, že se dopustili zrady na vlastním ná- rodě./ Pokud intervence ve
prospěch "prominentních Židů" přicházely od "prominentních" osob, měly velkou
naději na úspěch. Tak třeba intervenoval Sven Hedin, jeden z nadšených
Hitlerových ctitelů, za známého zeměpisce, profesora Philippsona z Bonnu,
protože prý žil v Terezíně v nedůstojných podmínkách. Hedin v jednom dopise
Hitlerovi vyhrožoval, že jeho postoj vůči Německu bude záviset na Philippsonově
osudu, načež bylo, jak píše Adler ve své knize o Terezíně, profesoru
Philippsonovi hned obstaráno lepší ubytování.
Představa o "prominentních Židech" v Německu nevymizelo, dodnes. O účastnících
1.světové války a jiných privilegovaných skupinách se už sice nehovoří, avšak
stále se ještě - na úkor všech ostatních Židů - s lítostí poukazuje výlučně na
osudy lidí "prominentních" či jinak "proslulých". Nemálo lidí, zejména mezi
vzdělanci, dodnes veřejně lituje, že Německo vyhnalo ze země Alberta Einsteina,
a vůbec přitom nechápe, o co větším zločinem ve srovnání s tím bylo zabít
nějakého Honzíka Khonů, i když to vůbec nebyl žádný genius.
/pokračování/
[fotografie]
-43*******************************************************************************
Marčenko
*******************************************************************************
ŽIJ JAKO OSTATNÍ
Žij jako ostatní
Anatolij Marčenko
------Tragická smrt Anatolije Marčenka v prosinci loňského roku znovu
připomněla, že vláda v SSSR je nedemokratická a nemusí skládat lidu účty. To, že
zahynul Marčenko - člověk, který svůj život zasvětil boji za spravedlivost a za
důstojnost dělníků - je obrovská ztráta pro hnutí za dodržování lidských práv v
SSSR, avšak fyzická likvidace nadaného spisovatele je stejně těžkou ztrátou pro
ruskou literaturu.
Žij jako všichni, třetí kniha Anatolije Marčenka, zahrnuje období od roku
1966 do roku 1969, krátké období autorova života mimo stěny vězení a tábory.
Byla zamýšlena jako součást autobiografie. V knize Žij jako všichni Marčenko
hodlal vyprávět o svém životě do roku 1974, a kdyby se Anatolijovi bávalo
podařilo svou práci dokončit, byla by se stala mezičlánkem v řetězu jeho
autobiografických knih Moje výpovědi a Od Tarusy k duně - knih výjimečně silných
a působivých.
Marčenkovy knihy jsou pomníkem nezlomného lidského ducha a současně
připomínkou toho, jaké kruté tresty stíhají sovětské občany, kteří se opováží
otevřeně vyjadřovat své názory. Marčenkovy knihy jsou nedílnou částí jeho
života, jsou ukázkou statečnosti a ušlechtilosti. Úřady Anatolijovi všemožně

bránily dokončit jeho práci: několikrát byly jeho rukopisy zabaveny, ale on psal
dál, dokud jeho tvorbu nepřervala tragická smrt.
Anatolij Marčenko, stavební dělník, je blízký nejen mně, ale i všem
dělníkům sdruženým v Americké federaci práce - Kongresu průmyslových organizací
(AFL-CIO). Marčenko jako dělník pohlížel na sovětskou skutečnost očima těch,
komu se sovětská moc zavázala sloužit především. Avšak to, co viděl a to, co
popsal, odhaluje naprosto surový, nelidský systém konrolující dělníky a
fungující v rozporu s jejich zájmy; seznamuje nás s těmi stránkami sovětského
života, které se úřady pokoušejí skrýt za marxisticko-leninskými hesly a
potěmkinskými vesnicemi.
Mně osobně je Marčenko blízký od chvíle, kdy vešla ve známost jeho obětavá
činnost. V roce 1977 jej AFL-CIO pozvala spolu s Naděždou Mendelštam, akademikem
Sacharovem a dalšími významnými obhájci práv na sjezd našich odborů. Avšak
sovětská úřední místa, která dnes tak hlasitě vyzývají ke svobodné výměně lidí a
informací, odepřela těmto statečným lidem právo zúčastnit se našeho sjezdu a ani
dnes nedovolují dělníkům cestovat, třebaže právě o to má americké dělnické hnutí
největší zájem.
Anatolij Marčenko, když neměl možnost zůčastnit se jednání sjezdu AFL-CIO,
zaslal americkým odborům dopis, ve kterém psal o nízké životní úrovni sovětských
dělníků a o privilegiích sovětské elity, o bídných dělnických mzdách, o
neuspokojivé lékařské péči, o stálém nedostatku základního spotřebního zboží.
"Takové postavení pracujícího obyvatelstva naší obrovské země - psal,- je možné
jedině proto, že jsme ve svém domově zcela bezprávní." Svůj příspěvek na obranu
sovětských dělníků zakončil Marčenko takto: "Administrativa, odbory, mocenské
orgány a re- presivni orgány v SSSR - to všechno jsou články jednoho řetězu,
kterým je náš lid pevně spoután."
Všechny nás zasáhla ostrá bolest a rozhořčení, když se AFL- CIO dozvěděly
o smrti Anatolije Marčenka v čistopolském vězení. Zmarnění tak nadaného,
energického a schopného člověka ve věku 48 let znovu ukázalo meze gorbačovské
politiky "glasnosti" a "perestrojky". Bylo přece možné uchránit před smrtí nejen
Marčenka
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ale i další obhájce práv pracujících jako byl Alexej Nikitin a Mark Morozov,
který zahynul stejně jako Marčenko v čistopolském žaláři!
Khihu Žij jako všichni jsem ještě nečetl a netrpělivě čekám, na její
překlad do angličtiny. Protože znám ostatní knihy Anatolije Marčenka i jeho
životní názory, nepochybuji, že i tato kniha je výzvou k demokracii, že i v ní
se projevila jeho účast s postavením dělníků v SSSR a nepotlačitelní víra v
lidskou důstojnost.
V této knize Anatolij Marčenko naposled promluvil ke svým čtenářům a tento
pocit posledního setkání s autorem každého hluboce dojímá, zvlášť ty, kteří
tohoto statečného bojovníka za svobodu osobně znali nebo kteří znali jeho
tvorbu. Není pochyb, že v jiné době, na jiném místě by byl Marčenkův osud jiný.
V demokratické společnosti by byl dělnickým vůdcem nebo slavným spisovatelem.
Ale Sovětský svaz není demokratický stát, a proto Marčenko zaplatil tak vysokou
cenu za to, co se na Západě rozumí samo sebou - za možnost organizovaně hájit
zájmy dělníků, právo otevřeně vyjadřovat své názory.
Washington, září 1987

Lane Kirkland
prezident AFL-CIO

--------Žij jako všichni - tato slova, která se stala titulem knihy, říka kali autorovi
celý život - jedni starostlivě a s úzkostí, jiní s šosáckým odsudkem nebo s
posměchem, další s hrozbou a nenávistí.
Takovým lidem jako on, - ryzím a čistým, ochotným k jakékoliv oběti na,
obranu svých zásad, je údělem osud tragický i šťastný! Když v myšlenkách obracím
stránky Toljova života - to, co z něj znám - neustále vedle něj vidím jeho ženu
Laru - v ničem je od sebe nerozděluji.

O čem kniha je? Chronologicky o období, které leží mezi tím, co je popsáno
v Mých výpovědích a tím, co se odehrálo v 70. a 80. letech a je jenom částečně
zachyceno v jeho kronice Od Tarusy k Čuně. Současně je to do jisté míry
sumarizující kniha (i když ne zcela dokončená a autorem "propilováná"),
obsahující víc hodnocení a úvah než obě předešlé.
V knize jsou popsány první měsíce pobytu na svobodě po propuštění, útrapy
bávalého (a budoucího) vězně, cesta k rodičům. Živé a navenek bezelstné popisy,
proniknuté však bolestí a hořkostí, poodhalující před čtenářem svět, v němž žijí
milióny lidí "tam, kde končí asfalt" (jak se jmenovala snad povídka nebo film o
Jižní Americe). Druhá část nové Marčenkovy knihy je historií sepsání Mých
výpovědí, historií autorova tvůrčího trápení a boje někdy s neviditelným, jindy
se zcela otevřeným odporem nepřátel budoucí knihy.
Moje výpovědi jsou první knihou o postalinských táborech a vězeních,
prvním a rozsáhlejším svěděctvím o tomto ostudném rubu naší společnosti. Sehrála
obrovskou úlohu v morálním utváření hnutí za lidská práva v SSSR a na celém
světě. Úřady Marčenkovi nikdy tento čin nemohli prominout. Byl nad ním vynesen
soud. Dvacet let utrpení, které následovalo a smrt v čistopolském žaláři - to
bylo pozvolné vykonání tohoto rozsudku. Třetí část tvoří hra kočky (KGB) s myší,
soud a znovu tábor. Opět život v lágru zevnitř, množství podrobností
doplňujících. Moje výpovědi (zde ve větší míře zachycených na událostech, které
autor prožil). Kniha končí popisem frašky, jakou je táborový
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soud podle článku 190-1. Byl to jeden z prvních procesů podle tohoto článku;
jsou v něm zachyceny mnohé tragikomické (vlastně jenom tragické) rysy dalších
rituálních inscenací tohoto druhu.
Až čtenář otevře poslední knihu Anatolije Marčenka, znovu se dotkne osudu
a srdce jednoho z pozoruhodných lidí naší doby.
23. ledna 1987

Andrej Sacharov

-------Od autora
Začal jsem pod tímto názvem psát povídku, jejíž náčrty mi tolikrát
zabavili při domovních prohlídkách(x), že jsem ji prozatím odložil. A když jsem
začal psát tyhle vzpomínky, pochopil jsem, že slova "žij jako všichni" patří
právě mě. Tuhle průpovídku slyším celý život. Musel jsem tedy sám sobě ukrást
pojmenování svého nového výtvoru.
Žij jako všichni je stejně jako Moje výpovědi a Od Tarusy k Čuně dílo
dokumentární. Chronologicky patří mezi obě dvě.
Ti, kdo znají první dvě knihy, snadno zjistí, čím se tahle třetí liší. Za
prvé je v ní víc než v prvních dvou knihách takových prvků jako úvahy, pokusy
postihnout smysl minulosti a budoucnosti, pokusy abych tak řekl nahlédnout do
zítřka - mého vlastního, i mé země, i světa. Proto kniha Žij jako všichni, i
když je také postavena na konkrétních skutečnostech na autorově biografii, je
subjektivnější.
Za druhé v knize téměř chybějí jména. Udělal jsem to záměrně. Proč. Nechci
zavinit nepříjemnosti hodných lidí. Souhlasím se z zásadou "stát by měl znát své
udavače". O těch povím rád kdykoliv. Co by ale bylo s poctivými a slušnými
lidmi, s těmi, kteří neriskovali míň než já, pomáhali mi? A nejenom mne. Tím
spíš se nedá vyprávět o těch, kdo dělali užitečné a potřebné věci sami od sebe,
dělali, aniž by svoje zásluhy vytrubovali, anebo to, co dělali dokonce před
úřady tajili. Třeba i to, co se nepovažuje za zločin, ae zítra může klidně něčím
takovým stát.
Neodhodlal jsem se pokaždé jmenovat ani ty, kteří udělali mnoho dobrého a
potřebného a pak byli nuceni opustit zemi a emigrovat. Jsou už dejme tomu v
bezpečí a bylo by možné jim vyjádřit svou vděčnost nebo obdiv. Jenže když

vezmeme v úvahu zvláštnosti našeho historického vývoje a naše "národní tradice"
nemůžu si dovolit ani to. U nás přece "nikdo není zapomenut a nic není
zapomenuto". Mohlo by se stát, že některý emigrant se bude chtít vrátit do
vlasti nebo navštívit příbuzné; pokud je budu jmenovat, je to už pro úřady
důvod, aby tyhle lidi šikanovaly (bohužel o takové možnosti se dnes neuvažuje).
Ze ze stejného důvodu nemůžu v knize vyprávět o některých faktech a příhodách, i
když by si podle mne zasloužily pozornost. Jsou tak konkrétní, že by nedalo
nejmenší námahu uhodnout zúčastněné nebo zainteresované osoby. Předpokládejme,
že pracovník KGB nebo úřední osoba mi soukromě vyjádří politování nebo
---------)x) V otevřeném DOPISE NOVINÁM (květen 1977) A. Marčenko a L.Bogoraz sdělují, že
za devět let měli jedenáct domovních prohlídek.
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mi dokonce nabídne pomoc. Je to provokatér nebo upřímný příznivec? Nevím. V
žádném případě nemám právo ho vystavit nebezpečí tím, že o takové osobě budu
mluvit konkrétně. A je škoda, že taková fakta musí zůstat neznámá.
Snažil jsem se o to, aby za změněnými iniciálami, za anonymními
jednajícími osobami a v zašifrovaných epizodách čtenář uviděl a pocítil lidi ty, díky kterým jsou napsány moje knihy a poměrně dobře (v sovětském pojetí!)
dopadl můj osud. Ty lidi, díky nimž se dá v naší zemi ještě jakž takž žít a
dýchat.
--------

Celých šest let jsem prožil v politických lágrech a vězeních. Ale nikdo
nikdy a nikde nepřipomínal existenci politických vězňů v Sovětském Svazu. Svět
byl znepokojen a vzrušen situací politických vězňů v JAR a v Portugalsku, ve
frankistickém Španělsku a v Jižním Vietnamu, jenom ne v SSSR. My jsme prostě
neexistovali. Z téhle nespravedlnosti jsme vzteky div nevyletěli z kůže.
Bylo to zoufalství odsouzených k zapomenutí. I mne pobuřovalo ostudné
mlčení světové a naší veřejnosti ve vztahu k sovětským politickým vězňům.
Ale rozhořčovalo mé i naše vlastní jednání: my sami musíme na sebe aspoň
hodně hlasitě upozornit.
Kolik lidí bylo za mne propuštěno! Ukrajinští, litevští, lotyšští
nacionalisté, proklínající "žalář národů" - SSSR; lidí, kteří seděli "za válku";
takoví, které zavřeli už v postalinské době. Byli mezi nimi lidi myslící a
dokonce píšící. A každý z nich, dokud byl za ostnatým drátem, se spolu s
ostatními rozčiloval a horlil, obviňoval celý svět, že je jedna ruka s
Chruščevem a potom s Brežněvem. Jenomže jakmile vyjde ven, je volný, nic mu už
není do utrpení těch, kteří tam zůstali. Opravdu se to dá vysvětlit obyčejnou
lidskou slabostí - zbabělostí?
Tenkrát jsem nepochyboval, a nepochybuji ani dnes, že mezi propuštěnými
bylo dost rozumných a slušných lidí. Ale i dnes, když o tom píšu, přede mnou
vyvstává stará otázka: proč? Jistě, každý může po pravdě a upřímně odpovědět:
nejsem spisovatel. A navíc nestačí prostě psát, to, co je napsané se musí nějak
zveřejnit.
Byli se mnou ve vězení přátelé, se kterými jsem se mohl otevřeně podělit o
myšlenky a plány. Kolikrát jsme tuhle myšlenku přetřásali! Tam, za ostnatým
drátem, pod strážními věžemi jsme neviděli jinou možnost jak o sobě dát vědět,
než proniknout za hranice, najít tam novináře, kterého to zajímá a vyprávět mu
všechno, co člověk ví.
Nejlepší by bylo, uvažovali jsme, udělat to, aniž bychom opustili zemi;
jedůležité, aby to byl hlas zevnitř. Nikdo z nás nepochyboval, že osud toho, kdo

tento úkol splní "doma", se rozhodne okamžitě a definitivně - buď ho nechají
shnít ve vězení nebo ho tiše odpraví. Ve mně se nashromáždilo tolik zlosti na
sebe i na ostatní, že jsem byl ochoten do toho jít; ale cítil jsem, že já sám
nedokážu tu "slátaninu" stvořit a předat.
Ke konci mého trestu se v našem tisku mihla zpráva o Tarsisu. Četli jsme
taky pozorně všechny novinové články o Siňavském a Danielovi a já jsem si všiml
jedné podrobnosti - jak předávali
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na Západ své rukopisy. Mohl jsem jim jedině závidět jejich schopnosti psát plus
možnosti a spojení. Žádná "moje "spojení" mi nedávala ani nejmenší naději najít
skulinku do svobodného světa. A tak zůstávala jenom první varianta a já se
rozhodl to zkusit.
Vůbec, vězňové dost často v táboře vymýšlejí různé dobrodružné plány,
každý podle sebe: od plánu na útěk ze zóny přes podzemní chodbu nebo let
balonem, až po ozbrojený průlom na svobodu. Lidi jsou vynalézaví a pouštějí se
do dobrodružství bez ohledu na riziko. Kupodivu, některé pokusy se daří, i když
velice zřídka; většinou končí tragicky. Zato o úspěších se vypravovaly legendy.
Povídalo se, že už za Stalina se někomu podařilo utéct z lágru - a za hranice! a tam že vydal knížku.
Proniknout přes hranice? - zamýšlený podnik podle mne stál za riziko. V
den, kdy mě propouštěli, když jsem se loučil s přáteli, neměl jsem odvahu je
ujistit o tom, že naše rozhovory nezůstanou obyčejnými táborovými kecy. A
protože jsem se styděl velkých slov, neuřekl jsem se, dokonce jsem ani
nenaznačil, že jsem se definitivně rozhodl uskutečnit náš sen - předvést systém
politických lágrů k veřejnému nahlédnutí.
XXX
Nachystal jsem se usadit se po propuštění někde nastálo: měl jsem za to,
že mám jenom krátkou dovolenou, která má sloužit přípravě na přechod hranic.
Musel jsem se někde ale uchytit aspoň na čas, lhostejno kde, najít si bydlení,
přihlásit se a jaksepatří přivyknout svobodě. A ještě jsem chtěl naposled si
zajet domů, uvidět se s příbuznými.
Do Moskvy jsem jel jenom na jeden dva dny: měl jsem několik vzkazů pro
příbuzné spoluvězňů.
Jenomže tahle návštěva hlavního města se protáhla a rozhodla o celém mém dalším
osudu. Ne, neodřekl jsem se toho, pro co jsem se rozhodl v lágru. Jenom jsem
změnil plán realizace.
Od prvního setkání v Moskvě, od prvního dne, kdy jsem se tam objevil, jsem
pociťoval péči a laskavost vůči mně jako člověku "odtamtud". Vlídnost a soucit
byly upřímné a otevřené, a mne bylo trapně, že se mi toho dostává pro nic za
nic, ne za nějaké moje zásluhy nebo vlastnosti, ale prostě proto, že jsem vyšel
z politických lágrů. No a samozřejmě díky doporučením.
Že byl někdo odsouzený, to u nás nikoho neudiví, zvlášť ne v Moskvě: mezi
inteligencí se v Moskvě sotva najde rodina, které by se nebyl dotkl stalinský
teror. Díky Chruščevovi zaplavil Moskvu proud rehabilitovaných "nepřátel lidu".
Tato praktická humánnost, neobvyklá pro sovětskou vládu, vzbudila na nějakou
dobu dojem, že v sovětské zemi už nejsou ani politické procesy ani tábory a
věznice s politickými vězni.
V Moskvě se mne s velkým zájmem vyptávali na situaci v nynějších
politických lágrech a viděl jsem, že to není pouhá zvědavost, že moji posluchači
jsou ochotní něco udělat, něčím pomoci těm, kteří sedí. Tak třeba jedna známá,
A., začala hned psát mému příteli V., který seděl už 8 let a čekalo ho ještě 7.
Posílala mu knihy (tenkrát byly ještě balíčky s knihami povoleny v jakémkoli
množství), psala mu o moskevských výstavách a představeníchm posílala novoroční
dárky jeho dětem, zajela k jeho matce. A. a V. zůstali přáteli i po jeho
propuštění z lágru.
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Kdyby se někde vedla statistika korespondence do tábora, pak by od
šedesátího šestého až šedesátého sedmého roku vykázala prudký vzestup; proudily
tam knihy i reprodukce. Významné je nejvíc to, že je neposílali příbuzní, ale
docela neznámí lidé. Ukázalo se, že izolaci politických vězňů způsobuje absence
informací o nich, nikoliv lhostejnost společnosti. A teď jsou úřady nuceny
vymýšlet umělé překážky, aby spojení světa se zónou narušily.
Nechtěl bych všechnu zásluhu na tom připisovat sobě. Byly i jiné
informační zdroje a taky sama doba byla taková - aktivní. Když jsem byl zavřený,
rozhodně jsem nečekal od naší inteligence takovou aktivitu. Teď jsem viděl, že
ani hovory u šálku kávy nepřicházejí nazmar. To mě přimělo k tomu, že jsem
změnil způsob uskutečnění úkolu, který jsem si předsevzal.
Jedním slovem, když jsem pobyl nějakou dobu v Moskvě a porozhlédl se,
došel jsem k závěru, že jestli mám co říct nebo napsat, můžu to udělat i ve
vlastní zemi.
Vůbec, moje představy o inteligenci se za krátkou dobu změnily ve zcela
opačné. Řekl bych, že to byly představy typické pro venkovana ze zapadákova.
Vyrůstal jsem mezi dětmi železničářů. Našim rodičům neříkali strojníci nebo
vozaři: pro všechny, kdo pracovali na železnici, platilo jediné pojmenování:
mazuťák. V zimě v létě z jejich šatů doslova kapal mazut, tak jím byli prosáklí.
V našem patrovém dřevěném domě bylo 24 obytných místností a bydlelo tam 24
dělnických rodin: v každém pokoji rodina. Na tři rodiny připadla jedna malá
kuchyňka. My jsme byli, sláva Bohu v rodině jenom čtyři. Jo, ale rodiny bývají
různé! Na stejných šestnácti čtverečních metrech bydlelo taky sedm osm lidí.
Otec se, dejme tomu, vrací z jízdy. Tou dobou byl u nás třeby někdo na
návštěvě: sousedka nebo příbuzní z venkova. Otec se myje rovnou u kamen. Když se
potřebuje převléknout, matka bera do rukou přikrývku z postele, postaví se k
otci a dělá mu zástěnu. Tahle scéna byla natolik obvyklá, že sousedka ani
nepovažovala za nutné vyjít aspoň na chvilku ven. Žili jsme tak všichni. Jenom
když se převlékala žena mazuťačka, mužští hosté většinou vyšli ven.
Od svých rodičů jsme slyšeli ponaučení: jestli nechceš být jako otec celý
život mazuťákem, tak se uč! Dětem se říkalo, že život a povolání rodičů jsou
prokleté. Žít znamená trápení, pracovat znamená dřít jako mezek. Jinou filozofii
své existence naši rodiče neznali.
Jako příklad hodný následováné se nám předkládalo těch pár lidí s "čistým"
zaměstnáním, kteří v našem městečku žili: učitelé, lékaři, náčelník depa,
ředitel pekárny, tajemník městského výboru, prokurátor. Ti všichni byli
považováni za vzdělance. Pravda, učitelé a doktoři nežili hmotně líp, mnozí z
nich dokonce hůř než my, ale za to se jejich práce považovala za čistou a
snadnou. Ostatní z těch, které jsem uvedl, byli v očích všech vrcholem blahobytu
a spokojenosti.
Do samostatného života jsem vstoupil s ustálenou představou o
inteligentech, že jsou to lidi, kteří nedřou, prostě někdo, kdo nedostává peníze
za práci, ale zadarmo.
No a jaký teprve panoval názor na ty, jejichž jména byla ozdobena
hypnotizujícími přívlastky "kandidát věd", "profesor", "doktor věd". Oplývat
takovým přívlastkem, zdálo se nám, je totéž co mít kouzelnou hůlku. Život
těchhle lidí nám připadal jako jedno jediné posvícení (v našem městečku takoví
ani nebyli) a práce nejenom lehká a příjemná, ale taky zaručující pohodlný
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a přepychový byt, auto a jiné rozkoše, o kterým se našim rodičům ani nesnilo.
A už úplně nade vším, jako bohové, nám připadali akademici a spisovatelé.
K jedněm i k druhým byl vztah dvojaký. Na jedné straně bylo každému jasné, že se
zabývají věcí neužitečnou a dokonce legrační: spisovatel - šmok - kecá jako
svok! Učenec si chová ňáký mouchy. Když o nich lidi mluvili, vtipkovali o nich,
ba dokonce se jim posmívali. Na druhé straně se všichni skláněli před jejich

vševědoucností a všemohoucností (která ale neměla co dělat s normálním životem:
všichni víme, že žádný spisovatel "náš život" nechápe a že žádný akademik
nedovede vyléčit ani nežit, to jedině teta Moťa).
Vůbec lidi inteligentních povolání spojovali s mocí, s "vrchností" - no a
za co máme mít rádi vrchnost? Jsou to šéfové, který tě chtěj co nejvíc odřít a
co nejmíň ti dát. No a učitel, doktor, inženýr, a tím spíše soudce, prokurátor,
spisovatel jim posluhují. Kromě toho se v provincii obvykle šéfstvo a
inteligence (i jejich děti) stýká mezi sebou, ale ne s prostými mazuťáky.
K tomu ještě vláda štvala prosté lidi proti inteligenci: jednou to byli
záškodníci inženýři, jindy vrahové lékaři, někdy prostě "nepřátelé lidu". A
"lid" ochotně podporoval tuto pro něj tak bezpečnou štvanici.
Nikdo se netajil závistí vůči hmtoným statkům, i kterých věděli z doslechu
a doplňovali vlastní představivostí, každý podle svého gusta /jak se kdysi
říkalo o carovi: "Sádlo se sádlem jí, po kolena v dehtu stojí"/.
Hranice odcizení mezi inteligencí a hlavní částí obyvatelstva u nás dodnes
nezmizela.
XXX
Mezi politickými vězni bylo dost a dost lidí intelektuálních povolání, ale
nepřišel jsem s nimi do styku natolik, aby moje představa, utvářená od dětství,
se nějak výrazněji změnila. Přece ale, když jsem se nad tím zamyslel, začal jsem
rozdělovat pojmy "inteligence" jako kultura a vzdělanost člověka a tak zvaná
"inteligentní" (tj. ne tělesná, ne mazuťácká) práce. Vznikla ve mně úcta k lidem
inteligentním v prvním významu, protože se tahle vlastnost obvykle pojila se
slušností, s morálními zásadami, kterých si člověk zvlášť začíná cenit v krutých
podmínkách lágru. Sblížil jsem se s mladým vězněm Valerijem Rum- jancevem,
bývalým důstojníkem KGB. Nehledě na dřívější zaměstnání byl Valerij podle mého
skutečně inteligentní člověk a za mnohé v sobě jsem mu zavázán. Ke konci výkonu
trestu jsem se seznámil se spisovatelem Danielem, s inženýry Ronkinem a
Smolkinem. Ke svému údivu jsem nepocítil odcizení, které jsem pociťoval na
svobodě; došel jsem k závěru, že odcizení si částečně vykreslila moje vlastní
fantazie a částečně že bylo podporováno věkovitými předsudky a okolnostmi. A
jestli jsem mezi těmito lidmi nebyl cizorodým prvkem, je to zásluha jich
samotných.
Jenomže spřátelit se s inteligentním člověkem v lágru je jedna věc, jaké
ale budou naše vztahy na svobodě?
V lágru jsme všichni ve stejné situaci: pro všechny jedna eskorta, svými
hubenými zadky ohlazujeme stejné pryčny, menáž i samotka jsou stejné, i oblečeni
jsme všichni stejně. I hovory jsou společné, i v zájmech je mnoho společného.
Stejně se v lágru octli proto, myslel jsem si - že nejsou jako ostatní. Bílé
vrány mezi svými. A do tohoto pro mne dosud cizího prostředí
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jsem se po propuštění ponořil.
Nehledě na předpojatost, která ve mně byla zakořeněná, nepocítil jsem při
styku s těmihle lidmi ani jednou v našich vztazích faleš. První dobu jsem tuto
společnost bedlivě pozoroval. Pozorně jsem se zaposlouchával so řeči každého,
všímal si tónu, bál jsem se, že mi unikne nebo že nepostřehnu něco, co by
potvrzovalo mou dřívější představu o inteligenci. Nebylo to tím, že bych si
nevěřil, že bych si uvědomoval vlastní méněcennost vedle vzdělanějších a
kultivovanějších lidí. Bylo to vyjasňování a seznamování s novým.
Sám jsem se schválně neobtěžoval s nějakým přizpůsobováním, nesnažil jsem
se zalíbit se ostatním. Když pominu přílišnou podezíravost a nastraženost,
kterou jsem projevoval v první době, dá se říct, že jsem si vedl celkem
přirozeně. Ostatně nezaujatý pozorovatel by to posoudil líp.
Mezi tímhle prvním seznámením s Moskvany intelektuály a dneškem leží deset
let. Když se ohlídnu zpátky, vidím, jak mi to v životě bezvadně vyšlo, jak moc
jsem díky nim za tu dobu získal.
A to jsem si myslel, že sovětská moc dávno u nás zničila včechno živé a v
lágrech se pokouší dorazit zbytky. Takzvaný sovětský lid byl v mých očích

pokorné stádo, kde z každého zvlášť vymýtili všechnu individualitu. No a
najednou jsem potkal ne jednoho nebo dva, ale celou vrstvu lidí odmítajících
"úspěchy" sovětské moci při výchově "nového člověka, člověka budoucnosnosti".
I když okruh mých známostí v Moskvě byl široký a pořád víc se rozšiřoval,
byly to samozřejmě jenom desítky, řekněme stovka lidí. "Říkáš vrstva - může
někdo namítnout, - ale to všechno jsou ty nedoražené zbytky, pro které se dřív
nebo později najde místo ve stejném lágru." Pravda, mnozí z mých tehdejších (i
pozdějších) známých za těch deset let prošli vězením, lágrem, vyhnanstvím. Ještě
víc jich emigrovalo na Západ. Ale přesto jsem teď přesvědčen, že ne, malá
skupinka, ne jednotlivé vynikající osobnosti, ale celá vrstva lidí tvoří opozici
povinné oficiální ideologie, celého režimu a u nás rozšířeného systému dvojakého
myšlení. Tato vrstva je podle mého nejlepší částí naší inteligence, je opravdu
velmi tenká, ale neustále se doplňuje, obnovuje a zaceluje si rány z represí a
odchodů do emigrace. Obojakost a lež se přece příčí lidské přirozenosti a tahle
vrstva lidí má velké vnitřní rezervy.
Teď vím, že taková situace je typická nejenom pro Moskvu, ale ještě pro
několik velkých měst. Pravda, na venkově jsou pro odlišné smýšlení těžší
podmínky: tam všichni všechno vidí a represálie jsou drastičtější, proto
společnosti podobné moskevským jsou užší a žijí uzavřeněji. Ale osou, a hlavní
morální úspěch postalinských desetiletí je podle mne v tom, že lidé začali jeden
druhém důvěřovat - aspoň přátelům a známým. Sotva se režim zmírnil, lidi začala
spojovat slušnost. Existuje samozřejmě riziko, že se člověk střetne s
nečestností, se zbabělostí nebo třeba i s přímým agentem KGB nebo s
provokatérem, ale teď nemluvím o výjimečných případech, nýbrž o potěšitelném a
neočekávaném jevu. Často mě zvali někam na návštěvu nebo přicházeli společně či
po jednom do domu, kde jsem pobýval. Dostal jsem se do bytu, který se ještě
předtím, než jsem se objevil, přeměnil ve svérázné informační středisko:
přicházeli sem kamarádi a známí, aby se od Larisy (x) něco dozvěděli o
Danielovi, o Siňavském nebo aby
------------(x) L. I. Bogoraz, pozn. překl.
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si prostě popovídali, řekli si novinky. Rozhovory se táhly skoro do rána.
Mluvilo se tady volně, ovšem včetně "zapovězených" témat. Bylo s kým se přít a
bylo s kým souhlasit, a ani zůstat se svým názorem osamocený neznamenalo něco
nedovoleného nebo pohoršlivého.
Brzy nato jsem se seznámil a Alexandrem Ginzburgem, který sestavil Bílou
knihu, i se samotným jeho sborníkem. Přečetl jsem několik dalších samizdatových
věcí. Bylo to pro mne všechno tak nečekané a tak nové: vždyť jsem ze současné
literatury nečetl nikdy nic kromě oficiální propagandy a děl schválených
Glavlitem (x). Bylo to moje připojení k živému myšlení a svobodnému projevu.
Na konci šedesátého šestégo jsem zrovna zastihl protestní dopisy k
záležitosti Siňavského a Daniela (všechny se dostaly do Bílé knihy). Jak mi
bylo, člověku, který se právě vrátil z politického lágru, když jsem je četl?
Lidi otevřeně hájí právo na svobodu myšlení a tvorby, zastávají se odsouzených,
a k tomu ještě těch, kteří si dovolili publikovat své práce na Západě! A pod
těmito prohlášeními se podepisují vlastními jmény a ještě uvádějí povolání! To
zírám! V táboře je dost politických, kteří šli sedět za mnohem míň.
Seznámil jsem se s některými z autorů a viděl jsem, že to jsou obyčejní
lidé, že se necpou mezi hrdiny ani mezi vůdce. Kdo to byl? Učitel dějepisu;
vědec fyzik; učitel matematiky; výtvarník; redaktor; několik literátů a
vědeckých pracovníků (někteří s tím "kouzelným" přídomkem kandidát, doktor).
Zastyděl jsem se za svoje nedávné názory na tyhle lidi. Protestující inteligence
riskovala mnohem víc, než kdyby to byli obyčejní "děláskové" a samozřejmě víc
než my z lágrů. Trestanec skoro nemá co ztratit; mohl by říct slovy
Okudžavy:"Zapomenu na domácí útrapy, natřeba mi práce ani vejplaty…" Ba, v lágru
se fafeme až do krve, jenže na svobodě člověk riskuje práci, kterou má rád,
kariéru, rodinnou pohodu a to ne na nějakou omezenou dobu, ale, jak říkáme v

lágru, do konce sovětské vlády (xx). Navíc nikomu z nich není zaručena
beztrestnost.
Z mnohými, se kterými jsem se seznámil v prvních dnech v Moskvě jsem se
spřátelil a jsme přáteli dodnes.
Mimochodem, moje představy o hmotné situaci inteligence samozřejmě
neobstály před praktickou zkušeností. První rodina, která mne pozvala na
návštěvu, byla rodina Sadomské a Šragina. Manžel a manželka, vědečtí pracovníci
(on kandidát věd), bydleli v pokoji o patnácti čtverečních metrech v komunálním
bytě. Oba musí pracovat, když ale jeden píše na stroji, druhý se nemá kde
usadit. Ve společné kuchyni se tlačí sousedky, jedna pořád vztekle syčí. Borisův
plat je sotva vyšší než průměrná mzda dělníka (jak si vzpomínám 170 rublů), a
manželka, která ještě neobhájila disertaci, má mnohem míň. Ale ani po její
oponentuře si nepamatuji, že by měl Boris slušné šaty a Natašu jsem si pamatoval
v kožichu, který nosila celá ta léta a který měla ještě po matce, opravdu.
---------x Hlavní správa pro ochranu státních tajemství v tisku (pozn. překl.)
xx Mnozí moji známí později na svou aktivitu doplatili: někteří byli propuštěni
z práce, někoho degradovali ve funkci, někoho dlouho vláčeli po schůzích a
požadovali, aby se kál, a potom ho stejně propustili.
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Tak žije většina inteligence. Aby zaplácli díry v rozpočtu, dávají
kondice, přivydělávají si překlady nebo anotacemi, znám několik lidí, kteří
jezdili o dovolené na Sibiř, aby si trošku přilepšili na stavební brigádě.
S bydlením to mají snad ještě horší než dělníci; ti mají aspoň naději na
podnikový byt. Ale učitel, lékař, vědečtí pracovníci většiny ústavů v Moskvě
budou čekat na byt od městského sovětu třeba deset let, a stejně je zapíší do
pořadníku jenom v případě krajní nouze. Takové Šraginovy by tam třeba nezapsali:
patnáct metrů na dva lidi se považuje za dostačující. I oni, jako někteří další
mí známí, vstoupili do družstva. Ale zabředli do takových dluhů, že by se dodnes
nevyplatili. Když se rozhodli emigrovat (Boris jako nespolehlivý zůstal bez
práce), vrátili před odjezdem svůj dvoupokojový byt a dostali zpátky podíl, a
teprve pak vyrovnali dluhy…
Z neoficiálních dokumentů a samozdatové literatury jsem se dozvěděl, v
jaké bídě žili mnozí spisovatelé za stalinismu. Ani po Stalinovi nedá sovětská
moc najíst každému spisovateli, mnohé jenom přikrmuje a jiným odpírá i ten kus
chleba.
Je zajímavé, že stejná představa jakou jsem měl dřív já, přetrvává dodnes
u lidí, kteří jsou tak říkajíc státními zaměstnanci: u pracovníků milice,
prokuratury, KGB apod.
Siňavského vyšetřovatel Pachomov kupříkladu při výslechu jednoho ze svědků
říkal: "Co je to za spisovatele? Vždyť má všehovšudy jedny kalhoty!"
Vyšetřovatelka moskevské prokuratury Gněvkovskaja po jedné domovní prohlídce
ironicky prohodila ke svým lidem: "To je mi inteligence! Ve skříni jim visej
jedny šaty!"
V Taruse objevila podporučice milice Kuziková v jednom "podezřelém" domě
nepřihlášeného občana. Kontroluje mu tedy dokumenty, sepisuje na papír všechna
jeho data (aby je přesně předala na KGB) a zjišťuje, že je to vědecký pracovník
VÚ.
- A kolik vám platěj?
- 115
- Hm… Vědeckej pracovník! a na tváři má Kuziková pohrdavý úsměšek. - A já
dostávám 170. Je tedy vidět, kdo je u nás potřebnější a koho si náš stát cení
víc.
Pokud se týká "snadné" intelektuální práce, pak jeden její druh - seď a
škrábej po papíru! - jsem brzy poznal na vlastní kůži.
XXX

Známosti s novými lidmi, se samizdatovou literaturou, neočekávané dojmy do toho všeho se mi pletly jiné starosti. A že jich bylo. První týden na svobodě
jsem musel jít k lékaři: měl jsem závratě, samozřejmě ze zápalu mozkových blan,
který jsem nedávno prodělal, lékař na poliklinice s placenou péčí mě prohlédl a
napsal závěr: je nutná hospitalizace a operace levého ucha. Nemohl mi ale dát
doporučení do nemocnice, k tomu je nutné obrátit se na obvodní polikliniku.
Protože jsem pořád nebyl nikde přihlášený, nemohla mě žádná poliklinika
přijmout. Musel jsem se obrátit na ministerstvo zdravotnoctví: odtud mě poslali
do Botkinské nemocnice na prohlídku k otolaringologovi. Tady slovo od slova
opakovali předchozí verdikt, jenom připojili: …"podle bydliště". Podle bydliště!
Ale kde ho mám? A kdy ho budu mít!
Pokusil jsem se lékařům vysvětlit svoje postavení, ale odpovídali
mi:"Nemůžeme víc dělat…" Nejspíš si mysleli, že se s operací může počkat. Já
jsem ale ze zkušenosti věděl, že kritický stav přichází nečekaně: před
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půldruhým rokem v táboře to se mnou najednou praštilo a já
jsem zázrakem přežil, když jsem prodělal zánět mozkových blan bez lékařské
pomoci.
Jistě, kdybych upadl v Moskvě na ulici, odvezli by mě sanitkou do
nemocnice i bez potvrzení o bydlišti a zaměstnání. Jenomže tak daleko jsem to
nechtěl hnát. A simulovat jsem nezkoušel ani v lágru.
Moskvani se ale do mého potáborového osudu vehementně vložili: zavedli mě
k doktorovi, na ministerstvo zdravotnictví a nakonec mě upíchli v jedné
moskevské nemocnici u známého chirurga. A nejenom, že mě tam dostali, ale
odevzdali mě, jak se říká do velmi dobrých rukou.
Skoro každý den mě někdo z mých nových známých navštěvoval. Přinášeli mi
jídlo a dobroty, bavili mě vyprávěním, zásobovali knihami. Ljuda Alexejevna,
která se rozhodla, že se zvlášť zajímám o marxistickou literaturu, přivlékla díl
Plechanova. Pro někoho jsou možná rozdíly mezi Leninem a Plechanovem podstatné.
Já ale, když jsem přečetl několik statí, jsem se přesvědčil, že Lenin se měl u
koho učit bezzásadovosti.
Do nemocnice mi přinesli román M. Bulgakova Mistr a Markétka, právě
otištěný v časopise Moskva. Celá Moskva žila touhle událostí a očekávaným
pokračováním románu.
Zájem o Bulgakovův román byl tak velký, že časopis Moskva, obyčejně málo
komu potřebný, nebyl k dostání. (Tenkrát jsem nemohl mít ani tušení, že uplyne
přesně rok a já sám se s tímhle časopisem setkám tak říkajíc tváří v tvář.)
Všechno bylo v tomhle případě podivuhodné: román samotný, jeho neočekávané
vydání, když předtím třicet let ležel zakázaný, i to, že ho vydali v časopise
Moskva.
Bulgakovovo "rukopisy nehoří!" je nejenom výzva a ponaučení, ale i
upozornění a varování všem pronásledovatelům a potlačovatelům literatury.
Po odchodu z nemocnice jsem kromě jiné samizdatové literatury přečetl
ještě jedno Bulgakovovo dílo - Psí srdce. Jak dlouho bude ještě pod zámkem? Nebo
nemá šanci vyjít ve spisovatelově vlasti?
Tak jsem se seznámil s jedním z nejlepších spisovatelů Ruska za sovětské
období. A Bulgakovův dopis Stalinovi mi ukázal, jaká byla v Bulgakovovi odvaha a
důstojnost.
Z nemocnice mě propustili tři dny před mými narozeninami, ale protože 23.
leden připadl v tom roce na pondělí, rozhodli jsme se oslavit je o den dřív, v
naděli dvaadvacátého. Byl jsem příjemně překvapen, když jsem viděl, že namísto
tichého večírku v kruhu několika přátel z toho byl mejdan s fůrou lidí. Byl to
podle všeho důvod k tomu, aby se u jednoho stolu setkali lidé, kteří se znají a
aby se seznámili ti, kdo se znali jen na dálku. Tahle setkaní byla dobrá i
proto, že se sem stékaly všechny moskevské novinky.

Sotva kdo z přítomných tušil, že vidí Alexandra Ginsburga před jeho
zatčením naposled. Zítra v noci ho zatknou u domu na dvoře, ani nebude smět
upozornit matku.
Zatím přijímá komplimenty jako sestavitel Bíle knihy: každý tady ji už buď
četl nebo o ní dopodrobna slyšel. On sám cítil, že ho už už zatknou, chodili mu
v patách tajní. Ale choval se přirozeně, bez nervozity, pil s mírou, byl veselý
s mírou. A zbývala mu jenom noc a den…
Zatímco jsem se léčil v nemocnici, známí mi našli bydlení ve vesničce
Malojaroslavce. Po oslavě, hned druhý den, jsem se vypravil do Kalužské oblasti,
ale vrátil jsem se ještě ten večer
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do Moskvy i se svou žádostí o přihlášku k pobytu, přečáranou zamítavými
poznámkami: zamítnutí okresního oddělení milice, zamítnutí oblastního oddělení
vnitra. Zdůvodnění žádné, jediné slovo: "Zamítnout." Ústně mi tam i oznámili:
Takových jako jsi ty máme sami dost!
Od té doby jsem podnes přesvědčen: naše útrapy začínají propuštěním z lágru.
Kolik jsem jen zbrousil oblastí, kolik objel měst, městeček a dělnických
kolonií, kolik jsem pěšky prošel vesnic ve snaze se uchytit! Tady tě milice
odmítne, že okolo vede trasa Moskva - Leningrad (takhle zdůvodněné zamítnutí
obdržel rok po mne další propuštěný politický - Leonid Rendel). Tady zase bude
za 33 let, v roce 2 000, zbourána podle generálního plánu výstavby města zrovna
ta část ulice, kde jsem si našel přístřeší - zamítnutí. Nebo se ukáže, že v
bydlišti, které jsem si našel, chybí jeden čtvereční metr obytné plochy do
hygyenické normy, atd. Smějí se mi přitom do očí.
Všechno tohle plahočení a trmácení mi lezlo na nervy a ujídalo moje skrovné
vězeňské úspory. Nejhorší bylo, že čas ubíhal zbůhdarma. A měl jsem ho namále.
Bydlení bez přihlášky se po třech dnech už považuje za porušení předpisů o
občanských průkazech. Tři taková porušení - a soud, lágr… Takhle našinci
namalují začarovaný kruh, a z něj se hned tak někdo nedostane: zákon člověku
přikazuje se přihlásit, ala milice ho odmítá a úmyslně z něj dělá "pachatele".
Velmi pohodlné, zejména v zemi mlčení.
Na tom ale není dost. Jsme automaticky postižitelní o podle dalšího článku: když
člověk nepracuje v jednom kuse čtyři měsíce, je už "příživník", a tudíž trestní
odpovědnost (a když předtím odpracoval v lágru bez jediné dovolené šest, a taky
patnáct let! I když si za tu dobu nashromáždil peněz na půl roku života všechno jedno). Najdi si ale zaměstnání, když nejsi přihlášený.
Pomalu mi ubíhaly i ty čtyři měsíce. Zachce se jim nebo náhodně zaloví a
kdykoliv mě můžou zabásnout. Musel jsem něco urychleně podniknout a pro něco se
rozhodnout.
Jediné, co mě napadalo, bylo usilovně se shánět po bydlení a pokusit se
přihlásit. Věřil jsem pořád míň, že - kdoví třeba zrovna tady se milice ustrne a dovolí mi - c o?! -ž í t
z á k o a n n ě.
Co jen to stojí u nás, v zemi s nejlevnějším bydlením na světě, najít (ne byt
nebo dům, ne) aspoň kout nebo prostě postel pod střechou! Popisovat všechno to
lítání podrobně - to by bylo únavné a nezajímavé, všude se opakovalo jedno a
totéž. Povím jenom o jedné cestě - do Kurska.
Bydlela tam buď příbuzná nebo známá mého kamaráda. K ní se rozhodl se mnou
zajet, když si předtím vzal v práci volno. Jsme tedy v Kursku. Roku 1967 začalo
jaro brzy a když jsme tam přijeli koncem února, bylo teplo a blátivo. Mrzlo
jenom v noci. Známá pracovala na vysoké lékařské škole a brzy. jsme ji našli. K
našemu rozladění nám nejenom nemohla nijak pomoct, ale celkově se k našemu
podniku stavěla pesimisticky. Podle jejích slov byl Kursk velmi, přelidněné
město a hledat v něm byt byla beznadějná námaha. Věřili jsme jí, protože
pracovala v administrativě - opatřovala studentům bydlení.
- Není pro všechny ani dost kolejí, - vysvětlovala nám, tak- že studenty u nás
jen přihlásíme a oni se pak ubytují v soukromí, najímají si kouty na spaní.
Nechceme ale odjet, aniž bychom zkusili štěstí. Celý den
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jsme běhali po městě, ale bezvýsledně. Ve městě bylo plno vývěsek: "Najmu pokoj
nebo kout", "manželé najmou místnost nebo část" ap.; ale ani jedna vývěska s
nabídkou na ubytování.
Obcházíme okrajové ulice za domem - ani tahle metoda nám nebyla nic
platná. Zato jsem viděl věci, které bych si nedokázal ani představit. Nebyl jsem
odmalička nijak zhýčkaný bytovými poměry, ale přece jen u nás na Sibiři to před
deseti lety nedošlo tak daleko jako tady, v centrálním Rusku v roce 1967, v
padesátém roce sovětské vlády.
Soukromé domy jsou přeplněné podnájemníky - jednotlivci i rodinami. Domácí
pronajímají bydlení raději samotným děvčatům, méně už chlapcům. Pronajímají
místo pro jedno lůžko. Je dobré, když má podnájemník postel sám pro sebe:
nezřídka spí na jedné posteli dva. V jednom domě byli ochotni mi poskytnout
místo na posteli dohromady s dalším mužským - za deset rublů měsíčně. Po tolika
bezvýsledných pokusech bych byl i souhlasil, ale bez přihlášky mě
vypoklonkovali. Bydlelo tu několik studentů; kromě mého potencionálního
spolunocležníka byli všichni podnájemníci přihlášeni buď v koleji nebo v
dělnické ubytovně. Tahle varianta tedy padla.
Všude viselo plno vývěsek: "Přijmou se dělníci". Šli jsme za tím, jenomže
tady nemají místa v ubytovně, tam zase nemají ani tu ubytovnu.
Tak jsme došli do cihelny. Můj přítel, na rozdíl od mne, se ukázal jako
velmi průbojný a kontaktní člověk. Snadno se seznamoval s lidmi. Vyhledal v
závodě vedoucího nějakého provozu, pro který kádrové oddělení hledalo dělníky a
rychle se s ním sblížil, a to natolik, že mu dává svou moskevskou adresu a ten
slibuje, že při nejbližší cestě do Moskvy mého kamaráda navštíví.
- Ubytovnu máme přeplněnou a milice kategoricky odmítá přihlašovat, ať je
to kdo je to, - uváděl nás do situace náš nový známý, - nováčky bereme do práce
bez přihlášky a když si něco odpracují přihlášku jim vymažeme.
Dal nám adresu, kam si máme dojít kvůli bydlení.
- U těchhle lidí bydlel půl roku bez přihlášky jeden chlápek, taky
Moskvan, pracoval u nás. Vydělal si na dobrej posudek a odjel k rodině. Je to
pár dní, co odjel. Až se domluvíte o ubytování, přijďte si vyřídit přijetí do
práce.
Bleskově jsme vyrazili na udanou adresu. Celou cestu jsem nepřestával
myslet na to, jestli je místo volné nebo už obsazené. Měli jsme štěstí:ulice i
dům byly hned vedle cihelny, ne víc, než deset minut chůze. Ulici jsem si dobře
zapamatoval, jmenovala se Dvorský průjezd. Byla tam samá roklina a výmol, k
domku se muselo slézat po příkré pěšině. K našemu štěstí majitel a majitelka
souhlasí, že mě vezmou na byt. Zavedli nás do nějakého koutu odděleného od
kuchyně kamny a podomácku vyrobenou španělskou stěnou. Malé a tmavé okénko
takřka nepropouštělo světlo a v koutě bylo vlhké šero. Čely k oknu tu stály dvě
železné postele. Jedna ustlaná, pod ní stál kufřík. Druhá - holá, s prastarou,
místy děravou drátěnkou, silně zrezavělou. Mezi postelemi byl průchod ne širší
než metr. Uprostřed průchodu drát, natažený na hřebíkách od okna ke dveřím a na
drátu visí nějaký pestrý hadr, stáhnutý do harmoniky. Je to další zástěna
oddělující, Tak je kumbál pěkně rozdělený na dvě samostatné půlky.
- Tady na ty , - ukázala domácí na ustlanou postel, - spěj dvě študentky.
Druhá teď volná. Jestli vám to vyhovuje, můžete ji obsadit.
Vyhovovala by mi teď každá díra. Unavilo mě už hledání plahočení, měl jsem
všeho plné zuby. Čekal jsem na tohle "svoje" bydliště stejně toužebně jako čeká
vězeň v přeplněném stolypinu,
-56**************************************************************************
Revolver revue

kde se nedá, vstát, lehnout, protáhnout se, na další transport - v naději, že se
svalí na holou pryčnu v nejprašivější cele. I když ani tam se tyhle naděje
vždycky nesplní.
- Kolik to bydlení bude stát?
- Od děvčat beru po deseti rublech, - odpověděla domácí, - a od vás na
samostatnou postel - patnáct. No a semtam třeba naštípáte dříví, nanosíte vodu…
Byl mi slíben slamník a něco pod hlavu místo polštáře, dokud si nepořídím
něco vlastního.
Vyplatil jsem domácí ihned svých patnáct rublů na měsíc dopředu. Měl jsem
hrozný strach, abych o to místo nepřišel.
A znovu cihelna. Na kádrovce mi bez zbytečných řečí podepsali žádost a
přijali jako dělníka na nakládání nepálených cihel.
I tady mi slíbili, že jakmile budu nějaký čas pracovat, vymažou mi
potvrzení, že bydlím v ubytovně. Zatím mě přijímají do zaměstnání, ala razítko
mi do občanky nedají. Stručně řečeno, nějakou dobu budu muset žít a pracovat
jako pan nikdo. Ale teď jsem si to nedokázal plně uvědomit. Byl jsem šťastný, že
se aspoň začínám zabydlovat. Na všechny podivnosti a nejasnosti jsem hleděl jako
na dočasné formální prkotiny, které se brzy srovnají.
Hned mě představili mistrovi a domluvil jsem se, že zítra ráno mi ve
skladu vydají montérky a rukavice a nastoupím na druhou směnu.
Večer jsem doprovodil svého přítele na vlak. Zpátky od nádraží jsem se
rozhodl jít domů pěšky, abych se líp seznámil s městem, ve kterém budu žít. Když
jsme tak běhali za bydlením, neměl jsem myšlenky na to, abych si prohlížel
město. Celkově se mi Kursk nelíbil. Tenkrát tam bylo i málo asfaltu a stačilo
sejít z hlavní ulice jen trochu stranou a už se dalo uvíznout v blátě nebo si na
každém kroku polámat nohy v jámách a na hrbolech; večer bylo osvětlené jenom
centrum, kdežto po hrbolaté periférii člověk musel tápat v úplné tmě.
Do práce jsem se první den těšil. Na snad proto, že bych čekal něco
hezkého nebo dobrého. Prostě jak začnu pracovat, můžu se cítit jistější.
Ale na konci dne z té radosti nezůstalo ani stopy, vystřídalo ji
roztrpčení, skleslost, pocit beznaděje. A nejen proto, že to byla skutečná
otročina. To by ještě nevadilo. Byl jsem skleslý z něčeho úplně jiného.
Od chlapů z brigády jsem se dozvěděl, že všichni jsou jako já bývalí
vězni. Byli to Moskvani. Uhnízdili se tu jenom kvůli tomu, aby bydleli a
pracovali co nejblíž u svých rodin, které mají v Moskvě. Dřív než po půl roce
tady nikomu razítko o pobytu nedají. Někteří z těch lidí bydlí přímo tady, na
pecích. Nejdřív jsem tomu nevěřil, myslel jsem si, že si ze mne, bažanta,
utahují. Když jsme si ale šli zakouřit, vylezl jsem po schodech nahoru a opravdu
jsem tam objevil "obytné kouty". Staré prošívané vesty, táborové vaťáky a jiná
špinavá veteš sloužily za matraci rozloženou přímo na tepelné izolaci. Každý z
obyvatel si vybral plácek podle vlastního vkusu: zaplať Bůh, aspoň tady nebyl
nedostatek v metráži. Několik chlapů mastilo karty pod holou žárovkou. Všichni
byli špinaví, s dávno nemytými obličeji, jako ti bezprizorní ve filmu Poukaz na
život. Po celé ploše pecí se válely plechovky od konzerv, zbytky jídla a láhve
od vína a vodky. Dva jenom v prošívaných vestách spali na starých hadrech, každý
v jednom koutě. Nějaké stvoření podobné člověku, stejně špinavé jako ostatní,
běhalo sehnuté po pecích a v pološeru otvíralo a zavíralo zástrčky
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u pecí. Mne si nikdo z přítomných nevšímal. Jenom ten, co pobíhal, se přestal
hemžit kolem svých zástrček, zamířil okolo mne ke schodům, na moment se zastavil
a bez zájmu se optal:
- Novej? Vod šéfa?
- Jo.
- 3eš dlouho venku?
- Čtvrtej měsíc.
- Vybíráš si místo?
- Ale ne, našel jsem byt.
- To jo…

A slezl dolů. Ještě chvíli jsem postál a slezl jsem taky.
XXX
Pokud člověk stojí pod klenbou dílny a nezabloudí očima k takovým známkám
doby jako jsou elektrické dráty nebo kolona náklaďáků, zdá se, jako by nebyl v
moderním podniku, ale kouzlem se přenesl do továren Petra I.
Tenkrát jsem ještě nebyl zhýčkaný lehkou prací. Těžkou a zdraví škodlivou
makačku jsem si dosyta užil ve zlatých a uranových dolech. V karagandských
lágrech jsem pracoval v kamenolomech, kde se kámen dobýval sochorem, perlíkem a
klínem a ukládal se do hranic ručně. Takže jsem neměl nač si stěžovat a
pozastavovat se nad těžkou lopotou.
V Kursku jsem se ocitl na moderních galejích, jedině snad že dělníci
neměli okovy. Dělníci strkají po kolejích k pecím vrchovaté naložené vozíky s
polotovarem. Vlečka je stejně jako závod prastará, jak se u nás říká starší než
sovětská vláda. Tři čtyři lidi (a mezi nimi i ženy - rovnoprávnost!) se zády
opírají do vozíku a postrkují ho, pozpátku a ze všech sil se odstrkují nohama od
pražců. Někdy se vozík v zatáčce nebo na špatném sváru zarazí, buď vykolejí
anebo se zastaví. Postrkovačům nestačí "vlastní kapacita" k tomu, aby ho dostali
přes nebezpečné místo. Ostatní z party tedy nechají práce, přijdou na pomoc a
spojenými silami napravují, co je třeba.
Já jsem měl polotovat vykládat z vozíku a podávat dalšímu dělníkovi, který
stojí u pecního otvoru. Ten to zase podává dál do pece. Tam stojí třetí a ukládá
cihly k vypálení. Ti dva, se kterými jsem pracoval, byly ženy.
Abychom splnili denní normu, musíme za svých osm hodin složit dvanáct
tisíc kusů nepálených cihel. Každý si tak vydělá dva rubly a 85 kopějek. Když si
člověk za den vydělá kolem tří rublů, nenají se ani sám. Dvakrát denně jsem
chodil do nejbližší jídelny u tržiště. I když tam byly ceny mírné, pokaždé jsem
musel vysázet tak 80 kopejek: šči v "masovém vývaru", nějaký karbanátek nebo
guláš a k tomu sklenice kyselé smetany - nic víc jsi si nemohl dovolit. Dvakrát
denně - to je 1 rubl a 80 kopějek. Z denní mzdy zůstává 1 rubl 25 kopějek, dej
Bůh aby mi to stačilo ještě na dvoje jídlo. No a ve volné dny, tj. neplacené, se
taky musí jíst. Zkrátka: pracuj jako nevolník a jenom kvůli tomu, abys měl zítra
dost sil na další práci. Na nic jiného nezbyde ani kopějka. A 15 rublů za
kavalec v kumbále je víc než pět dnů galejničiny! Musí se prostě ušetřit na
jídle.
Ale moje práce byla pořád ještě lehčí než u ostatních. Viděl jsem, jak
chlapi pracovali při vyjímání vypálených cihel z pecí. To byla teprve otročina!
Cihly neměly čas vychladnout, vybírali je ještě horké, ať je to rychle: "hoří
plán!" Chlapi pracovali po pás nazí. Nakládali horké cihly na obrovské trakaře a
po prkenném
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přejezdu vyváželi ven. Pot z nich jen lil. Montérky měli propocené naskrz. Jak
dokázali, že se nenastydli, když vybíhali ven, to nevím. V noci byl venku ještě
mráz.
O polední přestávce dělníci nikam neodcházeli, jedli přímo tady, na
rozbitých cihlách, v prachu. Bylo tu dost popichování a dost žertíků, většinou
těžkého kalibru. Každý vtip doprovázeli chechotem. V partě byla hlavně mládež,
která se chce pořád veselit, ať jsou sebeutahanější, ať je obklopuje co chce.
Někteří, stejně jako já, nebyli přihlášení - no a co, žili, nevěšeli hlavu,
doufali, že to nějak dopadne.
Mně myšlenka na přihlášení nedávala pokoj. Bylo to pro mne moc důležité:
chtěl bych někdy zajet do Moskvy za přáteli. Potřeboval jsem jejich rady a
pomoc, jestli se pokusím psát o lágru. A vůbec jsem cítil, že je pro mne těžké
úplně se odtrhnout od té veřejné aktivity, se kterou jsem se stačil obeznámit v
Moskvě. Jezdit tam s občankou bez nezbytných razítek bylo riskantní. Kdyby mě
najednou zadržela milice, nemůžu ničím, prokázat, že nejsem tulák. Můj závod mě
asi těžko bude zachraňovat z rukou ministerstva vnitra. A teď se mi ani za nic
nechtělo dostat flastr pro nic za nic. Myslel jsem si, že až odpracuji tak
týden, zajdu do kádrovky a tuhle otázku si vyjasním. Šéf, který mě sem dostal a

který mi slíbil pomoct s přihlášením někam zmizel, neukazoval se (později jsem
se dozvěděl, že sem dostal nejenom mne, mnozí na něj pamatovali šťavnatou
nadávkou).
Mimo zaměstnání byl můj život také jednotvárný. Když jsem přišel domů,
natáhl jsem se a spal. Od propuštění jsem čtyři měsíce nepracoval a k tomu jsem
se ještě válel v nemocnici, takže jsem byl pořád unavený. Po vyšetřovací vazbě,
než člověk po odsouzení dojede do lágru, si taky odvykne těžce pracovat; v lágru
se do toho postupně vpraví a pak pracuje stejně s ostatními. My vězni jsme
obyčejně nováčkovi dopřávali několik dnů oddech, pomáhali jsme mu trochu, aby se
dostal do tempa ne silou, ale postupně. A tady, na svobodě, nesměl nováček ani
nachvíli zaostávat za ostatními a zdržovat pracovní tempo.
Byl jsem ztahaný, až jsem se tomu divil. Když jsem přetahal 12 tisíc
nepálených cihel, necítil jsem ruce. I celé tělo bylo jako cizí. Moji parťáci,
kteří ze své vlastní zkušenosti věděli jak mi je, se mi jenom posmívali a
vtipkovali. Žerty byly všechny na jedno kopyto: jestli by se mi chtělo zatáhnout
nějakou Valjuchu do kouta. A Valjucha si taky zrovna nebere servítky.
Ani dnes nechápu, co ty naše Valjuchy žena do takové otročiny. Jsou to
místní obyvatelky a mohly by si v Kursku vybrat práci čistčí a lehčí.
Skoro veškerý čas mimo práci a spánek jsem vynakládal na hledání jiného
bydlení. Samozřejmě, ve srovnání s těmi, kteří žili na pecích, jsem se mohl
cítit jako král. Byl bych ale rád dal polovinu výdělku a odpustil si všechny
obědy v jídelně, kdybych jen měl vlastní kout.
S domácími a sousedkami děvčaty jsem měl ty nejlepší vztahy: skoro jsme se
neviděli. Děvčata za závěsem jsem častěji slyšel nebo cítil jejich přítomnost.
Někdy byly mezi podlahou a závěsem vidět dvě nebo čtyři dívčí chodidla. A čtyři
dívky, které bydlely v další místnosti, jsem viděl jednou v neděli, a to ještě
ne všechny. Domácí se ke mně chovali dobře, jistě jim nevadilo, že mají
podnájemníka, co je věčně pryč.
Po týdnu jsem zašel do kádrového oddělení a připomněl jsem se, že by mohli
nějak zařídit přihlášení. V odpověď jsem uslyšel to, co říkali parťáci: "Pět
měsíců si odpracujete, pak vás přihlásíme!"
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- No a to mám půl roku žít jako ten pták?
- Jo, my vás přihlásíme a vy zítra utečete. Takových máme
dost.
- No, mně by to nevadilo, ale až do prvního setkání s milicí!
- zkusil jsem přemluvit kádrovačku.
- Nemusíte se dávat chytit od milice! - dostal jsem odpověď. Tak jsem
odešel s nepořízenou. Náladu jsem měl vražednou. Půl roku, to se lehko řekne!
Ale nehodlal jsem dřít na těchhle galejích za 75 rubů měsíčně. Když jsem hledal
bydlení, plánoval jsem hned, jak se přihlásím, dát výpověď a najít si jiné
zaměstnání. Jenomže najít bydlení i s přihláškou dohromady se ukázalo jako
nemožné.
Příští den jsem odevzdal montérky a požádal o vyúčtování.
XXX
Pro RR přel. -lč-
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CO ŘEKNOU NAŠE DĚTI?
co řeknou naše děti?

Jerzy Fejerant
Zpráva o stávce na dolu "Ziemowit" - 15. až 24. prosince 1981
ZIEMOWIT I. : Nadělával jsem Silvestra, měl jsem ze soboty na neděli noční. Bylo
kolem čtvrté ráno. Vyfáral jsem nahoru, lidi se už umývali, čekali na zastávce
na autobus nebo šli na vlak. A právě v tu chvíli přiběhla Jaśka a povídá, že
zavřeli Kasprzyka. Toho předsedu "Solidarity" na Ziemowitu. Bleskově se to
rozneslo a lidi se od autobusu a vlaku vrátili na šachtu. Nikdo ještě nevěděl, o
co jde, protože nebylo žádné spojení. Později dorazil Janik Stachu, utíkal tam
někde přes pole. A hned se začal vytvářet ten stávkový výbor, i když to nikdo
neorganizoval, ani nevím, jestli tam byl někdo z vedení, já vlastně ty lidi
neznám…
ZIEMOWIT II.: Janik byl členem podnikového vedení "Solidarity", zástupcem
předsedy.
ZIEMOWIT I.: No jo. To byl ten, který běžel na šachtu přes pole, říkal, že si
pro něj přišli, ale podařilo se mu utéct. Takže za vedení tam byl on. My s
kolegy jsme nejdřív obsadili brány, u CPN taky, a pak jsme asi do šesti čekali.
V šest rozhlas vysílal komuniké, že Jaruzelski vyhlásil válku a tak dál.
ZIEMOWIT III.: 13. prosince mě ve tři ráno probudil kolega, který se vracel z
noční šichty. Poplach, že zavřeli předsedu. Napřed jsem netušil, co se mohlo
stát, ale za pul hodiny přijeli další dva kolegové. Řekli mi, že MKZ
(Mezipodnikový odborový komitet) v Tychách je rozbito, vyražené dveře. Ostatně
už když jsem se v sobotu ve dvanáct v noci vracel s ženou domu, říkali nám, že
jsou zablokované telefony, že pro hovory s regionem funguje pouze jedna linka.
No, takže v naděli jsme okamžitě jeli na šachtu. Mohlo být šest, půl šesté.
ZIEMOWIT IV.: Já tam ještě byl…
ZIEMOWIT I.: Lidi se shromáždili v cechovně, většina jich byla jako já z noční
směny, později dorazili i z jiných. Z noční se na šachtu vrátili skoro všichni,
víc než dva tisíce lidí. Poslouchali rádio, přešlapovali, chvíli seděli, ale tak
kolem jedenácté se rozešli. Já šel domů taky. I ty skupinky, co se svépomocně
zorganizovaly u bran nakonec rezignovaly. Protože jsme nevěděli nic konkrétního.
Slyšeli jsme jenom to, co pořád opakovali v rádiu, ale nikdo se nad tím nějak
nepozastavoval.
ZIEMOWIT III.: Neposlouchali jenom rádio. Byl tam už i kněz, už zpovídal ty, co
chtěli a lidi z noční šli ke zpovědi masově, hostii přijímali u nás v místnosti
podnikového výboru. Kněz odsloužil mši. Telefonovali jsme na milici, abychom se
dověděli, kde je Kasrzyk. To padaly různé věty- jednou s námi mluvili slušně,
podruhé zas: blbče, poslouchej Jaruzalského. No, různé to bylo. Po rozhovoru s
knězem a s ředitelem, protože později se objevil ředitel, Antoni Piszcek, jsme
dospěli názoru, že nemá smysl držet nějakou stávku přes neděli, ať si lidi
odpočinou po noční. Nic přece nabylo připraveno, dokonce
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kuchyň nefungovala. To trvalo asi tak do poledne, dokud se nerozešli ti z noční
a ti, kteří v devět ráno vyfárali z mezisměny.
ZIEMOWIT II.: Chybělo rozhodné vedení. Přitom se mi zdá, že stejně bylo moc málo
lidí. Byla neděle a celá věc všechny zaskočila. Mluvím o tom, i když jsem ten
den na šachtě nebyl, ale usuzuju tak z vyprávění kolegů.
ZIEMOWIT I.: V téhle situaci se lidi rozešli, zůstalo tam jen pár osob.

ZIEMOWIT II.: Někdo z vedení "Solidarity", ale nebyla to stávka, jenom normální
služba. Opakuju, že byla neděle a to na šachtu přijíždí pouze malá skupinka
lidí, kteří mají na starosti zabezpečení, odvodňování dolu. Sfárali dolů,
udělali svoje, protože oni musí fungovat, jinak by se důl zalil vodou. Byla jich
asi stovka, víc ne.
ZIEMOWIT III.: V kanceláři "Solidarity" nás zůstalo snad patnáct. Domů jsme
nejeli, seděli jsme tam do pondělka. V neděli odpoledne, v pět, možná i dřív,
přijel pan komisař. Byl s ním voják, nějaký poručík a ještě major. Čtyři byli.
Ten komisař byl plukovník Szawello, náš starý známý, šéf operativní skupiny už z
dřívějška. Choval se celkem slušně, nebyly s ním žádné drastické problémy.
Dovolil nám zlikvidovat nějaké věci v kanceláři, vůbec ho to nezajímalo. Později
večer dokonce za námi přišel, vypili jsme spolu kávu. Měl náladu málem
přátelskou, úplně zaskočený, a z toho, co říkal, vyplývalo, že byl na nějaké
služební cestě a náhle ho odvolali, dostal do ruky papír, že se má vrátit na
Ziemowit. Seděli jsme tam celou noc a teprve v pondělí ráno, když přišli lidi,
jsme se rozhodli stávkovat. Stávkovali jsme na povrchu.
ZIEMOWIT I.: V pondělí jsem měl zase noční, ale vyšel na mě zrovna kurs razičů,
takže jsem na šachtu jel už ráno, prvním autobusem, šel jsem hned do cechovny,
lidi tam ještě nebyli, jen pár, a viděl jsem, jak tam přišlo vedení "Solidarity"
s vlajkou a šli přímo pod svatou Barbaru. Byli nějací smutní. Ptám se Franka: to
tě bili nebo co? Měl na tváři takové stopy jako od rány, ale neodpověděl, jenom
mu vyhrkly slzy. A šli nazpátek. To už se lidi začali shromažďovat pod svatou
Barbarou, bzučelo to tam jako v úle. Ta svatá Barbara stála v naší cechovně
odedávna, ještě v době před "Solidaritou", jenže byla zatlučená prknama.
ZIEMOWIT II.: Stála tam od založení dolů, ve výklenku, ale ten výklenek prostě
zakryli dřevem, takže spousta lidí, kteří na šachtu nastoupili později ani
nevědělo, že tam nějaká socha je. Cechovna sama je ostatně dost velká, může mít
takových čtyřicet krát třicet pět metrů. Odhalení sochy proběhlo za "Solidarity"
lépe řečeno odhalení celé kapličky postavené u uhlí. Byla s tím spojená
slavnost, na níž byl posvěcen prapor a odsloužena mše svatá. Na stěnu umístili
pěkný nápis, takový citát z Mickiewicze, který našel Józek: "Pouze pod tím
křížem, pouze pod tím znakem, Polsko je Polskem a Polák Polákem." A
nad tím visel kříž.
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ZIEMOWIT I.: Ten kříž potom za stanného práva, v třiaosmdesátém komunisti
sundali.
ZIEMOWIT II.: Nápis taky, prý kvůli malování stěny.
ZIEMOWIT I.: Ale vraťme se k pondělku. Jak jsem už říkal, lidi se začali scházet
od autobusů, od vlaků, bylo nás čím dál víc. V cechovně to vypadalo jako v úle.
No, prostě, stačila jiskérka a mohl nastat výbuch. A v tom Adam Wawrzuta, který
je dnes už v Austrálii vykřikl: "Jdeme pod pódium…"
ZIEMOWIT II.: Tím výkřikem to všechno nějak zorganizoval, protože nikdo se nějak
nechtěl projevovat, být v čele.
ZIEMOWIT I.: Nutno říct, že sem do cechovny přišla tenkrát rozhodující většina
první směny. Jenom někteří šli do šaten a chystali se fárat dolů, ale to byli ti
jejich lidé, komunisti. Většina byla tady, s námi. Šli jsme pod to pódium, bylo
asi tak za deset minut šest, a na scénu vyšel podplukovník Szawello…
ZIEMOWIT II.: Armádní komisař, který byl před vyhlášením stanného práva umístěn
na šachtě, určitě proto, aby se s ní seznámil.

ZIEMOWIT I.: Postavil se na pódium, hned vedle je výklenek se svatou Barbarou.
Vylezl se zbraní, měl revolver v pouzdře. No a lidi hned na něj: co, ty svině!
Ty sem jdeš s pistolí? Tak střílej! A rozepínali si košile na hrudi. Říkali: na
koho jde s tou zbraní? Ať střílí. Ale plakali přitom. Po nás bude střílet, do
nás, co na něho makáme? Vždyť on nás má bránit, on z nás žije. Stál na tom pódiu
sám. Začal cosi vysvětlovat, už si nepamatuji co, ale lidi ho stejně nepustili
ke slovu, jak na něho křičeli. Slezl z pódia a tak asi za patnáct minut přišel
zase. S ředitelem, ale bez opasku a bez revolveru. A teď mluvil ředitel, abychom
se rozešli, že je výjimečný stav. Začali strašit lidi, co za to hrozí, že na to
jsou paragrafy, dokonce i trest smrti, lidi na to vůbec nereagovali. Stáli dál.
Plukovník, ještě řekl, abychom se mu nedivili, že on dostal rozkaz, aby tady
nastolil pořádek, a ten že musí splnit. Lidi na to, že je jeho rozkaz nezajímá,
on a armáda mají držet s námi. Oba slezli z pódia a odešli. Dali jakési
ultimátum, už se namamatuju do kolika hodin jsme se měli rozejít, těchhle
výhrůžek jsme v pondělí dostali aspoň deset, ne-li víc. Strašili, že když se do
té a té hodiny nerozejdeme, přijede vojsko, milice…
ZIEMOWIT II.: Pokud neopustíme cechovnu, nastoupí pořádkové oddíly.
ZIEMOWIT III.: Zhruba do devíti nikdo nevěděl, že Ziemowit stojí, protože
Szawello to tajil. Až zástupce ředitele, hlavní inženýr Winkler uvědomil o
stávce vojvodského komisaře. Szawellova nadřízeného. Našeho plukovníka to hrozně
rozčílilo, prskal, že mu někdo podstrčil do týmu svini. On totiž ten major,
který našemu plukovníkovi asistoval, asi politický, nosil stranický odznak na
klopě, měl takovou "kamennou tvář", jen se procházel a čmuchal, s nikým se
nebavil. Názory se různily, jestli stávkovat dál. Začali hrozit, že pořádkové
oddíly už jedou, že to, že tamto…
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ZIEMOWIT I.: A když se znovu objevili na pódiu, lidi už měli jeden postulát:
okamžitě propustit Kazimier a Kasprzyka, předsedu "Solidarity" na Ziemowitu.
Mluvili o tom ostatně od začátku. A ten Szawello na to, že Kasprzyka zná velmi
dobře, že kdysi společně boxovali, že se kamarádili a že on slibuje udělat
všechno proto, aby byl propuštěn, ale teď je to nemožné, protože je nutné
vyřešit formality, které zaberou mnoho času. Tak lidi řekli, že se rozejdou
tehdy, až mezi sebou uvidí Kasprzyka. A kolem desáté přijela Kazikova manželka,
ještě trochu nemocná, byla předtím v nemocnici, přivezla i dcerku. Plakala.
Vyprávěla, že v noci přišli, sebrali muže, neví ani, kam ho odvezli. A tak to
běželo až do dvanácti. Před polednem nás bylo v cechovně stále ještě dost, ráno
skoro všichni, ale někteří se později vytratili, protože to strašení možnými
důsledky, od propuštění z práce přes vězení až po trest smrti, dělalo svoje.
Říkali to plukovník s ředitelem a rádio hlásilo to samé. V deset plukovník
dokonce oznámil, že právě dostal rozkaz zakročit silou, takže nám dává
ultimátum: jestli se nerozejdeme, za půl hodiny je tady milice. Už bych těžko
vzpomínal, kolikáté ultimátum to bylo. Kněží s námi byli taky, dva přijeli,
protože lidi se toho domáhali. I ti kněží říkali, abychom se rozešli, ale my na
to nereagovali. Byl z toho velký nářek. Plakal ředitel, kněží plakali a taky
tomu plukovníkovi tekly slzy. Nepamatuju se dokonce ani na to, co ti kněží
říkali, byli to naši faráři, z Ledzin, z Holdunowa. Ti, kdo je znali, k nim měli
velkou úctu, ale jejich výzvy neposlouchali. Nerozešli se.
ZIEMOWIT II.: Později mi někdo vysvětloval, že tehdy prakticky visela na vlásku
možnost použití ZOMO, násilná likvidace celé akce. Ti kněží byli vyděšeni
myšlenkou na násilí, při kterém může někdo zahynout. Uvědomovali si hrozbu a
jejich reakce proto byla upřímná. Lidi si ohrožení uvědomovali taky, ale stejně
se nechtěli rozejít.
ZIEMOWIT I.: Vždyť přece ještě dřív, než ti faráři dorazili, jsme dostali
zprávu, možná dokonce komuniké, že v Tychách, v Závodech malolitrážních

automobilů, zmasakrovalo ZOMO lidi, kteří tam protestovali. Faráři o tom taky
možná mluvili, plukovník určitě. Kolem jedenácté už strašili nepřetržitě,
ředitel, tajemník partaje Szpila taky. A nakonec dali poslední ultimátum, do
dvanácti, a když neposlechneme, už se nebudou na nic ohlížet. Přijede ZOMO a
konec. Říkali, že ZOMO bylo na dole "Lenin" a násilím tam rozehnalo
demonstranty, že tam jsou těžce ranění a oni nechtějí, aby to tady dopadlo
podobně.
ZIEMOWIT IV.: V takovém "Staszicu" šel hlavní úder na hornické ubytovny. Bylo to
strašné. Naproti tomu na "Wleczorku" udeřili na dvě patra. Tam se podle mého
názoru stala chyba, protože zahájili stávku na všech patrech a důl jich má
spoustu. Takže v každém patře stávkovala hrstka lidí, s kterou si zomovci lehce
poradili. Když zlikvidovali dvě patra, ta ostatní se vzdala. Akce byla tak
brutální, že podle toho, co jsem slyšel, lidi hrůzou lezli na hladké sloupy
elektrického vedení. Na "Leninu" vpadli do cechovny a taky strašně řádili.
ZIEMOWIT II.: Na "Staszicu", jak mi vyprávěl svědek, přijelo ZOMO a rozkázalo
všem opustit důl. Lidi poslechli, ale stejně jich asi dvěstě, možná třista
odvezli na velitelství do Katowic
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a tam je osm hodin drželi na mraze pod kulometem. Stáli tam bez teplého
oblečení, jen v montérkách, ve kterých se fárá dolů. A když je tam na nádvoří
takhle drželi, jednomu zomozovci spustila puška. Asi to byla náhoda, protože
bylo vidět, jak ho to znervóznilo. Hned ho vyměnili, zastoupil ho další. Teprve
po osmi hodinách začali propouštět, ale několik osob si tam nechali.
ZIEMOWIT IV.: Na "Staszicu", už jsem o tom mluvil, šel hlavní nápor na ubytovnu.
Jeden havíř ze strachu skočil z okna, ale taky z okna vyhodili jednoho zomovce.
ZIEMOWIT III.: Protože čirou náhodou bylo v jednom pokoji okno přímo proti
dveřím. No tak oni otevřeli okno a čekali. Zomovec vyrazil dveře a vpadl tam,
oni ho trochu postrčili, takže už nemohl zabrzdit a vyletěl oknem. Je těžko se
divit, že když se k nám dostaly tyhle verze informací o pacifikaci, odmítli jsme
u nás projekt stávky na povrchu.
ZIEMOWIT I.: Část lidí odešla, ale v cechovně zůstalo ještě asi tři sta lidí,
většinou mladých. I když byli i starší. Pamatuju si jednoho, ten měl viditelně
před důchodem, ale posiloval ty mladší na duchu. A ve dvanáct začaly ženy, které
z balkónu viděly na chodník k lázním pro důlní dozor, křičet, že jedou, že ZOMO
jede. V tom okamžiku se ti vytrvalci v cechovně seskupili do sevřeného hloučku,
každý popadl židli, aby -až přijdou - nestál s holýma rukama.
ZIEMOWIT III.: Pamatuješ se, jak na pódium vylezl jeden člen odborového vedení a
zaklínal lidi Bohem?...
ZIEMOWIT I.: To byl Franek. Z podnikové organizace. Vyděsil se. On a Stachu
prosili: pro lásku boží, rozejděte se, lidi, jdete, sfárejte dolů, do práce,
tohle nic nevyřeší. Na to pódium ostatně vyšlo víc lidí. Adam taky mluvil, já
nakonec taky. Řekl jsem: Neodejdem a hotovo. Musíme se držet a bojovat o svá
práva.
Pamatuju se ještě na jeden takový moment, kdy se lidi ptali plukovníka,
kdo dal k tomuhle rozkaz, proti komu se vede ta válka? A on na to odpověděl
zhruba tím způsobem, že my si taky musíme udělat pořádek sami, ale rozkaz že
přišel ze zahraničí. A lidi: odkud? Konkrétně! A on: co vám tady budu povídat,
víte dobře odkud. Lidi křičeli: no odkud? Z Moskvy? Ale to on už konkrétně
nepotvrdil, prostě jen naznačil, že všechno přišlo z Moskvy. Je taky potřeba
přiznat, že jak šel čas, získával si ten plukovník jistou dávku důvěry. Dokonce
otevřeně říkal, že je na naší straně. Povídal: já přece pocházím z toho samého

prostředí jako vy, ale rozumějte mi, dostal jsem rozkaz a ten musím splnit.
Později prozradil, že měl rozkaz udělat na Ziemowitu pořádek, do půl osmé, pak
mu to přesunuli na desátou, ten termín. Ale, říkal, o to nejde, protože já
klidně můžu hned zítra z armády odejít a dělat tady s lopatou společně s vámi,
můžu dělat cokoli, jenom mi prosím vás věřte, že to s vámi myslím dobře. A když
mu přitom tekly slzy, tak snad ten chlap nemohl být takový… Ostatně ředitel
Piszczek byl taky v pořádku. Měl autoritu. Proto se nedá říci, že by všechny
diskuse probíhaly nenávistně. Hledali jsme dohodu. My jsme chtěli pouze, aby
propustili toho
Kasprzyka, odvolali stanné právo a propustili všechny ty, které pozavírali v
Gdańsku, protože o tom už jsme věděli. Řidiči, kteří
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si přijeli na důl pro uhlí, nám řekli, kde a koho zavřeli.
Kapitola II.:
ZIEMOWIT II.: Část produkce se z dolu vyvezla auty, převážně směr Krakov…
ZIEMOWIT I.: Jo. Říkali, že úplně stejná situace je na dole "Janina", taky v
Krakově, že skoro všechny továrny protestují. Takže i my tady jsme si byli
vědomi své pravdy, že se přece domáháme svých práv. Každý přece hned věděl, že
pokud teď prohrajeme tak nás zase pohřbí a to, co jsme získali v Srpnu vyletí
komínem. A získali jsme hodně. Předtím s námi na tom dole zacházeli jako…
ZIEMOWIT II.: Jako s dobytkem…
ZIEMOWIT I.: Hůř než s nevolníky. Kdysi běžel v televizi americký
něm hrál ten černý Toby. Vždyť ten Toby se měl stokrát líp než my
utíkal, protože se rval o svou svobodu. Svázali mu nohy, no ne? A
ještě horší. Máme se hůř než ten Toby. Kam máme utíkat? Co dělat?
o svobodu tady.

seriál, co v
a přesto
u nás je to
Jedině se prát

ZIEMOWIT II.: Podobně to vypadalo na všech dolech, ale tady se to ponižování
člověka pociťovalo obzvlášť silně. Bezprostředně to souviselo s chováním
tehdejšího ředitele, Wiktora Woźniaka. Nastoupil po Galeczkovi, který byl celkem
v pořádku, lidi v každém případě neponižoval. Správné označení pro Woźniaka by
bylo psychopat, sadista.
ZIEMOWIT I.: Říkalo se mu "Krvavý Wiktor", psalo se tak o něm dole ve štolách,
ty nápisy vydržely dlouho…
ZIEMOWIT II.: Nejvíc se tohle psí zacházení projevovalo na každodenních
poradách. Účastnili se jich lidi z dozoru a on je dokázal nejhoršími nadávkami
zašlapat do prachu. Vybíral si k tomu speciálně ty nejzávislejší, kteří čekali
na byt nebo v podniku pracovali krátkou dobu, ale i dlouholeté pracovníky, kteří
měli před důchodem hodně co ztratit. Postavit se řediteli znamenalo nejen ztrátu
prémií, ale dokonce i degradaci. Byli takoví, kteří s ním nesouhlasili, ale ti
museli odejít, protože pro ně nebylo místo. Dokázal si zavolat chlapíka z
dozoru, kterému se nedařilo na směně a řval na něj: ty frajere, ty zloději, já
tě vyrazím, ani nebudeš vědět jak…
ZIEMOWIT I.: Vypráví se, že dokonce tahal za uši…
ZIEMOWIT II.: U toho jsem nebyl. Ale jednou se stalo, že nějaký chlapík mimochodem jeden z jeho lokajů - přišel pozdě na pracovní poradu a ředitel na
něj: co, nemáš si kam sednout? Tady si sedni! A musel si sednout na zem
doprostřed místnosti, protože mu to ředitel přikázal. Toho človíčka si stejně
nikdo moc nevážil, ale každého je škoda. Vždyť se to stalo před celým dozorem,

od vrchního horníka přes dozorce až po vedení dolu. Ten neznal nic jiného než:
Cože?! Sto procent! Je ti to málo? Dva měsíce bez prémií. A když někdo
podstatněji neplnil, degradace. Ze šéfa či předáka směny na dororce. Upozornění.
Výstraha. To bylo na děním pořádku. A ještě horší bylo, když se někdo ozval,
chtěl se
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bránit. Pamatuju se na případ jednoho štajgra. Praštil pěstí do stolu a povídá,
že on není žádný sráč, aby si tady na něj někdo otvíral hubu, a odešel z
místnosti. Ale za pár dní požádal o propuštění.
(...)
ZIEMOWIT I.: Hodně jich odešlo, hlavně dobrých…
ZIEMOWIT II.: Kromě toho propouštěl. Nejenom za nesplnění plánu nebo úkolu,
protože kdo snesl ponižování, zůstával. Ale kdo se mu postavil, ten musel jít.
Všiml jsem si však, že ten, kdo se mu vzepřel a vydržel to, tomu Woźniak dával
pokoj. Prostě se bál přímé konfrontace. Bál se, že s ním někdo bude bojovat a
nepoddá se. Když se odcházelo z porady, Woźniak stál a křičel:rychleji! no
rychleji!! Všichni se hnali ke dveřím, ale jeden schválně zvolnil krok,
nespěchal. Hned byl řev: Hej, ty! Stůj! Kolik jste včera vytěžili? Trval na tom,
aby se tahle čísla znala nazmaměť. Chlapík se zastavil, sáhnul pro notes a začal
v něm klidně listovat. Ředitel při tom řičel, ale on byl v klidu a díval se
šéfovi přímo do očí. Normálně by za něco takového "letěly" prémie, ale tomuhle
dal pokoj, vycítil, že s ním ten hoch chce začít válku. Po Srpnu Voźniaka
vyhodili. Chtěli ho za bránu vyvézt na kolečkách, ale stávkový výbor s tím
nesouhlasil, dali mu auto a stráž a vyvezli ho. Ale žvanil při tom, že se na
Ziemowit vrátí a ještě ukáže, co dovede. Ten samý den večer, to pořád trvala
stávka, měl přijet ministr, ale poslal jen svého zástupce. A ten zástupce se
navíc nemohl nijak prokázat, neměl žádné dokumenty, povídal, že zapomněl. Tak my
na to, že s ním v tom případě nebudeme diskutovat. Ať se vrátí domů, stejně jsme
tady chtěli mít ministra. A pak přijel ministr, ale ne Lejczak, nějaký tlouštík…
ZIEMOWIT II.: Asi Glanowski. To bylo ještě v září a on Lejczaka zastupoval.
ZIEMOWIT I.: Prostě nějaký tlouštík. Říkal nám tehdy: vy máte nějak moc námitek
proti svému řediteli. Já bych neřekl, že je tak špatný, znám ho dost dobře,
častokrát jsme spolu mluvili a povím vám upřímně, že ho znám dokonce velmi dobře
a opravdu to není špatný člověk. A my na to: Proč nám to říkáte? Vy jste
ministr, takže s vámi se baví asi trochu jinak. Ten ministr to řekl jakoby
žertem, ale znělo to vážně. Proto mu lidi tak odpověděli. Nakonec stačí i dnes
sfárat dolů a mrknout se na nápisy. Například v rajónu C-2 vydržely dodnes:
"Krvavý Wiktor", Viktor je chuj" a další.
ZIEMOVIT II.: přišel kdysi do štoly a nějaký horník mu chtěl podat ruku, ale měl
ji černou od prachu, takže ředitel mu svou nepodal. Měl ještě další znak:obklopoval se svými lidmi. Všichni tady znají aféru s hlavním inženýrem těžby,
který byl právě jedním z Woźniakovy party. Sjel kdysi dolů a vidí, že na šutrech
sedí horník s krajícem chleba v ruce, jí a nevstává. Tak k němu přiběhl a
vyrazil mu chleba z ruky, ale chlap se dlouho nerozmýšlel, vyskočil a dal mu
takovou přes hubu, že pan hlavní inženýr padl na zadek. A zajímavá věc. Otřepal
se, zvedl helmu, rozhlédl se jestli se někdo nedívá, poklepal tomu horníkovi na
rameno a povídá: ty se mi líbíš. Pak šel dál. Později toho inženýra
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vyhodili, protože mu přišli na nějaké machinace, něco s auťákama. No "vyhodili"
- šel na jiný důl a hotovo. A to byl právě člověk dosazený Wiktorem. Jeho pravá
ruka. Podobnými lidmi se obklopoval…
(...)
ZIEMOWIT I.: Možná by stálo za to ještě připomenout, jak to s Wiktorem dopadlo.
Po vyhození z našeho dolu odešel pracovat na ministerstvo, snad byl dokonce
šéfem nějakého departamentu.
ZIEMOWIT II.: A teď byl, mám dojem, znovu jmenovám ředitelem nějakého dolu.
(Pozn. Wiktor Woźniak byl jako ředitel dolu "Nowy Wirek" v roce 1984 vyznamenám
řádem práce I. třídy. J.F.)
ZIEMOWIT I.: Ale vraťme se do cechovny, kde v pondělí 14. prosince zůstalo jen
asi třista lidí. Ty ženy, které z balkónu viděly líp než my, začaly křičet, že
už jedou, ať utíkáme, protože to je ZOMO. Ale lidi - včetně těch, co byli do té
doby na balkóně - neutíkali, naopak seběhli dolů a semkli jsme se všichni, jak
už jsem říkal, kolem těch židlí, které tam byly rozestavené. Každý z nás stál u
židle, aby se měl čím bránit kdyby něco… Ale ukázalo se, že to není ZOMO. Někdo
přijel, ale byli to vojáci. Hodnosti si už nepamatuju, možná plukovník, možná
dokonce dva plukovníci a major nebo plukovník, major a kapitán. Major tam byl
určitě. S námi nemluvili, šli přímo na ředitelství. Vydrželi jsme tam do dvou,
protože jsme to chtěli přestát do doby, až přijde druhá směna. Počítali jsme s
tím, že potom tady bude víc lidí a budeme pokračovat dál. Protože z naší první
směny už spousta lidí zmizelo. Nejvíc před dvanáctou, protože psychicky neunesli
to napětí. Už jsem mluvil o tom, že byly zvěsti z automobilky v Tychách, že tam
jsou těžce ranění, byly zprávy z dolu "Lenin", že tam demonstranty zmasakrovali,
že rozmlátili celou cechovnu.
ZIEMOWIT I.: Nejsem si úplně jistý, jestli byly všechny ty informace pravdivé.
Na "Leninu" byl údajně masakr. Bez ohledu na to, že jich tam na cechovně bylo
víc než nás. Vytahovali prý lidi z kanceláří, vymlátili okna.
ZIEMOWIT I.: Ale v automobilce nevypadalo všechno tak hrozně. My jsme ovšem
sledovali spíš ty zprávy z "Lenina". Tam bylo v cechovně kolem tisíce lidí a
ZOMO si s nimi poradilo bleskově. Házeli lidi do antonu, sanitky měly co dělat,
aby stihly odvážet raněné. Když jsme se o tom dověděli, hodně našich lidí
sfáralo dolů, do práce. Ale zhruba tři stovky pořád čekaly, až do chvíle, kdy
předstoupil Jasiu Gruca, štajgr, a řekl, že bylo s ředitelem a komisařem
dohodnuto, že ti lidé, kteří nesfárali na ranní směnu kteří tu nadále
protestují, si mají vyzvednout známky a všichni dostanou zaplacenu denní šichtu.
ZIEMOWIT II.: To byl asi předseda samosprávy…
ZIEMOWIT I.: Asi. Řekl tenkrát, že všichni dostanou normální denní plat, a ať už
skončí stávku. Takže lidi pobrali známky, já taky, a tak to celé skončilo,
protože bylo vidět, že druhá směna po těch výstrahách a hrozbách soudem,
zastřelením, trestem smrti - už četla všechny ty paragrafy a nějak moc se jim do
akce nechtělo. A my jsme vzali známky, zapsali nám den a jeli jsme domů.
Očekávaný atak se neuskutečnil. Pravděpodobně - v každém
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případě se o tom tak mluvilo, nevím, jestli se to zakládá na faktech - rozkaz k
našemu rozehnání dostala prý jednotka z blízkých kasáren. Taková malá jednotka.
Tak oni prý dostali rozkaz zavést na Ziemowitu pořádek, ale odmítli to vykonat.
Nevím, nakolik je to pravda, každopádně pak tahle jednotka nadlouho zmizela.

Nikdo nic neví, možná ji přemístili někam jinam. Tak takové kroužily pověsti. No
a my jsme teda sebrali známky, hodili na sebe šaty a jeli domů.
ZIEMOWIT II.: Lidi došli k závěru, že nemá smysl stávkovat na povrchu, že se tam
může Ledacos stát.
ZIMOWIT IV.: Upřímně řečeno, dostali jsme v téhle věci "echo".
ZIMOWIT.-III.: Výsledkem bylo, že v jednu byla stávka prostě zažehnána, lidi se
rozešli.
Kapitola III.
ZIMOWIT II.: Já v pondělí přijel na šachtu teprve mezi dvanáctou a jednou
hodinou odpoledne, kdy už v cechovně byly pouze malé
skupinky. Dověděl jsem se, že převážná část pracovníků sfárala dolů, další
nerozhodně přešlapovali ve sprchách na povrchu. Byla cítit atmosféra ohrožení,
dokonce hrůzy. Viděl jsem, že se v tuto chvíli nadá nic dělat. Mluvil jsem o tom
s několika kamarády, všichni jsme cítili to samé: je potřeba se k něčemu
rozhodnout. Ale nevěděli jsme k čemu. Tak jsem čekal až do půl druhé a ve dvě
ředitelství jakoby změnilo taktiku. Reproduktory v cechovně ohlásily komuniké,
zřejmě ředitele. Přirozeně se to týkalo války. Všude ticho, strach a hlas z
reproduktoru, informující o vyhlášení stanného práva, o důsledcích až po trast
smrti, a vyzývající k zahájení práce. Bylo to efektivní. Oni už poznali, že v
přímém rozhovoru s horníky prohrávají a že ohlášení komuniké formou, která
vylučuje diskusi, má větší dopad. Umocňuje hrůzu. A byla to slova ředitele,
nahraná na pásku.
Už se vědělo, že první směna odjela domů a druhá že kompletně sfárala.
Přesto se mi už tehdy dostal do ruky leták, vyzývající ke stávce. Vrátil
jsem se domů, protože ten den jsem dělal až na třetí směně. Když jsem večer
přijel na šachtu, slyšel jsem z reproduktoru znovu to samé komuniké, strašící
důsledky. V kancelářích už byly rozloženy listiny, které lidi museli podepsat,
že jsou jim známy konsekvence pro případ, že nenastoupí do práce.
A zřejmě už byla ohlášena zpráva o militarizaci dolu.
ZIEMOWIT I.: To bylo ohlášeno hned ráno.
ZIEMOVIT II.: Hm. Říkali jsme si mezi sebou, že něco přece musíme udělat,
musíme. Jenomže jsme nevěděli jak začít, kde začít. Na jedné straně jsme už
věděli o prvních pacifikacích, na druhé zase o tom, že "Piast" stojí.
ZIEMOWIT I.: Zastavili práci v pondělí na druhé směně.
ZIEMOWIT II.: Ale u nás sfárala třetí směna a můžeme říct, že tahle směna neměla
žádné prostoje. Když jsem po šichtě vyjel nahoru, přijel za mnou jeden kolega,
Tadeusz Kemnitz, mohu prozradit jméno, protože už tady není…
ZIEMOWIT I.: Odjel do Ameriky.
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ZIEMOVIT I.: Odjel do Ameriky…
ZIEMOWIT II.: Jo. Inženýr elektronik, delegát našeho dolu na celostátní sjezd
"Solidarity". Od něj jsem se dověděl, že byly rozšířeny letáky vyzývající ke
stávce, podepsané MKK Tychy. Říkal taky, že v noci si pro něj přišli, vyrazili
dveře, ale stačil vyskočit oknem. Taky byl pro, že musíme něco udělat. "Piast"
stojí a na "Ziemowitu" se nic neděje. A když jsem jel v úterý do práce, zase na
třetí směnu, viděl jsem už, že něco musí prasknout. Na šachtě za mnou přišlo pár
kolegů, ukázali mi ty letáky a povídají: hele, "Piast" stojí. Atmosféra byla
zjevně jiná, lidi jakoby ze sebe setřásli strach. Čekalo se pouze na nějakou
jiskru. Abychom to pod zemí zastavili i my.

ZIEMOWIT I.: Ale já přece taky před fáráním mluvil s lidmi na třetí směně. A
tehdy šla zpráva, že stávka má začít druhý den ráno, to znamená ve středu,
šestnáctého. Dole po zemí. To se dohodlo už v tichosti.
ZIEMOWIT II.: Ano, to souhlasí. Ale mě se pořád honilo hlavou, že to musí
vybuchnout dřív, protože když už dnes se o tom mluví, tak zítra může být pozdě.
Je přece noc, není tady nikdo z ředitelství a tím pádem ubylo možných
protivníků.
MANŽELKA: Nelamentovala jsem, Bože, co tam s nim udělají, věděla jsem, že bude
stávka, protože muž se na ni připravoval, bral si zásobu cigaret a jídla. Řekl
mi: jestli se nevrátím, je stávka. Nedělej si z toho těžkou hlavu, nanejvýš
přijeď na šachtu a třeba něco přivez.
Když odcházel, dala jsem mu jídla na dvě šichty. Chtěl to.
No a povídal, abych si to hlavně nebrala k srdci. Ale to nejde..
ZIEMOVIT I.: Jel jsem do práce jako normálně, na noc. Potkal jsem Mirka ještě s
jedním kolegou a slyším, jak říkají: ráno, připravit se, vzít si s sebou dost
jídla. No dobrý, v pořádku, převlíkli jsme se a sfárali dolů. Dole, v úrovni
500, jsme nasedli do vlaku jedoucího na rajón C-2. Obyčejně vždycky za jízdy
hrajeme karty, ala tehdy jsem se posadil stranou od ostatních. Nemohl jsem
vydržet ten smutek. Myslel jsem, že se pomátnu, to se nedá slovy popsat… Tak
válku nám vypověděli, válku národu, no ne? Národ vlastně vypověděl válku národu.
Za chvíli si vedle mě sedl ještě jeden známý. Sedíme a najednou slyším, jak
někdo říká: No kde jsou ty chodby, co vedou na "Piast"? A jiný hlas vysvětluje:
my tam musíme jít. Dívám se, kdo to mluví a vidím: dělníci. A proč tam jedete,
ptám se. No, my tam máme vrtat. Ale proč? No, má se to odstřelit. Jak to, vždyť
-"Piast" přece stávkuje, říkám. Tak proč chcete střílet, odříznout lidi nebo co?
jako v Rusku? Já totiž slyšel, že kdysi - nevím, co je na tom pravdy - někde
stávkující zaplavili vodou. A oni na to, že na nich to nezáleží, že jsou jen
vrtači. Odpolední směna tam prý už byla a boční vrty jsou už dokonce odstřelené,
oni mají pokračovat. No tak dobře, říkám, jeďme a my vám už ukážeme. A musím
říct, že jsem je neznal, i když na tak velké šachtě není možné znát všechny…
ZIEMOWIT II.: Jedenáct tisíc zaměstnanců…
ZIEMOWIT I.: Vlak ještě pořád stál u výtahu, já vyskočil, šel za
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kolegou a pověděl mu o té věci: to a to se děje, "Piast" stávkuje a tady si
jedou vrtači, další už jsou na místě, boční nálože už střelili. Chtějí odříznout
lidi, to je jasné, co? Dobrý, říká mi, sedni k nim a poslouchej, co bude dál.
Tak jo. Ještě jsem šel a pověděl to Mirkovi: chtějí je odříznout, nikdo neví, co
můžou s těmi lidmi provést. Mirek to řekl ještě dalšímu a mě to samé: běž k nim
a poslouchej, co chystají, jak přijedeme na rajón, něco vymyslíme. Takže já je
po cestě nejenom poslouchal, ale dokonce z nich vytáhl, že tam u toho jejich
úkolu je už vedoucí těžebních prací Hajda, člověk všeobecně neoblíbený.
Komunista.
ZIEMOWIT II.: Komunista spíš ze strachu než z přesvědčení…
ZIEMOWIT I.: A že tam je taky štajgr, jeho jméno si teď nemůžu vzpomenout… To je
jedno. Přijeli jsme na rajón. Odpolední směna už šla na vlak, kolem nás
procházeli strojvůdci, zastavili jsme je, povídáme, co se děje. A najednou,
místo normálního rozdílení práce, začala se shromažďovat druhá i třetí směna a
všichni mluvili jen o jednom: musíme rychle zabránit odstřelu těch chodeb. Bylo
asi devět večer, mohlo tam být tak dvěstě padesát lidí. No tak co? Stávka! Ale
jak? Zadržet tu odpolední směnu. Jenomže část lidí už odešla, šli cestou kolem
násypníku. Takže já běžel za nimi, protože nic nevěděli, a říkám jim, že začala

stávka, protože támhle zavalují lidi. Vystupujte, běžte na shromaždiště.
Vystupují, vracejí se zpátky na C-2, pamatuju se ještě, jak štajgr Stolorz
blábolí: co to děláš? Z toho vlaku vystoupil taky Hajda, skončil mu dozor na té
odpolední šichtě, seděl už ve vagónu a chtěl odjet k výtahu. Jde s námi, část
lidí už dorazila k příkopu a tam se strhla hádka. Mezi tím Hajdou a námi,
dělníky: jak si, kurva, můžou dovolit takhle odřezávat lidi? Moc nechybělo aby
při tom Hajda nedostal pár přes hubu.
Nakonec jsme dohodli, že ta druhá směna má jet k výtahu a čekat. Na úrovni
500 je to od násypníku k výtahu skoro tři kilometry, 2 700 metrů. A k těm
chodbám ještě dalších 1200 metrů. Takže ať jedou a počkají pod výtahem.
Telefonovalo se taky na jiné oddíly, ostatní rajóny dostaly zprávu, že sedmý
oddíl už stojí. Stávka.
ZIEMOWIT II.: Snad bychom mohli objasnit, že k zavalení té chodby na "Piast"
nebyl žádný důvod. Na C-l je ještě jedna chodba spojující nás s tím dolem, ale
je zalitá vodou, nefunguje. Zával té chodby lidi na "Piastu" neohrožoval, ale
odřezával "Ziemowit" od "Piasta". Znemožňoval spojení. A kromě toho to byla taky
úniková cesta pro případ ohrožení a tím se to dotýkalo všech lidí na obou
šachtách. Protože dejme tomu při požáru bylo kam ustoupit, ale po zničení té
cesty už ne. Taková je pravda.
ZIEMOWIT I.: Chtěli zavalit všechny cesty, nejenom tuhle. To prozradili ti
vrtači. Chodby byly tři. Dvě vedle sebe a třetí vzdálená zhruba jeden a půl
kilometru. Ale ta, kde vrtali a stříleli, byla nejschůdnější.
(...)
Odjakživa, ať se stalo cokoli, mohli ti z "Piasta" utíkat k nám, a naopak. Hajda
to nakonec řekl bez obalu. Odstřelují to prý proto, aby se ta nákaza nedostala
na "Ziemowit". Chybělo skutečně málo, aby ho lidi nezmlátili. (…)
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ZIEMOWIT II.: Byl to pokus o zával, který se nepovedl. Ale začíname se nějak ztrácet v nepodstatných detailech. Rozhodující je, že to byla
iniciativa ředitelství, na které se dohodli nám neznámým způsobem. Rozhodli, že
je třeba odříznout "Piast" od "Ziemowitu" a zavalit chodbu. To chtěli udělat.
(…)
Kapitola IV.
ZIEMOWIT I.: Když jsem se vracel a byl jsem u násypníku, potkal jsem lidi z
jiných oddílů, kteří se rozhodli jít na "Piast". Vzal jsem si akorát špičaté
kladivo na rozbíjení uhelných kusů a šel s nimi. Těmi kladivy jsme prorazili
průchod v obezdění ventilace a šli dál. Nakonec jsme dorazili k hlavní chodbě na
"Piast", bylo tam tolik vody, že jsme byli promočení do pasu. Tou chodbou na
"Piast" nikdo nechodil, byla zatopená až po kolena a voda stříkala jedenkrát tak
vysoko. V hlavní chodbě jsme se rozdělili na menší skupinky a jdeme dál. V naší
skupině jsme byli čtyři. Přišli jsme na místo, kde stál jeden osobní vagónek a
elektrická mašina. Viditelně tam někde museli být lidé. Byl s námi jeden
elektrikář a ten povídá, že když nikde nikdo není, můžeme nasednout a jet.
Odtamtud k výtahu to bylo nějaké dva kilometry. Ale ne, říkáme, když je tady
mašina, musí někde poblíž být strojvůdce. Rozhodli jsme se, že vyřadíme
rozdělovnu, protože potom musí někdo přiběhnout a zase ji zapojit, protože
nebude proud. Provedli jsme to, schovali se, a taky že jo - za chvíli přišli.
Tři štajgrové a s nimi ještě tři nebo čtyři lidi, no a ten strojvůdce. My nic,
krčili jsme se za takovým harampádím, za výdřevou, a koukáme. Nemohli jsme přece
vědět, co jsou zač. Mohli sem přece strčit nějaké vojáky nebo podobně, když se
dověděli, že "Ziemowit" stávkuje. Bylo známo, že úroveň 500 na "Piastu" ve
stávce není - tam stávkovala pouze úroveň 650 - a že je prostě volná. Mohl skrz

ni projít každý, ZOMO nebo kdokoli, a čekat na nás. Ale vidíme, že to jsou
štajgři, protože měli bílé helmy. A když vešli do té rozdělovny a zakrátko nato
dorazila i naše druhá skupina, rozhodli jsme se jít za nimi. Bylo už po půlnoci,
možná dokonce jedna. Štajgrům jsme moc nevěřili, ale jdeme tam. Je nás celkem
osm. "Zdař Bůh", "Zdař Bůh". V prvním momentu se nevšimli, že jsme ze
"Ziemowitu". Posadili jsme se a nenápadně zkoušíme hovořit na téma té stávky. O
tom, že se na "Piastu" stávkuje, mluvili jenom ti lidi z doprovodu, štajgrům se
do řeči nechtělo. Jen si něco špitali mezi sebou. A jak se k nim dá dostat?
ptali jsme se. Tam se nikdo nedostane, dobře hlídají, odpověděli. Pak si jeden
ze štajgrů všiml našeho odznaku, je na něm napsáno "Ziemowit" a čisto, to víš,
ne? No a co, ať se kouká, jsme ze "Ziemowitu", říkáme, a chceme se dostat ke
kolegům na úrovni 650, kudy máme jít. "Ziemowit" taky stávkuje. Odpovídají, že
je zbytečné tam chodit. Zaprvé nás k sobě nepustí, protože nám nebudou věřit, o
ničem ještě nevědí, a za druhé se k nim ani nedovoláme, protože telefony jsou
vedením dolu zablokované, funguje jen asi jedno číslo. Ale jeden z nich nám v
záchvatu sdílnosti prozradil, že je možnost se s nimi spojit přes nějaký sklad,
kde mají známou. Dali nám číslo, ale z té rozdělovny se tam nešlo dovolat. Takže
co dělat? Rozhodli jsme se vrátit. Ale s těmi dělníky jsme se dohodli aspoň na
tom, že dají zprávu svým stávkujícím kolegům, že my taky stojíme a chceme s nimi
mluvit. Na tom to skončilo. Šli jsme zpátky a dorazili jsme na rampu hlavního
výtahu u nás na "Ziemowitu". Vletěli jsme zrovna do pěkné vřavy. Dav se
rozdělil.
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Jedni chtěli vyfárat na povrch a druzí to absolutně odmítali. Vyjet nahoru
chtěli převážně partajníci. Z mého oddílu se vyfárání domáhali jenom zažraní
komunisti. Když jsme přišli, ptali se lidi zvědavě, jestli jsme mluvili s
"Piastem". Možná to bylo trochu hloupé, ale já vylezl na to zařízení, co
posunuje vozy a povídám: Poslouchejte, neměli byste vyjíždět, na "Piastu" se
stávkuje. Byli jsme tam, mluvili jsme s nimi, a tak dál… Pak vystoupil ještě
jeden z naší skupiny a potvrdil to, ano, skutečně jsme s nimi mluvili. Teď to
možná vypadá, že jsme je s tou rozmluvou oklamali, protože ikdyž jsme s lidmi z
"Piasta" skutečně mluvili, přece jen to nebyli ti stávkující. No ale v té
situaci jsme řekli právě tohle. Atmosféra se díky tomu okamžitě uklidnila, říkal
jsem tam, že jsme tak jednotní jako oni. Že i další doly stávkují. To nám řekli
jednak ti z "Piasta" a jednak jsme to věděli i od jiných.
A lidi se uklidnili. Stačilo pár slov, aby si každý našel nějaké místečko, aby
se všichni namačkali pod výtahem, je přece zima, takže by bylo dobré se někam
schovat a vyčkat, co dál. Snad k nám za chvíli přijdou kolegové z "Piasta".
Každý si začal hledat nějaký plácek, kde by se usídlil. Dokonce i ta
hrstka komunistů přestala otravovat s výjezdem a zůstala taky. Tedy - jedna
jejich skupinka vyfárala v prvních hodinách stávky, ale ti, kteří se toho
domáhali až později, zmlkli a zůstali. Buď se podvolili vůli rozhodující většiny
kolegů, anebo - jak dnes připouštím - snad dostali zeshora nějaké echo, aby
zůstali s námi a sledovali vývoj situace, kdo je aktivní a tak dál. Aby se
nahoře vyznali. I takhle to mohlo být. Telefony tehdy ještě nebyly zablokované,
mezi námi bylo pár štajgrů, vlastně celý dozor směny a každý mohl bez problémů
komunikovat s povrchem. Za těchto podmínek mohli podobné echo klidně dostat.
Je třeba říct, že podmínky byly slušné, dobrá ventilace, jen to kazila
citelná zima. U výtahové šachty a ve štolách byla zima jako na povrchu…
ZIEMOWIT II.: Ten výtah je hlavním výtahem jak nahoru, tak dolů,
částečně se používá i na transport materiálu a jeho šachta je hlavním přívodem
vzduchu, profukoval ji vzduch zeshora, mohla být teplota nanejvýš plus…
ZIEMOWIT I.: Plus? Jak jsi na to přišel? A ty rampouchy, co visely z výtahu, to
bylo co?
ZIEMOWIT II.: No já tam málem zmrzl…

ZIEMOWIT I.: Vždyť jsem tě viděl, jak se třeseš…
ZIEMOWIT II.: Já to tipuju na takové dva tři stupně. Určitě. (…)
ZIEMOWIT I.: Dokud ti lidi stáli pohromadě u výtahu, bylo trochu tepleji.
Později se rozešli po dílnách, po remíze - to je taková široká chodba, ze které
se udělala dílna na opravu elektrických vozů protože čím dál od výtahové šachty,
tím menší byla zima.
V bočních štolách máme bariéry, které brzdily ten mrazivý průvan.
ZIEMOWIT II.: Mimo to už lidi všude možně instalovali provizorní ohřívárny. Taky
v remíze, v elektromontážní dílně. Byly to jen takové jednoduché zdroje tepla,
ale zvedly teplotu aspoň o pár stupňů. Stejně jako masa těsně na sebe
namačkaných lidí, kteří taky vydávají teplo. Leželi na zemi jeden vedle druhého.
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ZIEMOWIT I.: Kdo měl nějakou desku nebo kus lepenky, položil ji pod sebe.
ZIEMOWIT II.: V prvých dnech leželi přímo na zemi, v uhelném prachu. Příšerné
podmínky.
ZIEMOWIT I.: Bylo sucho, ten prach…
ZIEMOWIT II.: Zvedal se a vířil. Když jste vešli do dílny, úplně vás zabolelo u
srdce. Leželi tam zaprášení, schoulení, jeden vedle druhého v té špíně, jak
nějací chrobáci. Speciálně ze začátku, kdy ještě nijak moc nefungovala žádná
organizace.
ZIEMOWIT I.: Nebylo co jíst, nebyly cigarety…
ZIEMOWIT II.: Dva dny nebylo nic teplého k pití. Existuje nařízení, že dole se
kouřit nesmí, ale ví se taky, že na "Ziemowitu" není nebezpečí plynu.
ZIEMOWIT I.: Takže taková byla situace, když se lidé rozcházeli od výtahu hledat
si nějaký teplejší kout.
Z polského originálu "Co powiedza nasze dzieci?" (Archivum SOLI- DARNOŚCI sv.
15, vyd. NOWA&ARCH, Varšava l986)
pro RR přeložil -aP/příště pokračování/
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I.
Počasí v Berlíně určuje zpravidla západní vítr. Cestující v letadle má
proto dost času k pozorování města shora. Aby mohlo přistát proti větru, musí
letadlo přilétající od západu třikrát přeletět město i stavbu, která je dělí:

nejprve dosáhne letadlo ve východním směru západoberlínský vzdušný prostor, nato
přeletí širokou levou zatáčkou východní část města a pak překoná potřetí,
tentokrát od východu, rozdělovací stavbu ve směru přistávací dráhy Tegel. Ze
vzduchu poskytuje město naprosto jednotný pohled. Věci neznalého nepřivede nic
na myšlenku, že se blíží místu, v němž hraničí dva politické kontinenty.
Převažuje dojem lineárního, pravoúhlého uspořádání, z něhož je vymýceno
vše zakřivené. V centru je nápadný pevnostní charakter činžáků, vystavěných
většinou čtverhranně kolem dvorků, v nichž rostou kaštany. Když se začne koruna
takového kaštanu lehce pohybovat, může místní usoudit, že venku se ulicemi žene
vichr o síle šest až osm stupňů. Ve slovníku Berlíňanů se nazývají tyhle domy
kasárna; výraz, který výstižně popisuje inspirační zdroje jejich architektů.
Komíny skutečně vyvolávají vzpomínku na skleněné střepy, zabetonované do zdí
dvorků jako ochrana proti kočkám a dětem sousedů.
Nové domy na perifériích se nezdají být stavěné odzdola nahoru. Působí
jako betonové bloky, svržené americkým či sovětským vojenským vrtulníkem; ani
při klesání letadla od sebe cizinec nerozezná obě části města. Šlo-li poznat
východní část země podle jednotné barvy setby a nepřítomnosti umělých hranic
mezi poli, obraz města sotva poskytuje vodítko pro politické uspořádaní.
Nanejvýš zdvojení veřejných institucí, jako jsou televizní věž, kongresové
centrum, zoo, radnice či sportovní stadion, připomíná cestujícímu, že se blíží k
městu, v němž stejné gusto vyvolalo dvakrát totéž.
Mezi všemi těmi pravoúhelníky působí zeď ve své fantastické klikatosti
jako výplod anarchistické fantazie. Ozářena večer zapadajícím sluncem a v noci
marnotratně světlomety, jeví se spíš jako urbanistické umělecké dílo než jako
hranice.
Za pěkného počasí může cestující pozorovat stín letadla, jak kmitá sem a
tam mezi oběma částmi města. Může sledovat přibližování letadla ke svému
vlastnímu stínu, až do okamžiku, kdy se na něj posadí. Teprve když cestující
vystoupí, všimne si, že znovunalezený stín znamená v tomhle městě ztrátu.
Dodatečně zjistí, že jedině stín letadla se mohl volně pohybovat mezi oběma
částmi města, a náhle se mu letadlo jeví jako jeden z těch Einsteinem
vymyšlených dopravních prostředků, z něhož vystoupí směšně mladý a nic netušící
a prohlíží si město, v němž uplynulo od včerejška tisíc let.
Žiju v tom siamském městě dvacet let. Přišel jsem tam jako většina těch,
co odcházejí ze západoněmeckých provincií: protože jsem chtěl do většího města,
protože tam bydlí přítelkyně, protože setrvání na téhle výspě platí jako
náhradní služba, která ušetří roky v západoněmeckých kasárnách. Tak jako většina
jsem zůstával nejdřív jen rok od roku, ale taky je fakt, že už po krátkém pobytu
v Berlíně mi připadalo každé západoněmecké město jako falešné.
Na Berlínu se mi skutečně líbí to, co ho odlišuje od Hamburku, Frankfurtu,
Mnichova: zbytky ruin, ve kterých zakořenily břízy a keře lidské velikosti;
stopy po kulkách v písčitě šedých,
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zpuchýřnatělých fasádách, na zdech zažloutlé reklamy na cigarety a kořalky, co
už dávno neexistují. Odpoledne se často ukáže v jediném okně takové zdi lidský
obličej nad dvěma lokty, podepřenýma polštářem, jeden ksicht v rámu pár desítek
tisíc cihel - berlínský portrét. Semafory tu jsou menší, pokoje vyšší, výtahy
starší než v západním Německu; pořád ještě existují trhliny, kterými probleskuje
minulost. Berlín se mi líbí nejvíc v srpnu, když jsou spuštěné rolety a ve
výlohách upozornění na sotva uvěřitelné zlevnění; když má 90 000 psů prázdniny a
za stěrače těch pár zbylých aut se dávají reklamy na nějakou Life-Show, když za
otevřenými dveřmi zůstávají prázné židle a dva daleko od sebe sedící hosti
nezvednou hlavu, ani když vejde do hospody třetí.
Jenom příležitostně, když mě domácí pozvou na nedělní výlet kolem
Grunenwaldsee, pozoruju na své nechuti, že s touhle obchůzkou spojuju asociaci
dvora. Tu a tam, když mě na to upomene návštěvník ze západního Německa, mě znovu
napadne zapomenutý postřeh: Berlíňáci jezdí jako vrazi. Jako by se ve vnitřním

městě uvolňoval pohybový pud, který si západoněmečtí řidiči vybíjejí na svých
silnicích a dálnicích. Zdá se, že stejnému pudu vděčí výčepní za to, že jedině
jejich živnost vykázala trvalý a očividně neomezený růst. Občas, když ji vidím,
mě rozčiluje horolezecká skála na jediné hoře, vybudované z ruin města:
čtyřmetrový betonový blok, věnovaný Německým alpským spolkem, do něhož jsou
vtesány všechny stupně obtížnosti. Když jsem tam jednou viděl kompletně
vyzbrojenou skupinu s horolezeckými botami, větrovkami a brýlemi, jak začíná
výstup, a pozoroval toho, co vylezl nahoru, jak drží ruku před očima a líčí
pohled svému spolulezci dole, měl jsem zkrátka pocit, že už jsem si zvykl na
příliš mnoho. Ale když se mě pak na dovolené ve Schwarzwaldu ptal jeden Němec z
jihu, jestli bydlím ve východním či Západním Berlíně, přišla mi cena za tolik
krajiny příliš vysoká. Tu samou ignoranci jsem pozoroval i v Drážďanech či
Lipsku: čím dál od hranic si o sobě myslí nyní poloviční národ, že je celý. Na
dotazy, jestli není zvláštní bydlet ve městě uzavřeném betonem a ostnatým
drátem, odpovídám už dávno jako většina Berlíňanů: nežije se tam jinak než v
každém jiném městě. Zeď už skutečně nevidím: i když je snad po té čínské jediným
stavebním dílem na Zemi, které by se dalo rozeznat z Měsíce pouhým okem.
Zimní noc na letišti Schönefeld, sněží. Vozidla kloužou po ploše, vrhají
žlutá světla po bílé pláni, zviřují sníh. Jedno sníh nabírá a odhazuje, další ho
nakládá a odváží, třetí proráží cestu a vyráží metrové fontány sněhu. Plocha
vypadá jako zamrzlé jezero, položené v krajině budoucnosti. Přežilo tu jen pár
automatů a připravují příchod mimozemských bytostí.
Na ranveji utočí na příchozí ledový vítr, ještě v autobuse proniká pod
bundy i do nohavic. Řidič nechává dveře nekonečně dlouho otevřené při čekání na
cestujícího, který zmizel v telefonní budce. Čekající přilétají z jiného
světadílu a z jiné roční doby. Zboží z free shopu v prokřehlých prstech, slaměné
klobouky a kapesníky chrání jen proti slunci. V autobuse se nadává španělsky a
rusky a mlčí německy, přes německé rty nepřejde ani nadávka na řidiče. Až když
se dveře zavřou, ozve se ulehčení saským a berlínským přízvukem. Ale jednota v
autobuse, potvrzená společným jazykem, trvá jen během krátké cesty od letadla k
příjezdové hale. Ještě než se Němci postaví před dvoje dveře, znamenající vstup
do dvou různých států, vzniká mezera. Lidi, co spolu právě promíchaně šli i
postávali, se od sebe odtahují magnetickou silou a shromažďují se jako železné
piliny kolem protilehlých pólů. Odděluje se kůže od koženky, levisky od
napodobeniny, přírodní materiály od umělotiny, pestrost od šedi. Nejenom v
oblečení, ale i v obličejích a gestikulaci se zdůrazňují kmenové znaky. Ti,
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co se kupí kolem písmen BRD, se pohybují opatrně a zdají se pořád připravení na
své přistižení při nějaké chybě. V jejich spíš šeptaných hovorech zvítězila
hochdeutsch nad dialektem, pohledy směřují dovnitř a vrásky kolem očí vyjadřují
únavu lidí, jejichž přání se předčasně splnila. Skupina, žádající o vstup před
druhými dveřmi, působí mlaději, v projevu syrověji, nestará se o cizí uši.
Saský, meklenburský a berlínský dialekt se překřikují, řeč touží po gestikulaci
a strhává ruce i ramena.
Když se obě skupiny zastavily přede dveřmi, definitivně se oddělily:
západní ksichty civí na východní, jako když lidi pozorují lidoopy.
Sotva se vytvořily fronty, míří všechny pohledy dopředu, prsty svírají
průkaz, poslední znamení identity. Po všech čekajících se šíří nemocniční ticho,
a i když je dost vzduchu, omezuje se každý na pomalé a úsporné dýchání. Jako by
všichni předstupovali před vrátného, který neuznává žádnou zásluhu kromě státní
příslušnosti. Není slyšet nic kromě bzučení turniketu a krátce nato otvíraných a
zavíraných dveří.
Jak za mnou zaklaply dveře, stojím rušivě v proudu odbavených, jejichž
cesty se teď definitivně dělí: jedni jdou doprava k tranzitnímu autobusu, druzí
doleva k parkovišti a stanovišti taxíků. Hala je jen napolo osvětlená, monitory
už neposkytují informace, pošta je zavřená, telefonní automat Siemens nebere
moje mince. Zdá se, že každý, koho oslovuju, se cítí pozorován a nechce o mých

penězích nic vědět. Dlouho chodím chodbami letištní budovy v naději na otevřenou
směnárnu, ale už jenom v ozvěně svých vlastních kroků. Ve světle zapalovače se
odráží silueta muže, obličej přitištěn na skle výlohy.
"Ty vědět, kde Schönhauser Allee?"
Přízvuk muže nepatří žádné řeči, kterou bych dovedl určit, leda tak
světovou stranu.
"Ty ne Berlíňák?"
"Západní Berlín, druhá strana."
Domorodcův zvyk odpovídat cizinci infinitivní řečí dorozumění mezi námi
neusnadňuje. Polák-Bulhar-Rus by se chtěl se mnou podělit o taxík k Schöhauser
Allee.
"Já byt Západní Berlín, ne taxi!"
Beru za ruku se zapalovačem a vedu ji po plánu města, připevněném za
výlohou, západním směrem.
"Já tady, ty tam."
K mému vlastnímu úžasu ukazuje můj prst do úplného prázdna. Tam, kde jsem
doma, nejsou vyznačené ulice, náměstí, stanice metra. Táhnou se tam jen
nezastavěné zažloutlé plochy, prostřídané několika zelenými oázami.
"Ty tam bydlet?" ptá se Polák-Rus-Bulhar a směje se. "Žádné ulice, žádné
domy, všechno žluté! Poušť!"
"Západní Berlín! Berlín: kapitalista, Marlboro, Coca-Cola, Mercedes rozumět?"
"A, ty kapitalista?"
"Ne kapitalista, jenom tam bydlim."
"Proč ne kapitalista?"
Nabízí mi cigarety z krabičky s neznámým nápisem a bere si jednu z mých.
Na hodinách vidím velkou ručičku skočit na čas odjezdu.
"Já tady, ty tam," volám a běžím k východu. Ale Polák-Rus- Bulhar je mi v
patách. Oba vidíme mizet ve tmě koncová světla tranzitního autobusu.
"Autobus pryč, taxi pryč, autostop."
Kývnu a ukazuju na obě světové strany, přicházející v úvahu. Muž z východu
ale nechce beze mě do města, ani mě nechce samotného pustit do pouště.
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Po pár krocích zůstává stát na ulici.
"Kam ty jít?"
"Do Berlína."
"Já taky! My taxi společně!"
Loučíme se, stále znovu se zastavujeme, pokládáme kufry, kroutíme hlavou a
každý ukazujeme do směru toho druhého.
Na západoberlínském plánu města se dá zeď stěží najít. Město rozděluje
jenom jemný, růžově šrafováný pás. Na východoberlínském plánu končí u zdi svět.
Za černě orámovanou, na prst tlustou dělící čárou, kterou vysvětlivky označují
za státní hranici, začíná zeměpis. Tak snad vypadala braniborská nížina v době
stěhování národů. Jediný odkaz na existenci nějaké zdi je pod heslem
"pamětihodnosti": upozorňuje se tam na zbytky historického opevnění Berlína v
blízkosti starého klášterního kostela.
Když jsem se přistěhoval do Berlína, právě novou zeď dokončili. Jak
pominul první úlek, zeslábla ta věc ve vědomí západních Němců až k metafoře. Co
na druhé straně znamenalo konec svobody pohybu, stalo se tady symbolem
opovrhovaného společenského systému. Pohled naproti se zkrátil na pohled na
hraniční zařízení a koneckonců na zážitek skupinové terapie: pro Němce na západě
se stala zeď zrcadlem, které jim den co den říká, kdo je na světě nejkrásnější.
Jestli je nějaký život za zdí, zajímalo brzy jen holuby a kočky. Moje první
expedice do města na druhé straně větší zvědavost nevzbudily. Chodil jsem do
Berliner Ensemblu, vyřizoval pozdravy příbuzným z druhého a třetího kolena,
pokecal v hospodě na Prenzlauer Bergu. Z těch prvních návštěv mi zůstala v
paměti jen vůně, kterou jsem později, když jsem stával při východním větru na

západoberlínském balkonu, okamžitě znovu poznával: tenhle smrad benzínových
směsí, dezinfekce, horkých tramvajových kolejí, zeleniny a nádražní haly.
Později mě brával jeden přítel k zpěvákovi Wolfu Biermannovi. Při těch
návštěvách jsem se poprvé dozvěděl o volbě, která se pro mě a většinu mých
vrstevníků zdála vyřízená narozením a bydlištěm rodičů: ten, co tu zpíval svoje
toužebné a žalující písně ve svém bytě na Chausseestrasse, přišel z vlastního
pobudu do "lepšího Německa" a trval na téhle adrese i potom, když ho směli
poslouchat jenom jeho strážci a návštěvníci ze západu. Jeho argumenty pro
setrvání se vztahovaly na dobu dávno minulou; zdálo se, že naděje pro budoucnost
sám vytrvale vyvracel. Přítomnost mu dávala příležitost hlavně k děsivým zprávám
a mně se nepodařilo objevit, co se mu ještě líbilo na Německu jeho volby.
Rozhodně jsem ztroskotal s pokusem o převedení jeho zpívaných i mluvených
monologů na dialog. Na schodech jsem si pro sebe říkal otázky a námitky, protože
jsem se jich v jeho kuchyni nemohl zbavit; vryl jsem si je do paměti až do
příští návštěvy, která proběhla právě tak monologicky, až se nevyřčené věty na
schodech nahromadily a zatarasily mi cestu k němu. Když se jeden známý - po jeho
prvním vystoupení na západě - divil Biermannově schopnosti pohybovat se v sále s
pěti tisíci posluchačů jako v obýváku, napadlo mně, že se mohl ve svém obýváku
chovat, jako by těch pět tisíc lidí před ním sedělo.
Teprve při pozdějších návštěvách ve východním Berlíně vznikl rozpolcený
úžas, v němž se proměnlivě zesilovaly dva pocity. Polovina města za zdí mi
připadla od prvního okamžiku dokonale známá. Nejenom popelnice, schodiště,
kliky, radiátory, stínidla lamp, tapety, ale i tlumený, nedůvěřivý život naproti
se mi zdál povědomý. Byl to stín, placenta, nouzové vydání Západního Berlína.
Pocitu zdomácnění protiřečil dojem příliš náhlého přistání na jiné
- - - - Das Theater des Berliner Ensembles - divadlo, kde působil jako umělecký vedoucí
Bertolt Brecht / v letech 1954-56 /.
-78**************************************************************************
Peter Schneider
planetě. Život se tam nelišil jenom podle vnější organizace; zasahovalo to až do
reflexů podle nějakého jiného zákona, který nazvali příliš rychle poukazem na
rozdíl společenských systémů a jejich tempa rozvoje. Líp bych se vyznal v New
Yorku než v polo- vině města, vzdálené od mého bytu pět kilometrů vzdušnou
čarou.
Tenhle jiný zákon v podobném životě už dávno nebyl pro obyvatele poloviny
města jen vnější. Platil i pro ty, kterým už před lety potvrdili "žádost o
propuštění ze státního svazku NDR". V politické výměně názorů se tohle jiné
objevovalo jen povrchně. Vyslovovalo se spíš polovětou, gestem, které nechalo
něco nevyřčeno, smíchem na neobvyklém místě, způsobem odezírání z očí. Nejenom
řeč, ale i určitou mimiku šlo v Německu přiřadit světovým stranám.
Takové dojmy se zase rychle zapomněly; během let se ale naakumulovaly až k
podráždění. Bylo snad dost úžasné, že se podařilo v jednom národě, jehož
tragedií se snad kdysi uzdravil svět, etablovat během třiceti let dva
protichůdné společenské systémy. Ještě úžasnější bylo, jak silně pronikl tenhle
vnější rozpor do chování i reflexů každého jednotlivce.
Dokud se tohle podráždění omezovalo na Němce za zdí, bylo sotva více než
zážitkem návštěvy. Ale podezření, že individua v Německu jsou strašným způsobem
zaměnitelná, se nedá odbýt hranicí. Poznatek o formovatelnosti jedince v téhle
zemi neuznává zeď a dříve či později hledá ich-formu: co by ze mě bylo, jak bych
myslel, jak bych vypadal, kdybych.
Činžák, v jehož přízemí bydlím, postavili na přelomu století. Tehdy
sloužila přední, na ulici obrácená strana domu k bydlení lidem, kterým se říkalo
panstvo, rovněž tak postranní křídla. Část, zvaná zadní trakt, byla určena
služebnictvu, jež mohlo poznat podle zvonkového aparátu, vyrobeného firmou
Hammacher & Pät- zold K. G., jestli má obsluhovat v jídelně, obýváku či ložnici.
Po druhé velké válce vtáhla do činžáku demokracie v podobě dělící zdi: zazdili
dveře mezi předním a zadním traktem. O tom, kdo bude používat přední a kdo zadní
vchod rozhoduje nadále místo rodu a stavu příjem.

Omítka domu má písčitě šedou barvu, udávající v Berlíně základní tón, a už
desítky let nebyla obnovena. Nikdo nemůže říci, jestli stopy po kulkách na zadní
straně domu pocházejí z 2. světové války nebo z pouličních bojů dvacátých let.
Okna mého bytu v zadním traktu vedou na malou obdélníkovou zahradu, oddělenou
dvoumetrovou zdí od zahrad sousedních věžáků. V komínovitém výklenku mezi dvěmi
protipožárními stěnami bez oken stojí javor, na němž rostou listy teprve ve
výšce čtvrtého patra, kam už dosáhne na několik hodin denně slunce. Podél zadní
domovní zdi jsou kameny vyznačené záhony; v záhonech rostou často a překvapivě
květiny a zřídka keře, jejichž jména nikdo nezná. Padající omítka ale většinou
nechá vyrůst jen plevel a škumpu; jejich slabé listy někdy zežloutnou a opadají
teprve krátce před prvním sněhem. Tyhle rostliny zakoření všude a zdají se
nezdolné; svojí jednoduchou organizací, snad i podle svého geologického stáří,
zastupují v rostlinném světě šváby.
Stěny prvního a druhého vnitřního dvorku jsou tak blízko u sebe, že
nájemníci spodních bytů musí vystrčit hlavu až k oknu, aby se dozvěděli něco o
obloze. Na druhé straně zajišťují tyhle byty v zadním traktu i uprostřed města
klid, jaký nenajdeš jinde ani na venkově. Snad to souvisí se zvykem Němců
posuzovat vlastní zvuky vždy i uchem sousedů - ohled, ke kterému vychovávají "UŽ
tříleté.
Oba přízemní byty předního traktu jsou i s postranními křídly pronajaty
dvěma hospodským. Jeden z nich se obrací svou kuchyní
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i cenami na kolaře a mopedisty, druhý sází na hosty, co očekávají od Bolívie
spíš kulinářské než politické senzace. Obě skupiny rozlišuju jen podle stop,
jaké zanechávají na mém citroenu. Milovníci latinskoamerické kuchyně promáčknou
při vyjíždění blatník, přátelé pomfritů a řízků rozbíjejí okénko a ukradnou
stereo- aparaturu.
Hospodští už deset let nevyměnili kazety; když jdu přes dvůr, pokaždé
slyším stejnou muziku: zleva duté zvuky bambusové flétny, zprava basovku Rolling
Stones. Abych se dostal na ulici, musím projít kolem odpadků z obou hospod, a
proto jsem do nich nikdy nevkročil. Když vidíš popelnice, mizí rozdíl, mezi
německou a latinskoamerickou kuchyní. Obě kuchyně je přeplňují stejnými
plechovkami od tomatu, plesnivými paprikami, klíčícími bramborami, červy
prolezlými kotletami, žlutými a červenými omáčkami, co vytékají z pořád
praskajících igelitek po dvoře.
Když jsem jednou našel popelnici až po okraj plnou plechovek od kočičího
žrádla, dělal jsem si naději, že jednomu z obou hostinských zatnu tipec. V celém
domě není kočka se stálou adresou; bylo jasné, že buď německé knedlíčky nebo
bolivijské nákypy byly obohaceny kočičím krmením. Pokus o propojení popelnice s
jednou z obou kuchyní ale selhal: oba kuchaři používají stejné přísady a
okurkáče a láhve od kečupu mezi plechovkami kočičího žrádla nešlo použít jako
důkaz.
Nájemníci se potkávají zřídka; znám je především podle jejich zvuků.
Některé z nich jsou tak pravidelné, že si podle nich můžu řídit hodinky. V bytě
nade mnou to každé ráno zazní, jako by vybuchla plynová kamna, řev německého
šlágru, pak to zacupitá a přístroj se ztiší. Trvalo dlouho, než jsem mohl k
tomuhle zvuku přiřadit obličej; toho, kdo se nechává budit takovým kraválem a
den začíná sprintem od postele k radiobudíku, bych ani nechtěl poznat. Někdy
stával v chodbě dětský kočárek a já si pak myslel, že už je ten radiobudík
zbytečný.
Že šlo na desátou, jsem poznával až donedávna podle houslových tonů,
vycházejících z okna horního patra, nejdřív jsem si myslel, že se se mnou někdo
dělí o zálibu v jistých deskách: Bachova suita E-dur, Corelliho La Folia,
Szernickovy etudy, pomalá věta z Mendeissohnova houslového koncertu. Později
jsem vídal malého, strašně hubeného chlápka, moc starého na člena orchestru, s
černým houslovým futrálem, prokmitávat se mezi popelnicemi. Zahlédl jsem ho snad
čtyřikrát, pak už ne. Jednoho dne mi chybělo to cvičení; když jsem se ptal po
chlápkovi s futrálem od houslí, odvezl ho už dávno pohřebák. Od té doby mi mezi

ranním řevem Šlágru, vrkáním holubů a naklepáváním kotlet, co začíná v německé
kuchyni přesně v sedum večer, chybí jeden zvuk.
Jediný skutečně nápadný člověk v domě je asi sedmdesátiletý chlápek, jenž
bydlí hned za popelnicemi latinskoamerické kuchyně. Všechna okna jeho bytu vedou
na temný vnitřní dvorek; podle jejich počtu se byt skládá z kuchyně, pokoje a
záchodu. Ze všech mladých i starých stínů, chodících kolem popelnic, je tenhle
chlápek zdaleka nejjasnější zjev. Nikdy jsem ho neviděl oblečeného jinak než
slavnostně: nosí hedvábnou šálu přes čistou košili, v každé roční době obličej
dohněda opálený, a když ho zdravím, zastaví se a usměje se na mě, jako by musel
můj pozdrav chvíli sledovat. Vzpřímeně a aniž by hnul brvou kráčí mezi
popelnicemi a po obou holuby zadělaných schodech stoupá s takovou důstojností,
jako by za dveřmi stáli dva sluhové, kteří mu odeberou plášť a rovnou připraví
lázeň. Když jsem nedávno viděl, jak ještě jednou obrátil hlavu a kývl na mě,
klíč už v zámku, jako na komplice své přívětivosti, myslel jsem si, že musím za
ním. Za jeho dveřmi muselo být skryto nějaké tajemství, návod k veselosti, k
životu bez úzkosti.
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Z mého bytu je jen pár kroků k Robertovi, někdy se potkáme v kavárně u
snídaně, někdy odpoledne při espresu v jeho bytě, ale hlavně večer u Charlieho.
Forbes u Charlieho ještě není elektrický, a když se kulička blíží k pérům,
vrháme se celou vahou na skříň. Celý automat reaguje tak pomalu, že se nikdy
nezbavíš podezření, že funguje na principu kladkostroje.
Roberta znám z východního Berlína a hned jsem věděl, že bych v něm chtěl
získat kamaráda. Líbil se mi jeho rychlý, zvláštně tvrdohlavý pohled a způsob,
jak krčil ramena až k uším, když něco vysvětloval. Robert nemluví s každým, ale
když s někým mluví, tedy tak, jako by v místnosti neexistoval nikdo než on a
oslovený. I když není malý, dělá to vždycky tak, že pozoruje druhého zespoda,
pak jeho oči září jako ohňostroj.
V NDR nejsou hrací automaty. Už pár měsíců po svém příchodu na západ mi u
Charlieho Robert ukázal místo na pérech, kam musíš kouli dostat, abys jí mohl
vystřelit po nejlepší dráze. Ukázal mi, jak ji zachytit a pomalu spouštět na
péra až k místu, odkud se dá trefit terč. Přišel na to, jak až se dá přístroj
nahnout, aniž by hráče potrestal TILTem. Hrajeme bud o příští rundu nebo o další
hru; rozdíl je v tom, že já hraju rukama a Robert tělem a většinou prohrávám já.
Jsou i jiné hry, třeba s míčem, ty umím líp, ale Roberta nebaví.
U Charlieho vypravuju Robertovi, že jsem začal sbírat příběhy o rozděleném
městě.
"Skutečně tě to zajímá?" ptá se. "Kdo se stará o rozdělení kromě pár
politiků, který to dělaj taky jen proto, že chtěj bejt zvolený lidma, co čekaj,
že se o německou otázku budou zajímat aspoň politici."
S Robertem spolu mluvíme normálně v první osobě singuláru. Jsou ale
situace, kdy jeden z nás upadá do vykání. Robert neřekl "vaše" německá otázka,
ale já slyším plurál. Jazyk NDR nezná výraz "německá otázka", ani oficiální, ani
hovorový. Když ho Robert cituje, asociuje mě očividně se stanoviskem těch
politiků na západě, kterým nevěřil ani na východě. Jeho otázka skutečně
formuluje charakteristické pochyby. Nejsem si jist svým úmyslem. Nepřivedl mě k
tomu pocit nesnesitelné situace, ale nedůvěra v nepřítomnost takového pocitu. Na
Robertových pochybách je ale zamotané právě to, že zrovna on, který je
vyjadřuje, je očividněji něž já postižen následky rozdělení.
Po jeho přesídlení na západ bombardovali Roberta tolika otázkami na tohle
téma, že se rozhodl neodpovídat. Dalo se snadno poznat, že se nezajímali o
básníka, jenž už nemohl publikovat v NDR, ale o politický případ, a Robert
nechtěl přispět k lacinému přírůstku identity, který zkoušela západoněmecká
veřejnost vytlouct z každého přesídlence. Protože dotazy na jeho dojmy ze západu
byly většinou spojeny s nadějí na jeho vyznání západnímu stylu života, hledal si
raději místo v zemi nikoho mezi hranicemi. "Mezi Ernou a Ritou," říká mi, "tady
se nerozhodnu, tady bych si raděj jednu vrazil." Naproti tomu se ale sotva něčím
rozčílí víc než západoněmeckou ignorancí vůči bratrům a sestrám na východě. Když
západoněmecký kancléř využil příležitost vysílání amerického seriálu o

holocaustu a doporučil předsedovi Státní rady NDR seriál převzít, aby i televize
NDR přispěla k překonání minulosti, praštil Robert do stolu tak silně, že si
způsobil podlitinu. "A tohle doporučuje bejvalej lampasák wehrmachtu
protifašistickýmu bojovníkovi, kterej seděl za svoje přesvědčení deset let v
base!"
Znal jsem tahle fakta ze života obou politiků, ale nepřišel bych na nápad
spojovat je s aktuální zprávou. Chápal jsem Robertův vztek. Historická fakta asi
byla v našem vědomí zastoupena rozdílně.
Robert ale odrážel každý poukaz na takové rozdíly mezi námi. Ničím jsem ho
nemohl tak rozčílit jako poznámkou, že něco na něm
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je typicky endérácké. Snad při tom ještě působí zkušenost, že se v konstatování
takového rozdílu často skrývá jen mírná forma podceňování. Mému sklonu hledat ve
všem, co je mi na Robertovi cizí, stopy jiné socializace čelí tím, že zdůrazňuje
podobnost mezi námi. Přestěhování z východního do Západního Berlína, říká potom,
ho stálo méně nervů než mě záměna jihoněmecké provincie za pruskou metropoli.
Znal už koneckonců ulice, argot kamelotů, smrad pivnic, pohled domácího.
Opravdu se v Západním Berlíně vyznal po třech měsících líp než já po třech
letech. Sotva si našel byt, už objevil hospodu, kde mu dali na dluh. O málo
později mě vzal ke knihkupci, který mu dával slevu; pár měsíců nato mi poskytl
svého daňového poradce. Jednou pak zavolal z USA a vymluvil mi reflex dívat se
během hovoru na hodinky: už za dva dny přišel na trik, jak volat zadarmo z
Ameriky do celého světa.
To všechno jen dokazuje, že jsme předpojatí: já svým sklonem vázat Roberta
na jeho původ z NDR, on svoji podrážděnou reakcí na každou narážku na tenhle
původ.
V rozhovoru s Robertem se vyjasnilo, co hledám: příběh člověka, který
ztrácí své já a začíná se stávat nikým. Řadou okolností, které ještě neznám, se
stává přechodem mezi oběma německými státy. Nejdříve začíná neúmyslně porovnávat
a přitom je zachvácen nemocí, před níž jsou obyvatelé se stálým bydlištěm
chráněni zdí. Na vlastní kůži a jako ve zrychleném filmu prožívá dělicí proces,
až věří, že musí dodatečně rozhodnout to, co mu bylo dosud odepřeno narozením a
socializací. Čím častěji ale přechází mezi oběma polovinami města, tím
absurdnější se mu ta volba jeví. S nedůvěrou vůči překotně uchvácené identitě,
kterou mu nabízejí oba státy, hledá své místo jedině na hranici. A jestliže má
pravdu filozof se svým tvrzením, že vtip je vždy epitaf na smrt citu, může se
příběh stát vlastně jen komedií.
x
Možné jméno pro toho muže by bylo Gerhard Schalter. To jméno se vztahuje
na domácího mého prvního berlínského bytu; jeho stopa mi zmizela už před lety z
očí. AŽ do večera, kdy jsem poprvé vstoupil do jeho bytu, mi na něm byl nápadný
jenom švábský dialekt, jenž se rozléhal po schodišti, a smích, jímž se zdál být
připraven na každou událost. Jeho obličej prosvěcovala stálá radost, a když jsem
se ho ptal, jak se má, podíval se na mě, jako by chtěl vyzkoušet, jestli snesu
vážnou odpověď.
"Víte," řekl jednou, "šíleně skvěle! Dneska ráno jsem se například
probudil v šest a nemohl se dočkat dne. Mám práci, která se mi líbí, znamenitě
si rozumím se svými představenými, mými přáteli jsou nejpodivuhodnější lidé a
jako by toho nebylo dost, našel jsem teď i ženu, kterou jsem vždycky hledal.
Každý den přináší nové příjemné překvapení, a když jdu spát, nemůžu se ani
dočkat, až zase zazvoní budík. Škoda, že se musí vůbec spát. Nemyslíte?"
Zadní východ ze Schalterova bytu byl přímo vedle mých dveří. Jednou večer
Schalter zazvonil a ptal se, jestli jsem už večeřel. Přijal jsem pozvání a šel
za ním nekonečnou bíle vymalovanou chodbou do berlínského pokoje. Hned bylo
nápadné, že tak malý člověk žije v tak velkém bytě. Schalter si najal nejenom
byt v předním traktu, ale i celé postranní křídlo domu. Všechny stěny i dveře

byly čerstvě natřené, nově zavedená elektroinstalace, ještě ani všude
nepřipojená, zatlučené skoby pro budoucí obrazy, ve vzduchu pach čerstvého laku.
V berlínském pokoji stál stůl od architekta, pokrytý bílým ubrusem, podle
servisu pro dva a hořících svíček jsem hádal na slavnostní tabuli s několika
chody.
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Posadil jsem se na nabídnutou židli, a zatímco se Schalter vracel chodbou
ke kuchyni, připadal jsem si, jako bych čekal na svatební společnost. Očekávání
viselo ve vzduchu; chyběl jen reproduktor, který by oznámil příchod. Schalter se
vrátil se šneky, bouchlo šampaňské, a když přibližoval svoji sklenici k mé,
pronesl jsem přípitek na hosta, jehož jsem očividně nahrazoval. Schalter
neztratil jistotu ani na okamžik. Naopak, zahlédl jsem kolem jeho úst vítězný
úsměv, a jestli se dala v jeho očích vyčíst pochybnost, vztahovala se jen na
otázku mého pochopení jeho odpovědi.
"Znáte to, když se podíváte někomu do očí, a celý život se změní?" zeptal
se.
Během našeho rozhovoru, spíš monologu, se ukázalo, že se zrovna vrátil z
letiště Schönefeld. Letadlo, na které čekal, přiletělo, ale očekávaná tvář
nebyla mezi vystupujícími. Byl to komplikovaný případ. Schalter čekal na ženu,
provdanou za korespondenta německé televize v Africe. Dohodli se, že tam žena
svého muže nechá a s dítětem se nastěhuje do Schalterova bytu. Ale odjezd se
pořád posunoval. Její muž měl konexe na nejvyšších místech, jeden telefonát
udělal z pohraničníků i leteckých společností jeho poskoky a rozhodně byl
schopen zabránit útěku své ženy; Schalter byl přesvědčen, že ji drží násilím a
vydíráním chycenou jako zvíře. Podle všeho by musel nejdříve sám zemřít, aby ji
pustil.
Po této večeři jsem Schaltera vídal ve stále delších intervalech. I když
měl ještě pořád v očích vnitřní lesk, neptal jsem se ho už tak ledabyle, jak se
mu vede. Na jeho vzhledu se něco změnilo. Nejenom že si nechával růst vousy či
už se pravidelně neholil; zdálo se, že je mu jedno, jestli má žraloka na botě
nebo prasklý šev na košili. Zvětšily se mu póry v obličeji i kostky na košilích.
Jeho košile a hlavně jeho boty mi vůbec připadaly, jako by nosil věci po
příbuzném, zemřelém v padesátých letech. Ať už chodil odkudkoliv: hotel, kde
pracoval jako správce, to být nemohl, spíš letiště Schönefeld.
Očividně z jejího podnětu prořídly jeho cesty do východního Berlína,
původně vymezené stejným účelem. Zato zhoustly návštěvy u přátel, které postupně
naproti získal, už proto, že tam byl díky černému kursu levnější telefonát do
Afriky. Při těch návštěvách získal zkušenost, že naproti je levnější i pivo a
jídlo. Z návštěv se staly noclehy a často, když jsem ho delší dobu neviděl, jsem
se ptal, jestli tam naproti vůbec nezůstal. Nižší životní náklady na východě,
ulehčující Schalterovi vydržování drahého západního bytu, ho samy od sebe
přiměly k uznání výhod společenského systému ve druhé části města. Stále častěji
obviňoval nemilosrdný konkurenční boj na západě, ztrátu solidarity a obětavosti.
Byl nadšen netknutostí jezer a vesnic v NDR, které mu připomínaly jeho dětství v
jižním Německu, i ženy naproti mu připadaly spolehlivější; s rostoucí znalostí
detailu mluvil o nepřerušené moci starých nacistických funkcionářů na západě.
Postupně jsem získával dojem, že Schalter klade svůj vnější a konečně i vnitřní
život pořád více do druhé části města. Do Západního Berlína přicházel, jak se
zdá, jen kvůli poště a aby koupil pár dárků pro své přátele na východě.
Vypadalo to, že k schöneberskému bytu ho váže jen vzdorovitá naděje, která
mu postupně musela připadat tak jalová jako lesk světel na Kurfürstendammu.
Jednoho dne přijel stěhovák a odvezl jeho věci.
x
Co žiju v Berlíně, byla pro mě stavba, platící naproti za státní hranici a
tady za pozoruhodnost, jen námětem k rozhovoru.
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Teď se poprvé rozhoduju k návštěvě u zdi. Vidím, jak z autobusu vystupuje
skupina turistů a hned vyráží po schodech na rozhlednu; nahoře vytahují triedry
a mávají. Vidí skupinu turistů na druhé straně zdi, která právě vystupuje z
autobusu stejné cestovní kanceláře a mává. Obě skupiny si teď berou na mušku
strázní věž, stojící mezi nimi. Když zaostří, vidí triedry, které se právě
zaostřují. Další turisti mezitím nastavili své kamery. Hledáčkem sledují prst
průvodce, ukazující na východní řadu domů. Žena myje okna, malý chlapec si hraje
na balkonu, na dalším balkonu si dává starší muž dvacet. Kamery vrčí. Jakmile
žena zpozoruje, že je sledovaná, přerušuje práci a civí sem. Rád bych věděl, co
vidí ze svého okna, a otáčím se. Vidím chlápka v šedozeleném saku s igelitkou v
ruce. Chce přejít ulici a čeká, až přejede červený opel. Na druhé straně čeká
žena, ale ne na něho. V ruce drží šňůru a dívá se na šedé psisko, které se pár
metrů od ní vzpírá na zadních a táhne ji. Než chlápek dojde na druhou stranu
ulice, zastavuje se. Mám dojem, že se dívá směrem k rozhledně, z níž ho
pozoruju. Znovu se obracím a sleduju prst průvodce, ukazující nyní na sotva
znatelnou vyvýšeninu šedohnědé barvy. Tahle vyvýšenina, sotva zasluhující
označení pahorek, leží uprostřed uzavřeného pásma a je stejně nepřístupná
obyvatelům jedné i druhé strany zdi. Průvodce vysvětluje tohle místo ve třech
cizích jazycích, v nichž se stále opakuje jedno německé slovo: Führerbunker.
Turisty šeptem opakované slovo, vrčení kamer, strážní věže: to všechno
propůjčuje pahorku moc vysvěceného místa. Na okamžik vzniká obraz vojska,
ponořeného do spánku vlevo i vpravo kolem velitelského stanoviště a čekajícího
na povel.
Večer referuje televizní hlasatel o rezoluci OSN, odsuzující vstup
sovětských jednotek do Afghánistánu jako vměšování do vnitřních záležitostí této
země. Ukazují kolony ruských tanků, projíždějících hlavním městem. Hlasatel
upozorňuje na to, že tyhle záběry už dlouho nelze vidět ve východních médiích.
Krátce nato měním program. Opět sedí hlasatel před mapou světa a čte
zprávy. Má stejnou kravatu, stejné sako, stejné kouty a mluví stejným jazykem
jako na druhém programu. Cituje komentář Pravdy, odsuzující rezoluci OSN jako
vměšování do vnitřních záležitostí Afghánistánu. Na obrazovce jsou vidět
americké a čínské zbraně, ukořistěné afghánskými vojáky. Hlasatel upozorňuje na
to, že tyhle záběry se neukazují v západních médiích.
Jak vypínám televizi, vidím zlomek sekundy stín kolegy ze západního
programu; pak obrazovka hasne.
Posměšnému výroku Karla Marxe "Evropou obchází přízrak - přízrak
komunismu" vzaly dějiny všechen vtip. Přízrak se usadil východně od Labe a jde z
něho skutečně strach. Politické exorcisty neunaví nás ujišťovat, že i když
vyspěl ve stát, je pořád ještě jen přízrakem. To nic nemění na skutečnosti, že
si na ten pohled i oni dávno zvykli; nechávají se strašit už jenom ve svátek.
Když nešlo přízrak zahnat ani uvozovkami, ani pejorativním adjektivem
"takzvaný", ani vymodlením Hallsteinovy doktríny, zahájili s ním jednání.
Německá otázka tedy zakládala třicet let na sádlo a nedá se tvrdit, že by se tím
Němci na západ od Labe zvlášť trápili. Existují zmocněnci, co se touto otázkou
zabývají; dává jim pořád větší námahu udržet publikum v pozornosti. Ústava sice
zakotvila řešení německé otázky, ale vzrušení v parlamentních debatách, zápas o
pojmy jako "znovusjednocení" a "národ" působí uměle. Máš dojem, že sleduješ
1011. reprízu repertoárové hry, při níž diváci i herci potají potlačují zívání.
To, že se v Bonnu tahle hra o utrpení rozděleného Německa přesto pořád znovu
omílá, vděčí snad méně živému zájmu než tiché dohodě mezi ansámblem
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a hledištěm: nehrají tu hru vlastně vůbec pro sebe, ale pro jiné, kteří bohužel
nemohou být přítomni. A kromě toho: co by se jinak mělo hrát.
Ještě že se z počtu veřejných apelů na vůli k jednotě a trvání národa nedá
odhadovat trvání odpovídajících pocitů. Realističtější je názor, že většina
Němců na západ od Labe se už dávno smířila s rozdělením. Ve své bolesti
odloučení se podobají milenci, truchlícímu ani ne tak po milé, jako po silném
citu, který kdysi měl. Zdá se, že v Německu čas neléčí rány, ale zabíjí pocit
bolesti.
"Seš na řadě," řekl Robert, hned jak kouli, co málem vyletěla do autu,
vyrazil perfektním úderem do automatu z dráhy k propadlišti a udržel ji ve hře
za dalších 25 000 bodů. Jeho náskok už nedoženu, a neříkám tedy výčepnímu žádnou
novinku: "Rundu na mě."
Nové je jedině pití, které Robert objednává: vodka. Za dobu, co je v
západním Berlíně, už vyzkoušel a prohlásil za jedině pitné hodně druhů. Po
periodě whisky následovala doba sherry, tu vystřídala koňaková sezóna, která po
krátkém a nevýrazném ginovém intervalu vyústila do epochy sektu. Epocha sektu se
zdála definitivní. Vodku jsem rozhodně považoval za zcela vyřízenou.
"Božemuj, já vim, co už si zase myslíš! Nemá to ale nic společnýho s
nostalgií! Vodka je prostá, všechno ve všem, nejlepší pití. A kromě toho
nejzdravější!"
Objednávám si taky vodku a vypravuju Robertovi příběh Gerharda Schaltera,
mého prvního domácího. Robert pozorně poslouchá, chvíli uvažuje, objednává další
rundu vodky a piva a pak se ptá, aniž by ztratil slovo o Schalterovi: "Znáš
příběh Kabeho a jeho patnácti skoků?"
X
Pan Kabe, čtyřicátník, nezaměstnaný, sociální případ, vzbudil poprvé
pozornost policie, když uprostřed Berlína přeskočil zeď na východ. Těsně u zdi
objevil plochu, na níž zbytky ruin tvořily přirozené schodiště, po němž mohl
vystoupit tak daleko, že mu stačilo se jen vzepřít pažemi, aby se vyšvihl na
zeď. Jiné zprávy mluví o dodávce volkswagen, jejíž střechu snad Kabe použil jako
odrazový můstek. Je ale pravděpodobnější, že na tenhle nápad přišel teprve
později, když kvůli němu úřady začaly s úklidem.
Kabe stál chvíli nahoře ve světle reflektorů přispěchavší západní hlídky,
ignoroval výzvy úředníků, kteří se mu pokoušeli v poslední minutě vysvětlit, kde
je východ a kde západ, a pak seskočil na východ. Pohraničníci druhého německého
státu Kabeho jako narušitele zatkli. Ale při hodinových výsleších nedal Kabe
najevo ani politické záměry, ani skutečnou vůli k setrvání na východě. Na
otázku, kdo ho poslal, odpovídal Kabe, že přichází z vlastního popudu a že chtěl
jenom na druhou stranu. Své vyšetřovatele, kteří od něho chtěli vědět, proč
nepoužil hraniční přechod, ostatně unavoval opakovaným vysvětlováním, že bydlí
přímo naproti a že cesta přes zeď je jediná přímá.
Jeho vyšetřovatelé neměli lepší vysvětlení pro tuhle zvláštní záměnu
směru, než že má Kabe o kolečko víc. Přivezli ho na psychiatrickou kliniku Buch.
Ale ani tam nemohli lékaři na Kabem objevit nic kromě chorobné potřeby
překonávat zeď. Na klinice se Kabe těšil zvláštnímu postavení drtiče závor,
který svým skokem nově pojmenoval světové strany.
Po třech měsících předali vykrmeného Kabeho stálému zastupitelství
Spolkové republiky. Služebním mercedesem ho převezli do Západního Berlína. Tam
Kabe četl bez mrknutí oka novinové články, které mu nashromáždil soused, a
uzavřel se ve svém kreuzberském bytě.
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Ve východních listech hodnocení kolísalo mezi "hraničním provokatérem" a
"zoufalým nezaměstnaným"; jeden západní list spekuloval, že Kabeho za jeho skok
platily východní tajné služby, aby mohli konečně jednou na východě ukázat

uprchlíka nejenom zezadu. Tuhle domněnku podpořila zpráva jednoho novináře,
který v Kreuzbergu nezastižitelného Kabeho vypátral v Paříži. Kabe se prý
bezprostředně po svém návratu usadil ve francouzské mteropoli a v příslušné
čtvrti kvitoval účty, které by šlo sotva uhradit ze sociálního důchodu.
Na téhle historce bylo pravdy tolik, že Kabe po třech měsících bezplatného
léčení v psychiatrické klinice na východě našel na svém kontě v Západním Berlíně
tři měsíční výplaty svého sociálního důchodu. Vyzvedl tento obnos, aby si splnil
staré přání a koupil si jízdenku do lůžkového vozu směr Paříž. Také je pravda,
že po svém pařížském zotavení na náklady obou německých států se Kabe vrátil do
Západního Berlína a hned znovu skočil.
Po opětovném návratu po třech měsících se Kabe ukázal jako recidivista.
Pokusy západoberlínských úřadů dostat se Kabemu právně na kobylku ztroskotaly.
Protože Kabe ilegálně překročil státní hranici, která v pojetí západoněmecké
vlády vůbec neexistovala. Řečeno slovníkem ústavního práva, využil Kabe pouze
svého práva na svobodu pohybu.
S tímhle vysvětlením se ale západoberlínské úřady nechtěly spokojit, když
východoberlínská klinika předložila účty za Kabeho pobyty. Západoberlíňani
přišli na východisko - vykázat Kabeho nuceně do nemocnice Havelhöhe kvůli
sebepoškozování. Ale ani tenhle nápad neodolal bližšímu zkoumání. Neboť Kabe
svými skoky dostatečně prokázal, že je možné překročit zeď východním směrem bez
utrpěných škod na těle či na duchu; vedle toho se díky jeho skokům dostalo do
povědomí, že hraniční pás za zdí není v městském území zaminován. Příslušný
lékař nemohl na Kabem najít nic než nespoutaný pud k překonávání zdi. Místo
svěrací kazajky doporučil označit zeď jako hranici. Námitka, že Spolková
republika Německa nemůže kvůli nějakému Kabemu uznat zeď hanby za státní
hranici, nezabránila lékaři uznat Kabeho příčetným.
Kabeho propustili z kliniky a rovnou vyrazil na cestu. Dohromady skočil
patnáctkrát. Stal se vážným problémem vnitroněmeckých vztahů. Po jednom z jeho
posledních skoků napadlo úřady odvézt Kabeho co možná nejdál od Berlína do
klidnější krajiny, kde by mohl skákat po starých hradbách. Odvezli ho služebním
mercedesem k příbuzným do jižního Německa, tam se choval dva dny docela
normálně, třetí den si koupil jízdenku do Berlína a skočil.
Na otázky o motivech jeho skoků z Kabeho nedostali nic než: "Když je v
bytě tak tiše a venku tak šedivo a mlhavo a vůbec nic se neděje, pomyslím si:
Ech, zas si jednou skočíš přes zeď."
X
V noci na den, kdy si chci vyzvednout vízum pro další pobyt v NDR, se mi
zdá o plavbě po kalné řece, jejíž hladina sahá až po horizont. Na zádi lodi
potkávám ženu s nevýraznými, jakoby rozmazanými rysy. Vidím ji jen zezadu, ale
podle linie zad a vodopádu vlasů poznávám Lenu, s níž jsem bydlel u Schaltera v
Schönebergu. Její přítomnost na lodi mi připadá jako uskutečnění dávno
dohodnuté, stále odkládané schůzky. Chci ji oslovit, vyjádřit svou radost z
toho, že spolu podnikáme tuhle cestu, ale než se dotknu její šíje, vytrhuje mě
vlna z rovnováhy a já kloužu přes palubu. Ačkoliv mě zuřící vody udržují na
úrovni lodní zádě, už na ni rukou nedosáhnu. Plavu ke břehu, mezi cizokrajnými
stromy stoupá kouř, za okny světlo, vyjasňují se obrysy lidí, nebudu ztracen. V
pralese si ale budu muset pomoci beze všech prostředků, všechny mé osobní věci peníze, doklady, šaty - zůstaly na lodi u Leny a ujíždějí s ní.
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Čekám na ráno a volám Leně.
Chce vědět, jestli mám něco konkrétního; mám to hned říct.
"Chci se s tebou setkat."
"Na něčem se dohodnout?" ptá se.
"Hlavně proto, že se mi o tobě zdálo."
"Tak ti řeknu, jak to teď se mnou vypadá" - a už počítá, za prvé, za
druhé, za třetí, co má vyřídit bezprostředně před blížící se cestou. Jenom kdyby

to bylo něco určitého, neodkladného, zcela konkrétního, se prý může na okamžik
uvolnit.
"Jenom kdybys potřeboval mou pomoc," znamená tahle odpověď v řeči
vzpomínek. Ale v čase, který ukazují hodinky, není nic naléhavého, natož potřeba
pomoci, leda těžko ovladatelné přání, které se vyklubalo ze sna a před svým
překladem do řeči přítomnosti se poslouchá takhle: "Chtěl bych s tebou zajet na
celej den do kraje, kterej jsi mi ukázala jako první. A protože, když spolu
mluvíme, se sobě pořád víc vzdalujem, chtěl bych se s tebou nejdřív vyspat."
II.
Stanice na Stuttgartském náměstí je liduprázdná až na jednoho chlápka, co
se drží pultu kiosku a pije vodku. Zdi nejsou polepené reklamami, jenom dráhy
slibují na malém plakátu bezpečnost. Příjezd vlaku neohlašuje nic kromě vysokého
svistivého zvuku, podle něhož poznám S-Bahn mezi všemi vlaky světa. Nikdo
nevystupuje. Abych otevřel dveře, musím roztáhnout obě jejich křídla jako
posilovač svalů.
Staří, mlčenliví lidé, většinou s koženkovými taškami či igelitkami na
klíně, sedí roztroušeně na dřevěných lavicích. Mladá žena v ajznboňácké uniformě
se objevuje před oknem a pohybuje rty před mikrofonem; dlouhé, čerstvě umyté
vlasy jí vyrážejí zpod čepice. Jak vlak odjíždí ze stanice, ustupují krátce
domovní zdi a uvolňují výhled na zpustlé nádraží. Křoví bují mezi pražci, plazí
se po spřáhlech odstaveného vagonu. Pak se domy zas přiblíží až na dosah, okna
jsou slepá prachem a záclony za nimi působí jako rolety, jenom k tomu, aby
zahradily pohled ven. Čím více se blíží hranice, tím jsou cestující podobnější
svým známým a příbuzným ve druhé části města. Tyhle hrncovité klobouky a pera za
nimi, střih kabátů, neohebné boty mi byly nápadné na východním hloučku na
letišti Schönefeld, ale ještě víc barvy: bledě šedá, olivově šedá, vínově šedá,
holubí šedá.
Sotva vlak zastavil na stanici Friedrichstrasse, okamžitě se u kiosku
Intershopu tvoří fronta na chlast a cigarety. Ještě než se dostanu ke schodům,
vidím jednoho spolucestujícího s igelitkou nasedat do vlaku v protisměru. Pasový
úředník srovnává často fotografii v mém pase se skutečností a dívá se mi při tom
nepochopitelně dlouho do obličeje, ale ne do očí, nýbrž na bod u kořene nosu.
Pak požaduje prohlídku mého ucha, ne levého, ale pravého. Zatímco si přidržuju
vlasy nad uchem, představuju si Paula Gettyho juniora, jak vytahuje z kapsy u
bundy uříznuté ucho a předává v obálce úřadům.
Když vycházím ze stanice, nastupuje nový letopočet. Slaví se svátek, jehož
důvod neznám. Z oken na hlavní třídě vlají rudé prapory, v květináčích na
balkónech vlaječky NDR, mohutný jeřáb má rudý prapor v drapáku vysoko nad
střechami. Náměstí před stanicí zaplňují muži v šedých uniformách závodních
milic; živý nápis nad hlavami skládá zprávu o návštěvě afrického revolucionáře,
jenž by při svém příjezdu do druhého německého hlavního města mohl počítat spíš
se svým zatčením. Děti sedí na ramenou rodičů a mávají státními symboly. Tyhle
obrázky znám z východní televize; vzdorovitě
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uzavřené obličeje rodičů, kteří zdvíhají ruce jakoby k ochraně a kynou tribuně,
když na sobě cítí objektiv televizní kamery, nad tím smějící se obličeje dětí,
pro něž je státní vlajka ještě hračkou. Cizota, v níž se mluví stejnou řečí, se
uzavírá jako poklop a stírá okraje okamžiku.
Už jednou jsem na tomhle náměstí před stanicí Friedrichstrasse stál a
zíral na živé nápisy, jako by mi mohly poskytnout klíč. Bylo to v jiné roční
době a v jiném desetiletí. Doprovázel jsem tehdy Lenu při návštěvě její rodiny,
již opustila ve dnech stavby zdi a od té doby už neviděla. Či to byla - jenom
nebo lépe řečeno - země, již tehdy opustila a už nemohla navštívit?
Poprvé jsem cítil něco ze zmatení, zkreslení pocitů, které vnáší takto
vedená hranice do rodinného setkání. Od pozdravu až po rozloučení: každé gesto
mi připadalo podivně zveličené, nabité nevyslovenými nadějemi a náměty a s

ohledem na možnou jedinečnost zážitku křečovité. Snad bychom tam zůstali do
příštího dne, stát ale stanovil pusu na rozloučenou na půlnoc; každé předčasné
"Tak příště!" by znělo jako výsměch.
Mezitím se dala zaměnit rodina s vlastí. Když Lena položila hlavu do klína
své sestry, viděl jsem vyplnění touhy po klidu, která mě zaplavovala ve
společném západoberlínském bytě. Lenin smích, který mi tam připadal vždy jen
prýštící ze vzpomínek, zněl tady přítomně; sestry mezi sebou mluvily svojí řečí
narážek, obratů, náznaků, do které bych se nikdy nemohl zamíchat. Jako by se
Lena vrátila do bezpečí, s nímž už se po odchodu nikdy nesetkala a které vždy
postrádala.
Rodina se k ní chovala jako k dceři, jejíž neklid jim potvrzoval, že cena
za odchod je příliš vysoká. Bylo-li snad za hranicí štěstí, Lena je rozhodně
nenašla; v očích rodiny se vrátila dcera s prázdnýma rukama. Matka, o jejíž oči
se Lena v hovorech se mnou obávala, mě pozorovala ze strany přes silné brýle a
odpustila si otázku, jestli můžu její uprchlé dceři poskytnout jistotu, kterou
postrádala. Sestra si zařídila svoje útočiště, podle Leny moc stísněné a
snobské. Jako lékařka šla za svou prací a ve vile v zahradní čtvrti vychovávala
dvě děti. Její pochyby o rozhodnutí té mladší pro západ slábly s otázkou: "Ale
žít se tam dá taky - nebo ne?" V domě vyzařovalo ze všeho teplo a stálost.
Nábytek z hrušní přežil tři generace a mohl by stát ještě v bytech vnuků,
svícny, zarámované fotografie, vyšívané dečky, polstrovaná křesla, emailová
skřínka na chleba přetrvaly dvě německé říše; stát zůstal bezmocný před
kachlovými kamny.
Ve srovnání s tím mi připadal stát na západě, vydávající se za společnost,
nesrovnatelně surovější a silnější, neviditelný, ale všudypřítomný. Pronikal
škvírami dvří bytů stejně jako do hlav jejich obyvatel; díval se na nás z police
s knihami, stál vedle našich postelí a ovládal naše sny pronásledujícími
policajty.
Tehdy jsem si myslel, že jsem uhodl něco o původu Lenina neklidu. Její
potřeba zakořenění platila nejenom muži, ale i společnosti, a nedala se
uspokojit jednotlivě. Byla to potřeba, tvořící skupiny z východních Němců v
západním Německu, stejně jako se Siciliánů zahnaných do New Yorku. Téměř
nepostřehnutelná cizí řeč držela na západě pohromadě Lenu a její dvě přítelkyně:
tři spřízněné duše, přehrabující se ve vetešnictví v obnošených bundách a
košilích, nosily pořád boty o něco placatější než domácí ženy, šaty o něco
pytlovitější, mluvily hlasitěji a sebevědoměji, říkaly častěji já, méně se
šminkovaly a vzdorovitě se rozchechtaly, když jedna z nich nejednou nahlas
zarecitovala první sloku hymny FDJ.
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Ve frontě na taxík u stanice Friedrichstrasse se čekající dohadují o svých
směrech, aby si našli spolujezdce. Nemůžu si uspořádat jména vyvolávaných ulic a
nastupuju do taxíku sám, s pocitem, že předvádím způsob života tady už dávno
zastaralý či teprve budoucí.
"Furt to samý," odpovídá řidič na otázku, co nebo kdo se tu oslavuje. "Ta
ženská na tři písmena, co jí bylo pořád třicet. Ve třiceti hodně ženskejch teprv
správně uzraje, že jo?"
Pozoruje mě ve zpětném zrcátku, jako bych mu dlužil zasmání.
Na hřebenu střechy úřední budovy je připevněn transparent. "Kurs 30 - úkol
a povinnost" je tam bílými písmeny na rudém podkladu. Rád bych věděl, jaký je to
kurs.
"To je ten mezi kursem 29 a 31."
Taxikář se baví, že mě svými odpověďmi zkouší.
"U vás byl svátek práce 25. května."
"25. května?"
"To pořádali v Bonnu party. Nečtete noviny?"
"Ale jo, jenže většinou přeskakuju zprávy o plesech a party.
"Já čtu vždycky úmrtní oznámení."
"To máte tolik příbuzenstva?"

Směje se. "Zajímaj mě jenom úmrtní oznámení na první straně." Zase
kontroluje ve zpětném zrcátku mou reakci.
"To byl vtip?" ptám se. "Řekněte taky ňákej."
"Žádnej neznám. Napadaj mě jenom východní vtipy.
"To sem si myslel," říká taxikář. "Máte všechno možný, ale k smíchu nic.
Ani svátky, ani vtipy, zato ale zrnkový kafe. Znáte aspoň ten vo prdu v SBahnu?"
"Neznám."
"Chcete ho slyšet?"
"Ne."
Divím se zvlnění v asfaltu, které rozdrncá vůz před každým semaforem. Ptám
se, jestli je to uděláno schválně, aby se zabránilo příliš rychlému projetí
křižovatkou.
"To je špatným asfaltem," odpovídá řidič, "v létě se shrnuje pod kolama
brzdících aut."
Později je mi nápadné, že na všech Golfech, které potkáváme, je
odmontovaná firemní značka. První domněnku, že je odstranili před prodejem na
příkaz, aby se vyloučila bezplatná reklama západoněmeckému koncernu, zase
zavrhuju. Snad tu emblémy Golfů sbírají nadšenci jako u nás hvězdy mercedesů.
Ne, nejsem nezaujatý pozorovatel. Podezřívám z úmyslu tam, kde je jen
nedostatek materiálu, z centrálních nařízení tam, kde se jen vyřádila
sběratelská vášeň. Robert má pravdu, budu si muset dát pozor na svou mánii po
něčem typickém.
Pommererův zvonek mlčí. Dveře se otvírají teprve po zaklepání. Pommerer si
vytírá z očí odpolední ospalky a dívá se na mě jako na poruchu ve snu.
Jdu za ním do bytu; zatímco se dívám z okna v desátém patře, slyším, jak
vkuchyni staví vodu na vařič. Asi čtyřletý kluk dřepí před televizí a dívá se na
Muppetovu show.
"Odkud seš?" ptá se chlapec.
Saxofonista Muppetovy kapely právě nasazuje nepřekonatelné sólo a nechává
oba staříky v loži zapomenout na protesty.
"Z Wilmersdorfu," říkám.
"To je naproti?"
Chlapec ukazuje z okna.
"Ano."
Stojím asi třicet metrů nad ulicí; protější strana je zastavěná jen z
poloviny a uvolňuje výhled na kus zdi. Odpolední slunce
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dopadá na kovem obloženou východní stranu Springerova mrakodrapu a noří fasádu
do lesklé zlatožluti. Zeď mezi věžáky působí z této výšky chatrně jako znovu
vykopané základy dávno zaniklé budovy.
"Šel jsi přes hranici?"
"Ano."
"Jak vypadá?"
"Jsou to dveře na stanici S-Bahnu nebo závora na ulici a za ní hlídá
policajt."
"A co dělá?"
"Prohlídne si pas a zeptá se: Žádné zbraně, munice, tiskoviny, děti?"
"Máš děti?"
"Ne."
"Proč ne?"
Okamžik přemýšlím.
"Já vím proč," říká chlapec. "Na to musí bejt dva."
Později mě vede Pommerer do své pracovny. Je na zadní straně domu; pohled
z okna míří do mohutné stavební jámy. Těsně před oknem popojíždí jeřáb. I dále
vzadu, v hloubce jámy, se pohybují hřbety stavebních strojů. Po pravé ruce se
zdvihá věžák, který už dosáhl až na jedno patro výšky Pommererova bytu a skoro

zakrývá obě věže cihlového kostela. Nad kostelními věžemi se ve fantastické
výšce vznáší balón televizní věže, jejíž hrot mizí v mraku.
Večer se s Pommererem touláme sotva osvětlenými ulicemi. Zrovna Berlin
Mitte se jmenuje čtvrt, kde jsou všechny příčné ulice slepé. Ještě není deset,
ale nepotkáváme nikoho; zvuk motoru je tak vzácný, až působí podezřele.
"Něco schází," říkám Pommererovi, "ale ještě nevím, co."
"Znáš tenhle?" odpovídá. "Stojí vožralej na Leipziger Strasse a blábolí k
policajtovi: Můžete mi říct, kde to vůbec sem? - Berlin Mitte, odpovídá
policajt, Leipziger Strasse. - Žádný podrobnosti, prosimvás, breptá vožralej,
jenom v jakym státě."
Výlohy jsou temné, reklamy vypnuté. Jen vysoko nahoře, za několika okny
věžáků, září fialové či červené světlo, pod nímž zapomínají neviditelné rostliny
na severské klima. Při rychlém vzhlédnutí okna vypadají jako vystřelené
světlice, jež náhle ztuhly v chuchvalce světla a zůstaly na noční obloze.
"Antiimperialistická architektura," říká Pommerer. "Tady, kolem
Wallstrasse, v padesátejch letech všechno zbourali. Tehdy žil váš novinovej car
ještě v osamělý vejšce a pouštěl svý zprávy kolem střechy svýho mrakodrapu. Dalo
se to přečíst až po Alexanderplatz. Naši plánovači pak sice výhled na západ
zastavěli věžákama, ale taky zpotvořili tuhle čtvrť."
"Nikde na zdi ani čárka," říkám. "Jak je možný takhle udržovat tolik
prázdnejch ploch?"
"Jednou jeden namaloval na reklamní sloup fixem slovo Dubček," odpovídá
Pommerer. "Dostal se ke čtvrtýmu písmenu - rok a půl."
"U nás stačí zatím tři písmena: RAFx."
Pommererova oblíbená hospoda má zavřeno, v další právě dávají židle na
stoly. Bereme zavděk skleníkem v novostavbě, nazvaném po jednom východním
hlavním městě. Moje bunda míjí oči vrátného bez závady, Pommererův úbor
připomíná západní filozofii, dávno vyšlou z módy: khaki košile, vojenská blůza,
džíny, vlasy po ramena. Ale Pommerer zná číšníka.
"Jak se daří?" ptá se Pommerer.
"Musíš jen zůstat rozumnej," odpovídá číšník.
- - - - x der Roten Armee Fraktion /frakce rudé armády/ - nejvýznamnější teroristická
skupina v NSR sedmdesátých let /kolem Baadera a Meinhofové/
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"Tak dvě piva, dva malý a velkýho pro tebe," říká Pommerer a pokračuje:
"Dam dadadam, dadadam. Už toho mam až pocaď. Sedíš tu teď v centru, vo pár metrů
dál zeď, za ní Kreuzberg a tam hrajou každej večer: Kreuzberský noci sou
dlouhý."
U vedlejšího stolu se přou dva mlaďoši, jestli Stevie Wonder nahrál svou
první desku ve čtrnácti nebo v sedumnácti. Blondýna u baru čeká na kdoví koho:
aby si nepomačkala sukni, nechává ji splývat volně kolem stoličky, takže ta
vypadá jako podstavec lampy.
"A kde je tvůj panák?" ptá se Pommerer číšníka, jenž zatím staví sklenice
na výčep.
"Později," odpovídá číšník, "později."
"Musíš jen zůstat rozumnej," říká Pommerer.
"Správně," soudí číšník. "Jak říká Kája Marx: vítězství rozumu je
vítězství rozumnejch. A jak říkal Bertík Brecht: de omnibus dubitandum est. Uměl
von vůbec latinsky? No, Pommerere, my voba sme přece už deset let v pohodě!"
"To dělá vždycky," vysvětluje Pommerer, zatímco číšník odříkává svou
průpovídku o dva stoly dále. "Svýho panáka nevypije, ale napíše ho pak na účet.
A co je s tvojí prací?"
Můj příběh se mění den ode dne. Jisté je, že muž, jehož příběh hledám,
chodil přes zeď kyvadlovým pohybem, podobný fotbalovému brankáři ve zpomaleném
záběru, co se pořád stejně rozbíhá, aby minul stále stejný míč. Schalterův

příběh se ještě během mého vypravování nerozluštitelně mísí s příběhem skokana
Kabeho. Pommerer pozorně poslouchá, chvíli uvažuje, objednává další rundu vodky
a piva a pak se ptá, aniž by ztratil slovo o Kabem: "Znáš příběh těch tří, co
chodili do kina?"
x
Dům, kde se ta skupina scházela, snad mezitím zbourali; sousedi se báli,
že celou slepou ulici potom, co ji její poslední dům takto přivedl do špatné
pověsti, vyhlásí za uzavřenou oblast.
Dům se dostal do exponované polohy klikatou linií hranice. Zeď k němu
směřovala v ostrém úhlu a teprve těsně před ním odbočovala doprava jako ropovod,
o jehož trase se nemohli do poslední chvíle dohodnout. Tak se stalo, že se dům
jedním rohem skoro dotýkal té betonové věci, co přes noc změnila dřívější přední
stranu domu v zadní.
V té době dům obývaly dvě rodiny; dva ze tří budoucích skokanů se teprve
učili chodit. V přízemí bydleli Wacholtovi, v patře Walzovi. Obě rodiny vděčily
za odklad bourání svým stranickým legitimacím a skutečnosti, že byly svého času
mezi prvními, které uvítaly stavbu "protifašistického ochranného valu". Protože
i jinak projevovaly uvědomění, odpovídající předsunuté poloze jejich bytů, dalo
se od nich očekávat, že vysvětlí svým dětem rozdíl mezi státní hranicí a zdí
dvorku.
Oba skoro stejně staří synové slyšeli náhodou na stejné jméno: jenom, když
se volali navzájem, mohli si být jisti, kterého Vilíka mysleli. Tahle okolnost
snad přispěla k tomu, že oba jinak nenápadní kluci si brzy zvykli dbát víc na
sebe navzájem než na rodiče. Kromě toho - jak později uvedl na obhajobu obou
Vilíků právní zástupce - ohrožení dětí očividně vzrostlo, když zemřel pan Walz a
pan Wacholt se přestěhoval do bytu své milenky. Nejpozději od tohoto okamžiku už
strana nebyla v domě dostatečně zastoupena. Protože se oba Vilíci chovali jako
všechny děti, starali se nejdříve o švihadlo a potom o míč, neplakali kvůli
papírovému letadlu, když zaletělo příliš daleko, nebyli nápadní ani při
politických desetiminutovkách, ani ve skoku vysokém, neviděly jejich matky důvod
zakazovat synům skákání na dvoře, chodbách a schodech.
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Paní Walzová si ovšem později vyčítala, že neprovedla plán svého zesnulého
muže, než oba Vilíci dospěli do puberty. Pan Walz měl v úmyslu zatlouci vikýř na
půdě. Vikýř vedl na střechu verandového přístavku, který sloužil jako králikárna
a dále zmenšoval tak jako tak nepatrnou vzdálenost domu od státní hranice.
Stačil by skok z okraje střechy, aby vynesl alespoň trochu obatného člověka do
výšky zdi. Paní Walzová by si také určitě všimla, kdyby se její pozornost
nesnížila přílišnou důvěrou, že pohraničníci na blízké pozorovatelně nezastávají
svojí službu vždy podle předpisů. Dlouholeté pozorování pohraničníků dvěma
mládenci, kteří postupně dospěli do věku, kdy vidí na dospělých beztak jen
chyby, muselo odkrýt mezery v systému ostrahy - třeba jen tu, že pár lidských
očí se nemůže dívat do dvou směrů zároveň.
Skutečně oba Vilíci objevili, že lidé ve službě mění své zvyky. Nejdříve
jim bylo nápadné jen to, že chlápek byl na věži často sám a měnil směr
pozorování v určitém rytmu. Skoro na sekundu se dalo předpovědět, kdy se k nim
otočí zátylkem. Pak pojali podezření, že je ten muž nezpozoruje, ani když se
podívá jejich směrem. Experimenty na střeše přístavku, od kynutí rukama až po
mávání rudou vlajkou, dokázaly, že střecha a dosažitelný úsek zdi leží mimo
zorné pole muže na věži.

Snad by své vědomosti oba Vilíci nikdy nepoužili, kdyby se starší z nich
nesvěřil kamarádovi z Prenzlauer Bergu. Lutz trávil svůj bezpracný život v kině
a poznatkům obou Vilíků dal okamžitě správný směr. Na hřeben střechy
přišrouboval silný hák, na něj přivázal lano a druhý konec hodil přes zeď. Lutz
byl také první, kdo přeskočil úzkou propast mezi východem a západem a z druhé
strany zdi zabezpečoval sestup celého družstva.
Když se dostali na západní půdu, doptali se na nejbližší stanici metra a
jeli načerno na Kurfürstendamm. Tam si vybírali mezi "Reportáží o školačce",
třetí díl, a "Hraj mi píseň o smrti". Lutzova řeč rozhodla pro italowestern.
U pokladny kina narazili na první větší překážku. Protože pokladní
opovržlivě potěžkávala v ruce lehké mince z NDB, požadoval Lutz vedoucího. Teď
prošel dalekou cestu z Prenzlauer Bergu přes zeď na Kurfürstendamm, vysvětloval
Lutz, jenom aby viděl Charlese Bronsona, a tady mu pokladní vykládá o rozdílu
mezi markou a markou. Jak má vysvětlit takové přijetí svým kamarádům na
předměstí?
Vedoucí těm třem nechtěl věřit historii jejich cesty z domova za zdí do
kina. Až když se legitimovali, uznal jejich papíry za vstupenky. Odpolední
představení už začalo. Lutz znal v hrubých rysech obsah a informoval oba Vilíky
o zameškaném ději.
Po představení se poptali na termín dalšího filmu, což nebyl žádný pořádný
western, to Lutz věděl, ale zajímavý kousek kvůli Brigittě Bardotové a Jeanne
Moreauové. Pak vyrazili na cestu domů. Sotva čtyři hodiny po své první návštěvě
kina na západě leželi oba Vilíci ve svých postelích a Lutz uháněl na své motorce
k Prenzlauer Bergu.
Na tomhle místě přerušuju vyprávění, protože tak, jak jsem přechod hranice
třemi návštěvníky kina reprodukoval, se mohl sotva odehrát.
Hranice mezi Oběma německými státy, hlavně mezi oběma polovinami Berlína,
platí za nejlépe střeženou a nejobtížněji překročitelnou hranici na světě.
Hraniční prsten kolem Západního Berlína má celkovou délka 165 km; na 106
kilometrech se skládá z betonových desek s rourou nahoře, v délce 55,1 km z
kovových mříží. Kolem hraničního prstenu je 260 pozorovacích věží, v nichž ve
dne v noci střeží dvakrát tolik pohraničníků. Věže jsou spojené asfaltovou
silnicí, která probíhá uvnitř hraničního pásma. Pečlivě uhrabaný navezený písek
po obou stranách silnice v sobě skrývá
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nastražené dráty, které při doteku odpaluji světlice. Pro případ, že do
hraničního pásma vstoupí někdo nepovolaný, jsou připravené gazy pohraničních
jednotek a psi, kteří jsou nasazeni v 267 kotcích. Přístupu do hraničního pásma
od východu navíc zabraňuje vnitřní zeď, probíhající paralelně s vnější v
nestejné vzdálenosti. U paty vnitřní zdi jsou na více místech nastražena prkna,
jejichž dvanácticentimetrové hřeby seskočivšího doslova přibijí. Vnitřní zeď se
sice na dlouhých úsecích skládá pořád ještě z fasád pohraničních domů, ale
jejich dveře a okna jsou zazděny. V kanálech pod zemí se hranice zabezpečuje
elektricky nabitými mřížemi, které nechávají volný průchod jen sračkám obou
částí města.
Tyhle skutečnosti zaměstnávaly i znalce, když se soud zabýval skoky těch
tří. I když připustíme, že vzdálenost mezi přístavkem a zdí se skutečně dala
překonat jedním skokem: jak chtěli obžalovaní najít oporu na zdi, na níž se
neudrží ani kočka? Překonání hranice by bylo proto myslitelné jen s pomocí lana,
jež by bylo předtím na západní straně připevněno, což předpokládá podporu
západních kompliců. A konečně: jak si mohli být jisti, že při návratu ještě
najdou své zařízení? Kapesní nůž kolemjdoucího by mohl neodvolatelně přeříznout
pupeční šňůru, která je spojovala se socialistickým životem.
Poslední námitce znalce odporoval obhájce poukazem na to, že, jak známo,
stojí i vnější zeď na území NDR, aby se zachoval prostor pro opravy a malovaní.
Lano, i když visí na západ, je proto pro západní občany ze zásady nedotknutelné.
Kromě toho obžalovaní prováděli své skoky v době, kdy "moderní hranice" - jak se

nazývá na rozdíl od staré, jednoduché - nebyla ještě všude dokončena. Vnitřní
zeď měla ještě proluky, vnější byla často stavěná - nejenom na dotyčném místě z cihel a nahoře plochá místo zaoblená.
To vše ale nemohlo vyvrátit podezření, že obžalovaní místo nepravděpodobné
vzdušné cesty objevili podzemní přístup na západ, který možná používala ještě
nějaká následná organizace. Jak Lutz a oba Vilíci skutečně zajistili svou cestu
tam i zpátky, zaniklo v houští ústního podání. Technické obtíže, jež se zdály
nepřekonatelné, vyřešila fantazie těch, co celý příběh rozšiřovali. Vždyť to
neslýchané nebylo v tom, že Lutz a oba Vilíci našli cestu na západ, ale v tom,
že tuhle cestu používali obousměrně.
Se stejnou samozřejmostí, s jakou jezdí ostatní občani NDR o nedělích k
Müggelsee, chodili Lutz a oba Vilíci v pátek do kina na Kurfürstendammu. Chodili
ostatně pořád do stejného kina a vždy v tu samou hodinu. I když by brzy mohli
najít svou cestu i potmě, chodili podle možností na odpoledne, aby nestáli večer
před vyprodaným sálem. Někdy, když některý film šel už pátý či osmý týden a
nestál už za vidění, si dali malou pauzu. Takhle získali za půl roku úplný
přehled o skladbě programů nejnovějšího širokoúhlého kina na Kurfürstendammu.
Celkem si skočili dvanáctkrát. Vyšlo to najevo až se zprávou
západoberlínského novináře. V den, kdy chtěli vidět Marlona Branda v "Que mada",
byli při přechodu hranice pozorováni západoberlínskou hlídkou. Lutz si zakázal
jakékoliv označení uprchlíka; představil sebe i oba Vilíky jako westernové
fanoušky. Ten fakt a navíc to, že tam nechtěli v žádném případě zůstat, se zdálo
těm dvěma policajtům tak neuvěřitelné, že hned zavolali do lokální redakce svých
oblíbených novin. Ještě ten večer si je u východu z kina vyčíhal novinář a
rozpovídal je kari klobásou a whiskou.
Článek toho novináře přivedl na stopu Státní bezpečnost. Oba Vilíky
sebrali přímo ze školní lavice a postavili před soud kvůli opakovanému
porušování zákona o cestovních pasech a ilegálnímu překročení hranice. Obhájce
odůvodnil svou žádost o zproštění viny
-93**************************************************************************
revolver revue
obžalovaných jejich nepochybnou věrností státu: měli koneckonců dvanáctkrát
příležitost k opuštění NDR a přece ji nevyužili důkaz věrnosti, jakým by se mohlo pochlubit jen málo občanů NDR.
Žádosti nevyhověli. Staršího Vilíka vzali ze školi a strčili do armády, mladšího
poslali do pasťáku.
Tehdy osumnáctiletého a plně trestně zodpovědného Lutze zachránila před
basou jeho kinománie. V den posledního společného výletu se Lutz vrátil do
Prenzlauer Bergu včas, aby nezmeškal ve svém místním kině večerní představení "V
pravé poledne". Po čtvrthodinovém čekání ve frontě před pokladnou promítač
oznámil, že představení odpadá, prý se přetrhl film. V tom okamžiku cítil Lutz
docela jasně, že i u něj se něco přetrhlo. "Teď si tu uběháš hnáty z
Kurfürstendammu do Prenzlauer Bergu, abys to stih - a pak se přerve film," vyjel
na svého souseda, "tak už dost!"
Lutz našlápl motorku, šíleným tempem proletěl celou cestu ke zdi a potmě
spěchal na západ, aby stihl alespoň noční představení "Daleké země". Byl to
Lutzův poslední tranzit. Na západě se stal tím, čím se chtěl stát vždycky už na
východě: lesníkem. Protože ale západ znal jenom z amerických a italských
westernů, byl na lesnickou práci v západoněmeckých lesích špatně připraven.
Dodnes mu nejde do hlavy, že si tu lesník musí koupit svou sekeru a pilu sám.
x
Ubývající Měsíc je za kopulí televizní věže a na zbytek noci ji mění v
turecký minaret.
"Poslouchej," říká Pommerer a zastavuje se.
Pod námi se blíží hučivý zvuk, sílí až k rachotu a úderům, jako by se
výtah řítil dolů šachtou, a slábne.

"Linka prochází přímo pod mým bývalým bytem. Znáš ty zaplombovaný stanice
dole? Dyť já sem nikdy nechtěl na západ. Ale někdy, když začly v kuchyni zvonit
čajový lžičky, sem si myslel: aspoň jednou bych chtěl sedět v tomhle vlaku a
projíždět pod sebou."
Ještě není půlnoc, když dorážíme k Pommererovi, ale jak otvírám dveře jeho
pracovny, jako bych v opilosti odemkl jiný byt. Pokoj je prosvícen modravými
blesky, stůl, židle, postel, knihy tancují v roji jisker. Přes noc vyrostlo
postranní křídlo novostavby před oknem o patro; dva dělníci klečí na betonové
podlaze a svařují železné díly.
"Západ je na koukání, východ na stavění," říká Pommerer a přeje dobrou
noc.
Ráno jdu do obchoďáku naproti a ptám se na oddělení psacích potřeb. Kupuju
sešit za 84 feniků a sedám si s ním k Pommererovu psacímu stolu. Neustále
rostoucí věžák mezitím zahradil pohled na televizní věž. Těsně před oknem se
otáčí jeřáb, jeho skřípání a vrzání kladky přerušují tu a tam výkřiky, co
poletují mezi jeřábníkem a dělníky ve stavební jámě. Dívám se na jeřábníka, jak
dokončuje půl otočky, až sedí přímo mně naproti. Jsme teď ve stejné výšce a
skoro současně si zapalujeme cigaretu.
Nejsem si jist, jestli mě za oknem rozeznává; pak se opře o loket, jako by
se po mně opičil, a vtiskne bradu do dlaně. Oba setrváváme okamžik v téhle
pozici a díváme se na sebe, pár sekund před tak rozdílnou činností.
Sešit má zelenou obálku, jakoby z pijáku. Řádky pro nadpis a jméno
nechávám prázdné a na první stránku píšu datum. Příběh, který jsem zanechal ve
druhé časti města, tu bude muset znovu začít.
Představuju si den, kdy se setkají dvě okolnosti: na kreuzberské dvorky
klesne mlha a na kurfürstandammu se změní programy kin. V ten den, v pět
odpoledne odchází pan Kabe ze svého bytu v
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Kreuzbergu, Lutz sedá v Prenzlauer Bergu na svoji motorku. Oba, Kabe pěšky a
Lutz nedovolenou rychlostí spějí ke zdi z opačných směrů. Přibližně v době, kdy
Kabe dochází k osvědčenému úseku zdi, zastavuje Lutz svoji motorku před domem
kámošů a jedním jménem vyvolává k oknu dvě hlavy. Jak se Kabe rozbíhá, všímá si,
že úřady po jeho 14. skoku zkrátily rampu: hromada štěrku je odklizená. Kabe jde
podél zdi při hledání nové cesty a objevuje převislé lano zrovna ve chvíli, kdy
se jeho kolegové na druhé straně šplhají s vikýře. Kabe se vyšvihne po laně a
chce právě nasadit ke svému 15. skoku, zatímco Lutz a oba Vilíci ke dvanáctému.
Mlha omezuje výhled, takže Kabe může až na poslední chvíli uhnout naslepo
skákajícímu Lutzovi. Kolegové se nedobrovolně obejmou, aby nespadli společně na
jednu stranu zdi, která by byla buď pro Lutze či pro Kabeho špatná; krátce na to
se oba Vilíci usazují vedle předskokanů.
Představuju si dál, jak si ti čtyři po vzájemném poznání profíků najdou
mimo zorné pole strážní věže čas na krátkou výměnu názorů. Jak by vysvětlil
vzájemný styk kolektiv z východu, jak osamělý Kabe?
Lutz a oba Vilíci by se asi omezili na titul nějakého amerického westernu;
Kabe by byl asi nadšen jídlem a dobrým zacházením na klinice Buch. Po krátké
době by ale rozhovor o motivech skoků uvázl. Neboť takový rozhovor by byl asi
sotva zajímavější než zábava dvou horolezeckých týmů, které se nečekaně setkají
na K2 a jako důvod k životu nebezpečnému výstupu uvádějí krásný výhled. Když už,
tak by mluvil Kabe se svými kolegy o technických obtížích společného sportu:
počasí, výstupové trasy, šplhadla, postupové tábory. Snad by si ti čtyři
vzpomněli ještě na některé pionýry, kteří zdolali zeď dávno před nimi a často
obtížnějšími trasami. Přece už začátkem šedesátých let použil jeden cirkusák
vedení vysokého napětí jako lano a přebalancoval po něm na západ. A nepovažoval
snad vicemistr ve skoku o tyči zeď za látku a nepřeskočil ji s bohatou rezervou?
Co se týče četnosti a nápaditosti, byl by seznam předchůdců málem

nevyčerpatelný, a těžko rozhodnout, komu by patřilo místo na listině nejlepších.
Protože omezení sportů podezřelých z potenciálního překročení hranic v NDR, jako
je balonové létání či potápění, uvolnilo nesmírně fantazii a vytvořilo generaci
vynálezců: sotva zmizely z obchodů snorkely, potápěčské brýle a kyslíkové láhve,
začali tuhle výstroj vyrábět kutilové všeho druhu z cyklistických duší,
plynových lahví a gumových zástěr. Na které pozici by se asi umístil
automechanik, jenž vynalezl miniaturní motor, kterým se nechal táhnout pod vodou
Baltu? A jak ocenit výkon inženýra, jenž potom, co marně sháněl v odborných
knihkupectvích učebnice aerodynamiky, znovuobjevil princip teplovzdušného
balónu?
Jisté je jen - a v tomhle bodu by se mohl dialog na zdi obrátit
filozoficky - že až dosud každé zdokonalení hraničního systému podnítilo
fantazii k hledání nových mezer. Potřeba zdolávat zeď se asi principielně vůbec
nelišila od nutkání k výstupu na K2; měla svou příčinu prostě v tom, že tu zeď
byla, a bude trvat tak dlouho, dokud tu zeď zastane.
S Pommererovým triedrem stojím u okna. Pohraničník uhrabává písek před
zdí; dále napravo, v pozorovací věži, sedí jeho kolega a dívá se na jeho práci.
"Přes zeď přejdeš klidně, dokonce tady, v Berlin Mitte," říká Pommerer.
"Dyť vidíš, že to tu ve městě není zaminovaný. Uhrabávaj písek každej večer, aby
mohli ráno sledovat stopy, co tu v noci nechal někdo nepovolanej - člověk nebo
zvíře. Jinak sou tu jen nástražný dráty a v pozorovacích věžích taky neseděj
pořád."
"Odkud to víš tak přesně?"
-95**************************************************************************
revolver revue
"Prozkoumal jsem přece triedrem každej centimetr!"
"Ale říkal jsi přece, že nechceš…"
"Taky že nechci. Ale když to máš přímo před nosem, nutí tě to najít
chybu."
"Našel jsi jí?"
"Myslim, že jo."
Je neděle, ulice prázdné, celý kraj pod nehybnou oblohou. Šeď mraků je tak
rovnoměrná, že by se dala považovat za barvu oblohy. Když se v Pommererově autě
otočím, vidím město jako zaledněné pohoří, jehož chlad zasahuje daleko do
roviny. Krajina působí jako omámená, každý list, každá větvička stromu podél
ulice je zaprášená bílou vrstvou. Špičky latí v plotech, dráty dálkových vedení
vypadají jakoby obroubené tající jinovatkou, krajina se všemi póry ucpanými.
"Nedaleko je vápenka," vysvětluje Pommerer, "zapráší všechno v okolí
deseti kilometrů."
Později projíždíme letní zelení. Za křovím podél silnice probleskuje stále
voda, v níž se nezrcadlí ani domy, ani jachty, jen koruny stromů. Jak jsme tak
projížděli mezi houštinami a jezery, došlo mi, že už jsem to jednou zažil na
cestě mezi New Yorkem a Philadelphií; myslel jsem tehdy, že na druhé straně
Atlantiku nejsou stejné smrky a javory, tráva nemá stejnou barvu a břehy jezer
stejný porost jako tady.
Domy vesnic a městeček, jimiž projíždíme, jsou většinou přízemní, nanejvýš
dvoupatrové; nejvyšší budovy jsou stále ještě kostely. Všude umístěné a vyvěšené
transparenty tu nabývají charakteru zaklínadel: SPOLEČNĚ BOJOVAT, SPOLEČNĚ
VÍTĚZIT čtu ve výloze obuvnictví, SOCIÁLNÍ JISTOTA, USKUTEČNĚNÁ LIDSKÁ PRÁVA na
radnici, STATNÍ LIDÉ, HRDÉ ÚSPĚCHY, SILNÁ REPUBLIKA před restaurací, 30. VÝROČÍ
- NÁŠ PŘÍSPĚVEK v rybárně, mezi dvěma sardinkami a plechovkou makrel. Některé
plakátované naděje se čtou jako výhrůžky: SOVĚTSKÝ SVAZ - PŘÁTELÉ NAVŽDY;
nechtěně melancholická je věta: ŘÍJEN ZŮSTABS STÁLE. Kolik lidí musí popírat
obsah těch hesel, aby bylo nutné je tak úzkostlivě opakovat.
Před několika lety mi bylo nápadné při jednom přistání v letadle, že v
jindy běžném oznámení z reproduktorů - "Právě jsme bezpečně přistáli v BerlíněTempelhofu" - chybělo jedno slovo. Příslovce "bezpečně" bylo očividně ze dne na
den bez náhrady vyškrtnuto. Ptal jsem se tehdy, co způsobilo tohle zkrácení.

Podle všeho přišlo propagační oddělení aerolinek na to, že slůvko "bezpečně"
vyvolává nežádoucí asociace: tvrzení o bezpečném přistání vzbudí příliš snadno
představu právě odvráceného nebezpečí. Bylo tedy chytřejší vzdát se sebechvály.
Jedna Pommererova věta z jízdy zaprášenou krajinou se zachycuje a vrtá v
hlavě jako klíč, pravidlo přežití, nadpis kapitoly: "Musíš to jednou vidět, když
svítí slunce."
Štěrková cesta nás vede ke shluku opuštěných barabizen, v nichž se
zařídili Pommererovi přátelé. Sruby na kraji lesa, čapí hnízdo, štěkající psi do
nekonečna se táhnoucí pole, oddělená přirozenými hranicemi - potokem, rybníkem,
skupinou stromů. Jen ohromná televizní anténa na střeše jednoho většího domu
připomíná jiný systém vztahů, neviditelný, vzdálený život v prostoru, který se
dá sledovat z téhle spodní štace.
Sedíme u kafe a domácích koláčů, na kuchyňském stole kořalka z Intershopu,
ve vzduchu kouř západních cigaret. Kuchyň se pomalu plní sousedy, kteří si
všímají hosta ze západu nápadně letmo, jako by si nechtěli přiznat svou
zvědavost. Hovor se točí kolem všedních dnů umělce na venkově: stavba půdy,
oprava tlumiče výfuku, prodloužení nájemní smlouvy. Rozvíjejí se debaty o umění
a literatuře; politika se připouští jen v přehledu a je doprovázená hudbou
Jimmiho Hendrixe.
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"Chytneš na tu svou anténu aspoň Radio Jerevan?"
"Peking, při dobrym počasí."
"Hele, copak tam na západě nemůžete postavit takovou televizní věž, co by
pokryla celou NDR? Kromě toho tady postavěj domácí co nevidět berlínskej
rozhlasovej vysílač."
"K čemu, nejštťastnější krávy žijou tam, kde západ není slyšet."
"Ale pak bude Stasi bez práce, když budou všichni šťastný." "Tak to raděj
západní televizi pro všechny!"
"Pozor, pozor! V 15.02 žádá spisovatel X. zřízení televizní věže, která
pokryje celou NDR."
"To řek Jimmi Hendrix. Já tu dělám jenom muziku."
"Ty si snad myslíš, že nepoznaj pop od agitpropu! Teda dobře: Jimmi
Hendrix, doprovázenej na kytaru spisovatelem X., žádá v 15.02 zvýšení všech
západních televizních a rozhlasovejch věží."
"Řekni to ještě jednou, aby tě slyšeli."
"Už to slyšej. Znáš ruskej beton: třetina cementu, třetina písku, třetina
mikrofonů."
Dělení na přítele a nepřítele se zdá jednodušší než na západě. Mýtus
všudypřítomného ucha státu, i když se cituje spíš ironicky, udržuje skupinu
pohromadě a propůjčuje jí kouzlo spiknutí, které se týká vlastně jen umění. Ke
skupině patří obtížní autoři a ti, co nepublikují nebo co jsou pořád ještě
uvažovaném sporu se stranou či nakladatelstvím; úspěšným, pokud možno
vyznamenaným státní cenou, se důvěra neprojevuje.
Po chvíli se hovor dotýká už jenom dvou témat: povolená či zamítnutá cesta
na západ, povolená či zamítnutá publikace. Jeden z nich rediguje právě se svým
lektorem nový román. Lektor přislíbil publikaci, ale pozastavuje se nad určitými
slovy, které se v textu vyskytují moc často. Například slovo policie se nemá
úplně vyškrtnout, ale nemusí tam být bezpodmínečně šestkrát, dvakrát stačí. U
spojení rozkaz k palbě vyhazuje lektor druhou část, slovo přizpůsobení celé.
Jiný autor se právě vrátil z USA a ukazuje fotokopii novinového odstavce. Pod
titulkem "Oprava" oznamují americké noviny tiskovou chybu: dotyčný spisovatel
prý nemluvil ve svém interview, jak omylem vytiskli, o říjnové revoluci jako o
"monstrous event". Správně to má být: "monumental event". Spisovatel nosí ten
odstavec u sebe v občance: záruční list příští cesty na západ.
Další zase formou reportáže vložil do románu zprávu o práci na pásu v
textilce. Lektorovi tohle místo nepříjemně připomnělo Walraffovu reportáž o
úkolové práci v západoněmeckých továrnách. "Já jsem to ale neopsal, sám jsem to
tak prožil," brání se autor; lektor chce to místo přečíst ještě jednou v

kontextu. Po chvíli dostane autor rukopis zpátky. "Chybně prožito", je napsáno
vedle textu lektorovým rukopisem.
Jednu fotografku zavolají na ředitelství jejího časopisu. Na stěnách
kanceláře jsou rozvěšené, očíslované a seřazené fotografie z její poslední
reportáže; fotografka ví, že se bude muset ospravedlňovat.
Vedoucí ukazuje na její fotoseriál o podzemní práci v dole. "Držíte se
nápadně často právě šedého, tristního aspektu socialistické pracovní
každodennosti. Málem jako by u nás nikdy nesvítilo slunce."
"Ale," odpovídá fotografka, "sama jsem přece byla dole. Fotografovala jsem
jen to, co jsem viděla. A podle svého cítění…"
"Nezáleží na tom, co vy cítíte," přerušuje ji vedoucí, "ale na tom, co
necháme cítit lidi!"
Při takových historkách host ze západu zaraženě mlčí. Podobné nabídnout
nemůže. Dát najevo překvapení, natož snad odpor, platí za plýtvání city, luxus
vnímání hosta. A dokázal by jen svou nevědomost, kdyby snad zvolal, co si chvíli
myslel: Jak to můžete
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snášet třeba jen jeden den! Vypadněte přece, dyť můžete. Buď vypadnout nebo tu
zůstat, mezi tím nic. Rozhodně ne tenhle vtipnej tón, tyhle povolený cesty pro
pár desítek státem subvencovonejch představitelů opozice!
Později se kolegové divili právě tak jako já. Od vědce, jenž se přidružil
ke skupině, slyšeli, proč po své poslední cestě na západ už nemůže vyjet:
porušil skoro všechny příkazy cestovní direktivy.
"Cestovní direktiva - co je to?"
Spisovatelům se neuděluje; nedovoluje: kontakty s příbuznými a známými na
západě; neschválená vzdálení z místa jednání, interview, prohlášení.
"A protožes to nedodržel, už nesmíš?" ptali se spisovatelé vědce. "Dyť to
je neuvěřitelný!"
Respektujte moudrost StasiX! Zvláštním zacházením s každou skupinou je
zaplétá do lpění na jejich specifických privilegiích. Normální případy ustupují
do pozadí. Skupina rozvíjí strategii omezeného a rozumného rizika. Kdo na to
nedbá, může si následky připsat sám. Proto jsou lidi, kteří se odvažují moc
daleko a vykoledují si tím basu či vyhoštění, skoro stejně podezřelí jako
nositelé národní ceny.
Tenhle mechanismus mi byl nápadný poprvé při vyhoštění Wolfa Biermanna. Od
nikoho jsem neslyšel tolik zlých slov o Biermannovi jako od těch, co proti tomu
protestovali. Neodpustili mu, že porušil skupinový konsensus omezeného rizika.
Výčitka, že svým vystoupením v Kolíně nad Rýnem vyprovokoval stát slídivého oka
k prásknutí dveřmi, byla v rámci logiky skupinového konsensu oprávněná: Biermann
stát vyzval místo aby ho přelstil, a nemusel se tedy divit následkům. Ve výčitce
se ale mihla i nenávist vůči jednotlivci, jenž nedbá na pravidla přežití
skupiny: svým výpadem připomněl ostatním, že snášeli svůj útlak až příliš dlouho
a vychytrale.
Večer jsem stále neklidnější a sklíčenější z ubohé zeleně, čápů a srnek,
tikajících nástěnných hodin, věčného žraní a chlastu a keců, co se točí kolem
zápasů s nakladatelstvíma a partajní byrokracií, z té hrozné trpělivosti v téhle
malé válce. Každý příběh se třikrát opakuje, protože přicházejí pořád další
venkovani. Sedím vedle sytý a rozpačitý, bojuju se svou nudou a se špatným
svědomím.
Musíš to jednou vidět, když svítí slunce.
Po návratu do Berlína dostává Pommerer ještě jednu návštěvu ze západu.
Jeho známá hned po pozdravu vybaluje na stůl karton gauloisek a igelitku s
povinnou výměnou; znám tu ženu s oválným obličejem a lehce vystupujícíma očima
ze Západního Berlína. Její jméno je, nejenom kvůli abecednímu pořádku, na prvním
místě členských seznamů všech výborů, začínajících slovem "solidarita". Když je
kdekoliv na světě pošlapáno některé lidské právo, jako by z toho nosila tahle

žena na vlastním těle modřiny. Vždy mluví tak rychle, jako by právě unikla
stovce pronásledujících policajtů; její obličej je poznamenán cizím utrpením.
V Pommereově bytě ji vidím tak klidnou jako ještě nikdy v Západním
Berlíně. Zdá se, že na východě se může zotavit z námahy bojů na západě, tady
konečně najde zúčastněné posluchače, tady může nabrat dech. Citlivé vyrovnání
ale funguje jen dokud je omezená pocitem příchodu z nejhoršího ze všech
myslitelných světů, ale nikoliv utrpením na východě. Myšlenka, že na západě
mohla přes všechno požívat jisté svobody, třeba jen pohybu, zatěžovala
nesnesitelně její svědomí. Protože svou identitu vyvozuje ze svého statusu
pronásledované, nesmí se provinit žádným privilegiem.
- - - - x Stasi - der Staatssicherheitsdienst - státní bezpečnost v NDR
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Každý poukaz na jistá omezení života na východě proto zkouší překonat
zprávami o hrůzách na západě. Případ neznámého spisovatele NDR, zatčeného kvůli
podpisu petice vládě, okamžitě odráží zákazem výkonu povolání. Když přije řeč na
zásobovací potíže na východě, jmenuje počty nezaměstnaných doma, kteří vidí ve
výlohách jablka, ale nemůžou si je koupit, Na západě je možná více obytného
prostoru, ale zato se nedá zaplatit; mezi žádostí a získáním malého vozu uplyne
na východě až dvanáct let, připouští, zato ale na západě snadno získatelná auta
ucpávají města i smysly jejich obyvatel; souhlasí, že se může na západě
vyjadřovat kritika, ale zato je dokonale neúčinná. A koneckonců útlak opozičních
spisovatelů na východě dokazuje, že je přeci jen berou vážně.
Znám tenhle mechanismus rozhovoru z vlastní zkušenosti a snažím se mu
vyhnout: pokrokově smýšlející návštěvník ze západu se snaží východního přítele
či známého utěšit v jeho situaci - do níž se návštěvník rád vžívá, ale nechtěl
by se dostat - důkazem, že prý na západě je všechno ještě horší. Omezeností
západních médií vidí svoji úlohu v ničení každé iluze o západu, ale přitom jim
zůstává věrný v rozhodujícím bodě: nucení ke srovnávání zkresluje pohled na
vlastní i cizí společnost. Platnost každého pozorování se ruší, dřív než se
provede, okamžitým pátráním po ekvivalentu za zdí. Otázka, jestli by nějakou
tezi mohli vyslovit i lidi, s nimiž bys rozhodně neměnil, má přednost před tím,
jestli je ta teze pravdivá. Účtování nahrazuje vnímání a poslech redukuje na
obranné kývnutí krátce před odpovědí.
Pommererův přítel se jednou bavil tímhle rituálem: "Je to divný, když nám
lidi, co nás tu navštěvujou, vyprávěj pořád jen o chybách západu. Člověk by tam
jednou rád zajel, aby si ty chyby prohlídl"
Tím užasleji teď pozoruju, že Pommerer sleduje západní zpověd s jistým
uspokojením. Jeho známá mu očividně vyplňuje potřebu, které si nevšímám, dokonce
jsem ji ještě vůbec nezaregistroval. Až dosud jsem zkoušel zaujmout pozici
cizince, který se spoléhá jenom na své vnímání. Pommerer byl nejdřív zvědav na
reakce, které vyvolá cizí pohled na jeho životní poměry. Mezitím uvolňuje jeho
zvědavost stále víc místa potřebě hájit svou každodennost proti opovážlivosti i
omezenosti prvního pohledu. Moje poděšení nad určitými omezeními, na něž si už
dávno zvykl, ho nevyhnutelně upomíná na jeho vlastní bývalé pocity, které zavrhl
jako nepotřebné. Stále častěji odráží taková moje hnutí poukazem na paralelní
jevy na západě.
Před pár dny našel například v poštovní schránce tiskopis, vydaný Komisí
pro pořádek a bezpečnost. Formulář obsahuje číslo bytu, jméno nájemníka a
vyžaduje "hlásit přestupky proti pořádku, čistotě a přihlašovací povinnosti,
které zpozorujete ve Vašem domě. Příslušná sdílení adresujte na HGL"
/Hausgemeinschaftsleitung/.
"A co vaši úředníci pro kontakt?" tlumí Pommerer moji reakci na tuhle
výzvu ke špiclování. "Kamarádovi z Charlottenburgu dali nedávno výpověd z bytu.
Kobx na příkaz domácího vyšťoural, že ten kámoš u sebe nechal bydlet ženskou, co
neměla smlouvu o podnájmu. Jak jsi na to přišel, srovnávat tohohle laskavýho
strejčka s vysílačkou se správcem bloku?"

Úsekový zmocněnec není totéž jako úředník pro oblast kontaktu není totéž
jako správce bloku. Ať se bráníme sebevíc - Pommerer i já jsme už dávno nakaženi
nemocí srovnávání.
- - - - x Kob - Kontaktbereichsbeamter - úředník pro oblast kontaktu: zavedeni v
Západním Berlíně od r. 1973 /po prvních teroristických akcích/ - starší
policisté /nad 40 let/, chodící, zásadně pěšky a "budící důvěru" mezi
obyvatelstvem úsekový zmocněnec, správce bloku - ekvivalenty v NDR a v 30.
letech.
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Večer televizní noviny: televize NDR zahajuje obrazovou dokumentací
ofenzívy osvobozeneckého hnutí v jedné středoamerické zemi. Zaměstnanci 40
továren uposlechli výzvy ke generální stávce, 800 vojáků přešlo k povstalcům;
oproti všem dementi americké vlády byly protipartyzánské jednotky vycvičeny a
podporovány nejméně ze čtyř amerických základen. Jako zdroj informací hlasatel
jmenuje vysílač osvobozeneckého hnutí: Liberacion.
O půl hodiny později čte hlasatel západní televize krátkou zprávu o stejné
ofenzívě. Výzvy ke stávce v hlavním městě sotva uposlechli, ve všech velkých
továrnách zahájili práci jako obvykle, jen několik obchodů na předměstí bylo
zavřeno; vládní jednotky měly úspěchy proti partyzánům. Hlasatel téhle zprávy se
odvolává na prohlášení vládnoucí junty.
Pravděpodobně jsou správné obě zprávy. Výzvy ke stávce osvobozeneckého
hnutí poslechli rozsáhle na venkově, v hlavním městě stávka podlehla teroru
eskader smrti a vládních jednotek. Dvojí vnímání boje v daleké zemi: oba německé
programy uvolňují na obrazovku jen tu část události, kterou chtějí připustit
tvůrci programů.
"V podstatě se u vás ale sotva něco změnilo," míní Pommerer. "Starý síly v
kabátě demokracie ve svazku s reakcionářema celýho světa. U nás se aspoň
obrátily třídní poměry. Dnešní vládci NDR, ostatně i zástupci intelektuální
opozice, pocházej skoro všichni z malejch poměrů. Jsou to skutečně synové
dělnický třídy. Co se stalo u vás? Co srovnatelnýho můžete nabídnout?"
"Ale všechny tvoje argumenty - obrácení třídních poměrů, budování
antifašistickýho státu, podpora pokrokovejch sil ve třetím světě - se vztahujou
na minulost nebo na poměry venku, za zdí," odpovídám. "Tvůj výrok o lepším
Německu se dokazuje pořád jenom z minulosti, ne teď a tady."
"Trvalo staletí," namítá Pommerer, "než se rozvinula kapitalistická
demokracie. Proč čekáme, že ta socialistická uzraje za pár desetiletí?"
Už je tu zas, konzervová řeč, státní gramatika, řádně naučená lekce. Ne,
nejsem nějaký cizinec, co si vzal s sebou svých pět švestek. Cizina, z níž
pocházím, se jmenuje Spolková republika Německa a mé vnímání je stejně jako
Pommererovo předurčeno polovinou země, která odvozuje svoji identitu třicet let
z ohraničení vůči druhé polovině. Co by se vlastně stalo, kdyby si obě německé
vlády udělaly roční dovolenou, hlasatelé zpráv a komentátoři rok mlčeli,
pohraničníci rok odpočívali na Jadranu a u Černého moře a ovládaní by začali
vstupovat do jednání východ - západ? Zjistili by - po krátkém objímání - že jsou
svým vládám podobnější, než snad doufali. Vyšlo by najevo, že z biografické
nahodilosti vyrůstání v různých okupačních zónách, z nichž se pak vyvinuly dva
protikladné společenské systémy, udělali dávno svou záležitost. Nejpozději při
otázce, které polovině by dal život přednost, by v obývácích pokračoval spor,
který vedou denně oba státy v médiích. Kdo byl zatím jen posluchačem, musel by
dodatečně začít rozeznávat v dvourozměrných televizních hlasatelích vlastní,
silně zhrublý stín.
Free jazz v "Domě mladých talentů": tak říkají zámku, který dříve sloužil
členům pruské královské rodiny za městské sídlo. Asi dvě stě mladých sedí v
podivuhodně vzpřímené poloze kolem obdélníkového pódia, v rukou sklenice džusu
nebo červeného, a poslouchají pekelný kravál, který rozpoutává šest

instrumentalistů uprostřed sálu. Na jejich tvářích se nejeví žádné hnutí, ani
souhlas, ani údiv, jenom úžasná, nepřetržitá koncentrace. Hudebníci provádějí
své nástroje přesně naplánovaným labyrintem zvuků až k
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takové hranici výrazu, na níž dohasínají pianové klávesy, cellové struny,
saxofonové klapky a paličky bicích jakoby v záblesku výbuchu. Rozbití všech
stanovených tónin, rytmů a harmonií působí v uzavřeném prostoru jako naděje,
jako vzpoura, která se nedá lokalizovat řečí, a tím ani cenzurou. Po doznění
posledního virblu sálem zabouří krátký, silný potlesk; hudebníci předstupují ke
skoro vojensky přesné úkloně a balí nástroje.
Pommerer mě pak doprovází temnými ulicemi ke stanici Friedrichstrasse.
Najednou se zastavuje před stavební ohradou a triumfujícím gestem ukazuje na
černý flek.
"Pět písmen, vopravdu!" šeptá. "Bylo to pět písmen!"
Zírám na černý obdélník, postupně se zvýrazňující ve světle stavební
lampy. Pod novým nátěrem, naneseným širokou štětkou, rozeznávám méně výraznou
spodní vrstvu; na horním i spodním okraji obdélníku lze poznat zbytky písmen.
"A co tam bylo?" ptám se.
"Pět písmen!" opakuje Pommerer. "Nic ti to neříká?"
Vybavuju si jména a počítám písmena: Lenin, Bahro, Brecht, Brasch, výběr
je velký.
Později stojím s Pommererem ve frontě před vchodem s nadpisem: občané
Spolkové republiky Německa - Západního Berlína. Jsou dvě minuty před půlnocí.
Zatímco se vteřinová ručička blíží ke dvanáctce, objevuje se mezi Němci jižní
srdečnost: objímání, slzy, polibky. Ti, co zůstávají, čekají, dokud jim
odcházející neukážou definitivně záda.
"Tak pozejtří," volá Pommerer a mizí v lese mávajících rukou.
"Dobrý večer," říkám celníkovi, jenž mi beze slova kouká na ucho.
"Dobré ráno," opravuje mě s pohledem na hodinky. Skutečně, jsou dvě minuty
po půlnoci.
x x
Peter Schneider:

Der Mauerspringer. Erzählung. (Hermann Luchterhand Verlag GmbH
& Co KG, Darmstadt und Neuwied, 1982. Pro RR přeložil -íf-.)

/příště dokončení/

x x

Peter Schneider, nar. 1940 v Lübecku, vyrůstal v Grainau a Freibugu, od r.1961 v
Záp.Berlíně. Autor četných esejů a próz: Ansprachen. Reden, Notizen, Gedichte.
(Proslovy. Řeči, poznámky, básně. 1970)
Lenz. Eine Erzählung. (Lenz. Povídka. 1973)
…schon bist du ein Verfassunsfeind. Das unerwartete Anschwellen der Personalakte
des Lehrers Kleff. (…i tak jsi nepřítel ústavy.
Neočekávané rozšíření osobních spisů učitele Kleffa. 1975)
Die Wette. Erzählungen. (Sázka. Povídky. 1978)
Messer im Kopf. Drehbuch zu einem Film. (Nůž v hlavě. Scénář k filmu. 1979)
Die Botschaft des Pferdekopfs und andere Essais aus einem friedlichen Jahrzehnt.
(Poselství koňské hlavy a další eseje z dekády míru. 1981)
x x x x
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Miliónový jeep /ukázka z románu/
MILIÓNOVÝ JEEP
Kapitalista
Prvních pět nebo šest let v kulervoucím nádražním městě rychle uteklo a
nezanechalo v paměti takřka žádných stop. Veškerou duchovní energii kterou
rodina vyšetřila, investovala do obnovy svých myslí. Ze všeho nejdřív si museli
osvojit nový jazyk a jeho prostřednictvím nový způsob nazírání na svět. Otec
řezal linoleum, matka leštila mahagon, děti studovaly. Památné události tohoto
období jejich života rychle zavály sněhy zapomnění. Rodina zapustila na
předměstí Artura Uie nové kořeny. Byly to mělké kořeny, ale uchytily se ve
štěrbinách betonu jejich menšinami obývaného sousedství s urputností plevele.
Rodičové pomalu začali uvažovat v mílích, librách, galonech, ve stupních
Fahrenheita. Vytvořili si vlažnou náklonnost k některým televizním pořadům. Do
rozhovoru kolem jídelního stolu se vloudila anglická slova zmírněná rodnými
předponami a příponami. Důvěrně známé krajiny jejich srdcí postupně zmizely za
dlouhými písčitými pláženi michiganských letních měsíců, ospalými vršky a jezery
a továrnami na sýry ve Wisconsinu, za odzadu ozářenou siluetou chicagského
centra sevřenou v růžových prstech podzimního rozbřesku s vrcholky mrakodrapů
zahalených v kyprých lososově červených mracích.
Děti rychle pochytávaly angličtinu a lačně nasávaly dostupnou kulturu
svých vrstevníků. Syn soustředil všechny síly na dešifrování textů rockových
písniček, které tak rád poslouchal v okresním městě. Nikdy nerozuměl víc než
několika slovům, a přitom se všechny ty písničky zdály přetékat vtipem a
vzdornou poezií, evokovat nevyslovitelné základní pravdy. A když pak jednoho
zimního odpoledne pocítil, že jeho angličtina na to stačí, svařil si láhev
laciného červeného vína, okořenil je, vysypal do něj spoustu cukru a zalezl do
svého pokoje s gramofonem. Přehrál si všechny desky, které se mu v rodné zemi do
srdce vryly nejhlouběji, a jejich průhledná banalita mu teď zdvihala žaludek.
Pěkný hovno a žádný proniknutí do podstaty lidský existence! Jediná z písniček
nepřevyšovala standardní slogany. Jen vzácně se tam vyskytovala trocha poezie.
Tahle klišé nebyla nikdy vyjádřením moderního, transplantovaného srdce.
Avšak bylo už pozdě, aby na svou hudbu zanevřel. Měl teď trvalý pobyt v
městě, které bluesovou muziku vyztužilo elektřinou, a jeho životu se sotva mohlo
naskytnout něco intenzivnějšího.
Přidal se k jedné kapele a začal žít jen pro sobotní večery v hlučných,
zakouřených klubech.
Bankéřova andělská, dcerka bojovala s matkou kvůli šminkám a zvykla si
líčit se po ránu na opuštěných školních záchodcích a před návratem domů se zas
umývat na toaletách hamburgráren.
Její mateřština získala zakrátko touž zpěvavou intonací jako křivohubé
švitoření matčiných zákaznic.
Ve snech obou dětí si lidé začali šeptat a sténat anglicky. Bankéř a jeho
žena se však v noci vraceli k rodným břehům svého podvědomí. Sny o domově seděly
na pelesti ve dne v noci, připraveny snést se dolů a mučit je a začarovat.
Uvážlivá matka se chodila do Michiganského jezera svých snů smáčet jen krátce.
Udělala několik rozvážných temp a vzápětí břehy pohltila hustá mlha podobná spíš
chemickému bojovému prostředku než mlžnému oparu. Na břehu zašpiněné řeky, jejíž
měděný povrch se jako ocas obrovského
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páva leskl rozkošnými olejovými skvrnami, seděla náhle řada mlčenlivých rybářů.
O něco dále stál dům, který jí připadal důvěrně známý. Dveře byly zamčené.
Oběhla jeho obílené zdi, aby našla klíč, který, jak věděla, se vždycky schovával
pod okraj studně. Ale žádná studna tam nebyla. Za domem, o němž si byla jistá,
že jej zná, jenom si nemohla vzpomenout odkud, se teď kam až oči dohlédly táhlo
rozblácené bramborové pole. Z dáli volal otec její jméno. Dohlížel na skupinu
starých žen, vláčejících velké proutěné košíky. Sbíraly brambory a ostrý vítr
jim načechrával dlouhé sukně. Rozběhla se přes větrem bičovanou rozlohu
chladného podzimního odpoledne k otci. Bláto se jí lepilo na nohy, obuté nyní do
módních střevíčků na vysokém podpatku, jaké si zvykla nosit její dcera. Zakrátko
měla nohy obalené blátivými hroudami. Stěží je zdvihala. Její postup přes
nekonečné bramborové pole, přes brázdy čerstvě zorané půdy se zpomalil v
namáhavé ploužení. Sotva popadala dechu, klopýtala, padala, znovu se vyhrabávala
na nohy, plahočila se dál. Otec na ni mával, netrpělivě ji pobízel. Jeho parádní
černý kočár s lucernami po obou stranách sedadla pro kočího již přetékal
bramborami. Babky neměly kam vysypávat košíky. Nevadilo jim, že zahálejí. Byl to
jeho čas. Dostávaly a drbaly. Znovu na ni zamával. Hrabala se dál, jak
nejrychleji to šlo. Klesala vyčerpáním, ale pořád se k němu ne a ne přiblížit.
Otec se opíral čelem o široké čelo své oblíbené kobylky a čekal na ni. Byla to
ta bílá kobylka, kterou si na konci války odvedl širokolící ruský voják.
Trmácela se dál. Teď proti ní navíc vanul silný vítr. Utíkala na místě, sotva
odlepovala obrovité nohy od země. Módní střevíčky na vysokých podpatcích už
dávno pohltilo bláto. Otec na ni cosi křičel. Slova odnesl vítr, Posléze
rozhodil ruce a vyhoupl se na čalouněné sedadlo svého kočáru. Koně se dali do
klusu, unášeni silným větrem. Otec jí naposledy zamával. Mávala oběma rukama za
ním. Do očí jí vyhrkly slzy. Viděla, že se na ni hněvá. Tolik ji chtěl sevřít do
svých silných paží a ona to musí zkazit. Potom jeho rysy přestala rozeznávat.
Koně se tryskem vzdalovali a pak se slili v jediné zvíře. A za chvilku zmizel
kočár docela. Sběračky brambor v dlouhých černých sukních taky zmizely. Zůstala
sama, zadýchaná, sotva se držela na nohou, bosa, uprostřed nekonečného
placatého, rozbláceného bramborového pole v jejich staré vlasti a vzápětí se
spustil mrazivý déšť.
Bankéř sjížděl za bezměsíčné noci se svou fordkou stejšnem úzkou klikatou
silnicí. Po obou stranách silnice se tyčily vysoké ploty z ostnatého drátu.
Přední světla osvětlovala rozeklanou krajinu nízkých kamenitých pahorků,
srázných roklin, borovic a luk porostlých nízkou horskou trávou. Hrozně
pospíchal, ale proč, to nevěděl. Ale rozhodně neměl času nazbyt, a tak hnal
svoje auto zrádnou, čerstvě vyasfaltovanou silnicí dolů na plný plyn. Fordka se
v každé zatáčce stáčela stranou a házela ho do protějšího jízdního pruhu.
Naštěstí proti němu nikdo nejel. Vyrovnával smyky a znovu dupal na plyn.
Postupně si začal uvědomovat lidi, stojící za ostnatým drátem. Byli to muži v
pruhovaných oděvech, zrovna takových, v jakém se jeho kostrovitý nevlastní otec
vrátil domů z koncentračního tábora. Zírali na jeho auto. Nehýbali se. Chtěl
zastavit, ale bál se. Muži stáli za plotem po obou stranách silnice jako ovce. A
stále jich přibývalo. Povšiml si, že se mezi nimi choulí malé skupinky vojáků.
Taktak se vyhnul pohraničníkovi, uviděl ho až na poslední chvíli, jak stojí
uprostřed silnice a mává na něj baterkou, aby zastavil. Řízl to napravo od něho.
Kola se zahryzla do štěrku krajnice, fordka se málem převrátila, ale podařilo se
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falt a vřítit se do další ostré zatáčky. Vychrtlých lidí, chvějících se za
hradbou ostnatého drátu ve svých pruhovaných plátěných kazajkách zimou, si
přestal všímat. Musel jet pořád rychleji. Rozptylovali ho. Ale potom, i když se
snažil udržet oči přilepené k asfaltu a navzdory tmě, ho přece jen spatřil.
Romantik stál za ostnatým drátem spolu s ostatními. Sešlápl brzdy, smekl se po
oroseném asfaltu a zacouval k místu, kde ho viděl. Muže na obou stranách plotu
náhle popadl rapl. S divokým vytím začali plot zlézat. Chytali se ostnů holýma
rukama. Crčela z nich krev, jak se drali přes plot a trhali si kazajky na cáry.
Jenom jeho přítel z dětství zůstal stát na místě a upíral na bankéře své velké

havraní oči. Nepohnul se, jenom zkřížil paže na prsou, chytil se rukama za
ramena a hleděl mu přímo do očí. Bankéř stáhl okénko a křikl na něj, ať rychle
utíká, když už první vězňové začali skákat přes plot. Praskla kost. Romantik
nepohnul svalem. Pořád se mu jen díval do očí. Musel zas okénko vytočit nahoru.
Stejšn zavalila masa řvoucích, zkrvavených vězňů. Byli jako vzteklí psi. Vyli.
Bušili na sklo. Už ani romantika neviděl přes rozhemženou propleteninu těl
snažících se vniknout do auta. Pomalu se opět rozjel. Zběsilí lidé se chytali
venkovních zrcátek, antény. Zoufalí vězňové se vršili na kapotě, na střeše
fordky. Bylo to kdo z koho. Pokusil se je lehce setřást, ale většina se jich
nepustila. Musel šlápnout na plyn. Poslední tělo odletělo v příští zatáčce,
odrazilo se od štěrkové krajnice a žuchlo do příkopu.
Bankéř sebou škubnul a probudil se v teplé posteli v temné místnosti. Nad
hlavou slyšel letadlo. Vedle něho ležela jeho manželka, zhluboka a pravidelně
oddychovala, ale bankéř neměl nejmenší tušení, kde je. Nepoznával ani pokoj, ani
nábytek, ani přikrývku, kterou měl přes sebe přetaženou. Vstal a šel se podívat
z okna, očekávaje ploty z ostnatého drátu a strážní věže. Pod ním byla tichá,
jasně osvětlená ulice. Kde to je? Po obou stranách lemovaly ulici auta, všechna
obrácená jedním směrem. Byla to jednosměrka, ale kam vedla? Kde to hergot je?
Zbláznil se? Koho se má zeptat? Povšiml si béžové fordky zaparkované pod lampou.
Pokud viděl, žádná krev na ní nebyla. Odkradl se zpátky k posteli, aby si
prohlédl spící ženu.
"Ano," pamatoval se na ni. "To je moje žena."
Vrátil se do postele. Ať byli, kde byli, byl doma. Jednosměrnou ulici může
prozkoumat ráno. Okamžitě usnul, a když v šest hodin ráno v témže pokoji, dosud
temném a teplém, zazvonil budík, nepamatoval si ani svůj sen, ani svou úzkost.
Bankéři trvalo sedm let a přinejmenším právě tolik linoleových pásů kolem
planety, než podnikl svou první cestu do Las Vegas. Byl povýšen na vedoucí místo
dispečera v expedici, postoupil o dvě zastávky na linoleové řece dále, aby
dozíral na dva apatické, tvrdě makající mexické mládence, kteří měli za úkol
nakládat role podlahové krytiny zabalené do hrubého hnědého papíru do náklaďáků
společnosti. Někdejší milionář si doma ze svého povýšení utahoval - rozhodně v
tomhle novém postavení svoje životní poslání neviděl - ale znamenalo to více
peněz a tak to vzal.
Rodina při té příležitosti uspořádala slavnostní večeři. Usedal k ní s
jízlivou poklonou. Zatímco z lahve bublalo španělské šampaňské, zeptala se ho
dcera, jakým dárkem by své povýšení nejraději oslavil. Bankéř bez dlouhého
přemýšlení vyhrkl, že jako polepšený hráč by snad mohl podniknou výlet do Las
Vegas. Potom si vyboulil levou tář jazykem, takže se tomu nápadu zasmála i jeho
žena.
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Letadlem letěl naposledy toho dne, kdy je stroj času dopravil z kočičími hlavami
dlážděné Vídně do futuristického New Yorku. Let do Las Vegas byl však docela
obyčejný. Středeční speciál pronajatý Cézarovým palácem se zdvihl na čas a
přistál v místě, kde na čase nezáleželo. Bankéř vždycky nerad nosil hodinky a
teď přistál ve světě, kde v barech, kasinech ani v restauracích žádné hodiny
nebyly a kde peníze jako by měly docela jinou hodnotu. Las Vegas bylo město, kde
se zastavil čas, kam nikdo jaktěživ nedorazil příliš pozdě nebo příliš brzy.
Stárnutí zde bylo přísně tajnou záležitostí. Musí si pro odpočítání těch pěti
dnů a čtyř nocí, jež se před ním prostíraly, vymyslet nějaký zvláštní systém,
neboť v pondělí měl nastoupit do svého nového vedoucího místa. S požitkem se
nadechuje teplého suchého vzduchu pouště vlezl do bezplatného kyvadlového
autobusu.
Než zase před svým hotelem z autobusu vylezl, jeho sváteční nálada povážlivě
opadla. Město ho schlamstlo jako rozsáhlý hrací automat, laciný karneval pro
dospělé na dovolené z věku dospělosti. Představoval si, že to bude další
kasinové město zdrženlivé blazeovanosti a stylu a místo toho se ocitl v záplavě
křiklavého exhibicionismu. Na hlavní třídě se rozsvěcovaly a zhášely složité
vzorce oslňujících světel. Vždycky když pohasly, odejmuly místům, k nimž měly
lákat pozornost, všechnu trvanlivost. Celé město působilo dojmem střídavé

přítomnosti a nepřítomnosti. A přesto když se světla rozzářila, i ta nejjasnější
nebeská tělesa na pouštní obloze nad hlavou pobledla ve srovnání s jejich
vyzývavě sprostou barvou a vedle všech těch neméně nebeských těles šlapajících
chodníky. Turisté v nejlepších letech házeli očima po štětkách a štětky na ně
pomlaskávaly svými ledově žhavými rtíky. Ale nejvíce ze všeho vzbuzovalo
bankéřův od- por to hlasité a laciné světlo. Ani se nenamáhal občíhnout herny. D
vážně uvažoval o tom, že se obrátí a poletí okamžitě zpátky, ale byl vězněm
svého cestovního programu.
Zůstal a o dva dny později hořel pro Las Vegas touž slepou vášní, jakou svého
času choval ke KOKAINOVÉMU FANTÓMU vyrobenému v Toledu. Las Vegas byla óda,
radost. Las Vegas byl život, šílenství, whisky, sen. Trávil veškerý čas
prolézáním kasin, obhlížel cvrkot, pozoroval, učil se, zkoumal, bádal. Do
hracích automatů nevhodil jediný čtvrťák. Jako nezúčastněný zevloun, moucha v
lidské podobě, nabyl k tomuhle městu úcty - ke vší té explozi světel a neonů
přebíjející staré unavené hvězdy zvířetníku, mazanému popírání času, libidu
štrádujícímu si to po ulicích, uřvané halasnosti hloučků kolem hracích stolů.
Výkřiky výherců, čela zbrocená potem, těžké povzdechy smolařů, náruživá
spontánnost všeho dění činily z evropského kasinového města s jeho diskrétním
osvětlením, s jeho ebenem a šampaňským, s je- ho dobrými mravy a sportovním
postojem k prohře ubohý balíkov. Tady nikoho netížilo svědomí, že hraje
hazardně. Pozlátko třídy, zakrývající ve Starém světě rozpaky z této dekadentní
vášně, bylo tady zbytečné. Las Vegas poháněl nestoudný adrenalin. Bylo to
získané zalíbení - trvalo dna dny, než je nabyl - ale řezače linolea už nikdy
neopustilo.
V pátek večer, kdy se libido na chodnících, v hotelových halách a v barech s
příjezdem kalifornských učitelů a sekretářek nádherně vzedmulo, vyměnil bankéř
veškerou svou dosud nedotčenou hotovost za štůsek deseti dvacetidolarových
žetonů. Pečlivě si vybral pro svou sázku rohový ruletový stůl ve svém domovském
kasinu. Musel si stoupnout na špičky, aby mohl svoji hromádku žetonů položit na
červenou a natáhnout se přes rozkošně odhalené rameno exotické mladé dámy.
Vypadala jako Havajanka
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nebo Polynézanka, jako kráska z vypnutého plátna jiného exbankéře, Paula
Gauguina. Její parfém voněl po fialkách. Ustoupila kousek stranou, naplněna
tichým respektem k marnotratníkovi, který se připojil k davu škudlilů. Ale to
ještě nevěděla, že hraje vabank.
Další z lhostejných krupiérů vypustil chromovanou kuličku. Nebylo proč se
vzrušovat a tep zkrachovalého bankéře se taky o nic moc nezvýšil. Kulička ani
nezískala hybnost. Taktak že urazila vzdálenost obvodu hotelového pokoje a
vklouzla do červené přihrádky. Kdyby spočinula pod černým číslem, na životě
bankéřovy rodiny by se nic nezměnilo a v pondělí by někdejší milionář s
ironickým úsměvem odbavoval linoleum. Takhle však krupiér přistrčil k bankéřovu
štůsku dva stodolarové žetony a bankéř je nechal na stole. Teď už věděl, že ho
čeká pekelná noc.
Bezkrevný krupiér roztočil ruletový talíř o něco rázněji a chromovaná
kulička musela překonat poněkud delší trasu, aby dosáhla další červené
přihrádky. Tentokrát se bankéřův tep citelně zrychlil, než kulička obkroužila
velký sál kasina. Ponechal všechny žetony na stole a pozoroval, jak chromovaná
kulička znovu vyráží na svou dráhu. Teď obíhala kolem dokola hraníc města
Radosti, Snu, Šílenství a Získaného zalíbení, aby se navrátila domů na barvu
vášně, krve, sliznic, dluhů, prvního máje a exportérů Pravdy. Bankéřovi se opět
podařilo udržet ruce od své hromady žetonů, aniž by pohnul svalem v líci, dobře
si vědom ochrnuté tváře, vzpomínaje náhle na nervózně poškubávající víčko svého
nevlastního otce jednoho mrazivého zimního rána před mnoha lety.
Při následujícím vhození se lesklá kovová kulička stala satelitem jeho
srdce, svištícím kolem dokola jeho hrudního koše a žaludku, odrážejícím se o
vředy, jež se nikdy zcela nevyhodily. Ale vyhrál a pak ještě jednou. To stačilo.
Musel zatajit dech. Stáhl svou baterii žetonů ze sametu a přihlížel, jak
ruletová kulička třikrát za sebou přistála v černé přihrádce. Nyní byl připraven

vstoupit znovu do hry, a tak odpočítal dvě stě dolarů a zbytek žetonů šoupl
zpátky na červenou. Čas se opět protáhl. Oběžná dráha chromovaného měsíce
planety Země teď byla stejně dlouhá jako linoleová řeka, na niž dohlížel, ale
končila, kde se patřilo, na infarktové červené. Bankéř vyrazil divoký americký
pokřik. Už ho nezajímalo, kolik peněz leží na stole před ním. Nezáleželo na tom.
Zase je tam nechal. Hodlal vyhrát. Byl rozjetý jako dvousetkilový sud asfaltu na
dubové rampě a nebyl k zastavení. Konečně se to povedlo - celý jeho život byl
vlastně jedinou dlouhou svízelnou přípravou na tenhle okamžik, kdy se stane
Yankeem. A řval, jako když ho na nože berou.
Krupiér roztočil svou očíslovanou mísu a znovu vypálil chromovaný
projektil proti směru jejích otáček. Jeho oběžná dráha táhla po Yankeeově páteři
zvonivou stopu, nahoru dolů, nahoru dolů. Cinkot zpočátku hmotě kuličky
neodpovídal, ale sotvaže ji začala stíhat entropie, rachot přibýval na váze, až
doznal skutečnou hmotnost kovu. Kulička ještě dvakrát poskočila a rozhostilo se
ticho. Yankee se ani nemusel podívat, aby věděl, že uvízla v červeném chlívku.
Obrátil do sebe sklenku, která se mu ocitla v ruce. Byla v ní neředěná
skotská. Pročistila mu hlavu. Gauguinovská holka stála pořád ještě po jeho boku,
pronášela jakási povzbudivá slova, voněla fialkami. Usměvavá číšnice mu podala
další sklenku. Nevšiml si předtím migrace kibiců, šumilů a zevlounů, kteří se
nahrnuli k jeho stolu ze všech stran. Zírali na něho upřeněji
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než vězňové v jeho snu. Někteří z nich byli určitě na výplatní pásce kasina.
Druzí přišli, aby se svezli na hřbetě jeho štěstí. Bylo mu to putna. Napil se
dlouze skotské a nechal hromadu žetonů ležet na zeleném sametu.
Čas se protáhl do halucinogenních století, která se pohodlně vešla mezi
jednotlivé tepy jeho srdce, ale chromovaná kulička a očíslovaná mísa jeho kliku
ještě jednou zdvojnásobily. Vrazil svou sklenku do terakotové ruky tmavovlasé
ženy po svém boku a nacpal si všechny žetony do kapes. Houfem diváků projela
vlna zklamání. Bylo mu to jedno. Tohle nebylo panoptikum. Tohle byl jen a jen
obchod. Zapravil, co dlužil - a zapravil to naštěstí v měkké měně, v korunách.
Čekal na tuhle hromadu žetonů celé dlouhé roky. Jeho tušení bylo ostatně správné
- kulička několikrát nadskočila a přistála v zelené přihrádce označené nulou.
Yankee si trpělivě počkal ještě dvě další hry, než opět padla červená barvy se toho večera střídaly po sériích - a potom klidně vyprázdnil kapsy a
naskládal všechny svoje peníze na barvu dluhů, symbol své někdejší kariéry ve
světě vysokých financí. Ale pak mu povolily nervy. Když už se krupiér chystal
vypustit chromovanou kuličku na oběžnou dráhu, shrábl v náhlé panice svoje
žetony z červeného obdélníku na zelený samet. Dav rozčarovaně zamrmlal. Kulička
vystartovala do vzdálených končin galaxie, a přestože na ni tentokrát nic
nevsadil, Yankeeovo srdce se rozbušilo jako ještě nikdy. Na spáncích mu vyrazily
krůpěje potu. Tahle chvilka malodušnosti ho stála jmění. Kulička hladce zapadla
do přihrádky s červenou sedmičkou a dav čumilů se škodolibě rozzářil. Yankee byl
hotov. Ruply mu nervy. Pro dnešek toho nechá, dokud má aktivní konto.
Hodil do sebe další čistou skotskou, aby zkrotil jen zvolna opadající
nával adrenalinu, a pozval gauguinovskou holku na druhý den na večeři. Řekla mu
bezdeché ano a on se jí poté lehce uklonil, prodchnut náhle nenuceným šarmem,
jaký jeho tělo nepoznalo od časů, kdy ještě hrával kopanou. Potom se vrátil do
svého příjemně chladného pokoje v Cézarově paláci. Rozložil štos nových
šustivých stodolarových bankovek na noční stolek u postele a poslušen jakési
nedefinovatelné pověry spal celou noc při nezamčených dveřích. Spal jako dítě a
štěstí ho neopustilo. Samozřejmě. Věděl, že ho neopustí. Jeho hráčský osud se po
dlouhé době konečně naplnil, právě tady ve Snu, Radosti, Ódě, Whisky, Získané
zálibě, Sliznicích a Šílenství Las Vegas. Byl výhradním a zákonitým majitelem
tří set sedmdesáti dvou stodolarových bankovek. Doma v okresním městě by si za
takové peníze mohl koupit cokoli, naprosto všechno. Tady, ve městě laciného
světla to byla ovšem zcela bezvýznamná suma. Ale bude na ní sedět, lepší něco
než nic. S hazardem je protentokrát konec. K ruletovému stolu se ani nepřiblíží.
I hracím automatům se bude vyhýbat jako moru, třebas by to znamenalo, že bude

muset podniknout výlet ke Grand Canyonu nebo nějaký podobný nesmysl, aby zabil
čas do odletu svého letadla.
V sobotu ráno odkráčel do banky a otevřel si první spořitelní konto v
životě prožitém z valné části na druhé straně bankovní přepážky. Uložil dva
tisíce dolarů a zbytek si nechal proměnit na pětisetdolarové bankovky. Kouzlo a
elegance hazardního hráče do večeře neomšely a bankéř bez potíží vmanévroval
polynézskou krásku s nahým levým ramenem barvy terakoty do svého hotelového
pokoje.
Noc ho stála vrchní pětisetdolarovou bankovku, ale bylo to na dobrou věc.
Dívka byla nezaměstnaná herčka z Los Angeles a milovali se a on pak naslouchal
jejímu vyprávění. Jezdila sem - poměrně často - aby si orazila, pobavila se, aby
schrastila
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nějaké to přilepšení na činži, když každý měsíc touhle dobou došlo na placení.
Měla drahý byt s vyhlídkou na moře ve Venice v Kalifornii. Souložili a pak zase
přiložil ucho k dílu. Vyhlídka z jejího bytu byla neuvěřitelná. Přes celý obzor.
Nepopsatelná. Dočista vás rozloží. Nahání husí kůži. Padnete z ní prostě na
prdel. Je vám z ní absolutně blaze, vnuká vám smutné myšlenky. Je poklidná i
bouřlivá. Někdy obojí najednou. Člověku narozenému ve znamení Panny by z ní
mohlo puknout srdce, kdyby byli v rodině náchylní k srdečním potížím. Šoustali a
bankéř potom spal zdravým osvěžujícím spánkem, neboť na něco takového nebyl
zvyklý. Takhle rozohněn nebyl už dlouhé roky.
A po celou tu dobu jí byl vydán na milost a nemilost, všechny peníze v náprsní
kapse saka přehozeného přes židli. Klidně si je odtud mohla vzít. Věděl, že si
je nevezme, a nic se o ně nestrachoval. Líp se ještě v tomhle světadíle
nevyspal. Svět byl jeho kamarád.
Ráno jí dal Yankee šustivou pětisetdolarovou bankovku, neboť si vzpomněl,
že se blíží čas splatnosti její činže, naposledy ji plesknul po prdelce a dívka
vyklouzla z pokoje a víckrát ji už nespatřil. Potom zamkl dveře a upadl znovu do
hlubokého spánku. Nebýt jí, mohl se toho rána probudit dobře odpočatý a ještě se
někde v herně uvrtat do průseru. Takhle se probudil právě včas, aby stihl
zpáteční let do chladného, nudného, temného, neradostného, střízlivého, bdělého,
kulervoucího Chicaga.
Na letišti ho čekala celá rodina s očima plnýma zvědavosti. Všichni hned
viděli, že je unavený. Řekl, že se moc nevyspal. V Las Vegas nikdo nemarní čas v
posteli. Je to hlavní město nespavosti.
"Tak jak se ti vedlo?" zeptala se dcera.
"Výborně."
"Takže jsme zase milionáři, tati?"
"Nejdřív mi musíte dát šanci, abych to spočítal."
"My ti pomůžeme," nabídla jeho žena.
"Nojo, tati, můžu ti odnést kufřík do banky?"
"Myslíš, že bys to zvládnul? Je pořádně těžký…"
"Na počítání centů tam mají takovou mašinku, tati. Ušetří ti spoustu
práce."
Láskyplné škádlení pokračovalo po celou cestu domů. Viděl, jak jsou na něj
pyšní. Nadýmali se pýchou nad tím nicotným povýšením, jež z něho dělalo příklad
úspěšného přistěhovalce v továrničce na linoleum, o které jakživ nikdo neslyšel,
v rasistickém předměstí, o kterém byste se nikomu neopovážili zmínit, že tam
bydlíte. Pro tohle se nenarodil. Udělal tomu smíchu a srandičkám rázný konec
tím, že všechny posadil k jídelnímu stolu a každému dítěti podal zbrusu novou
pětisetdolarovou bankovku. Matka jich dostala pět. Chtěl na nich, aby si
koupili, co budou chtít. Hlava rodiny se jim do toho nijak plést nebude. Měl
pouze jedinou podmínku. Nikdo se ho nebude ptát, kolik vyhrál. To je přísně
tajné.
Dcera a dokonce i její nevyrušitelně chladnokrevný bratr zrudli
rozčilením. Hloubavá manželka vstala od stolu, jako by se zdvihala ze žíněnky
rohovnického ringu. Znovu zabředla do svinstva tajností. Zatímco dcera chrlila
seznam věcí, které si koupí, zamkla se matka v koupelně. Její uzavřenost byla

rázem zpátky. Věděla, že z toho nevzejde nic dobrého. Ale nemohla nic dělat,
když si držel karty tak blízko u těla - leda čekat na to, jakou podobu na sebe
valící se pohroma vezme. Věděla, že ji nedokáže odvrátit, ať už to bude cokoli.
Mohla jenom čekat a nechat věcem volný průběh. Aby mu prohledávala kapsy nebo
něco podobně melodramatického, to bylo pod její
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důstojnost.
Nemusela čekat dlouho.
Když v pondělí ráno zazvonil budík - o půl hodiny později než obvykle,
protože Yankee teď patřil k vedoucím pracovníkům a dlouho spát byla jedna z
výsad distribuce linolea na rozdíl od jeho řezání, Yankee budík zamáčkl a
chrápal dál. Dopřála mu ještě pět minut a pak mu lehce zatřásla ramenem.
"Je čas vstávat, karbaníku."
"To je dobrý. Nikam nejdu."
"Jak to myslíš? Dneska jdeš do práce poprvé jako dispečer."
"Pak ti to vysvětlím. Prostě tam nejdu."
Převalil se na druhý bok a za necelé dvě minuty už zase chrápal, jako když
pilou řeže. Co by jí vysvětloval? Všechno bylo nad slunce jasné. Snoval další
šílený plán. Na detailech nezáleželo.
Ležela v posteli, poslouchala, jak chrápe, a čekala na zazvonění telefonu.
Než se telefon rozřinčel, děti se už v obvyklém ranním polovědomí potácely po
kuchyni. Zaječela na ně, aby to nebraly, že to táta vezme sám. A telefon
vyzváněl a vyzváněl, stejně jako za onoho letního rozbřesku před dávnými věky, a
jak mu tak naslouchala, vzpomněla si náhle, jak vyletěl a seděl na posteli a
svíral si břicho. Tenkrát neměla nejmenší tušení, co se děje. Nevěděla, proč se
nehýbe, a telefon nepřestával přerušovaně crčet jako dědek s močovými kameny,
dokud nevylezla z postele a nevyslechla s úst malomyslného romantika onu
zdrcující zprávu. Tentokrát si dal Yankee notně načas, než se rozhoupal k
telefonu. Převalil se na záda, hlasitě zívl, protáhl se, posadil, sáhl po županu
a drbaje se ve vousech na bradě, odšoural se do kuchyně, kde snídaně uvízla na
mrtvém bodě.
"Ano," řekl do sluchátka, chvíli poslouchal a pak řekl: "Dávám výpověď."
Znovu poslouchal.
"Ano, slyšíte dobře. Dávám výpověď."
"Ano, vím to určitě."
"Ano, definitivně. Viděl jsem už tolik linolea, že mi to pro život stačí."
"Ano, správně. Strčte si ho někam."
"Řekl jsem, abyste si ho strčili do prdele. Sbohem."
V kuchyni zavládl zmatený úžas. Dcera připálila mléko, které si hřála na
kakao. Hodit dramaticky učebnice do odpadků bylo teď důležitější.
"Tak já taky dávám výpověď. Viděla jsem už tolik škol, že mi to pro život
stačí."
Yankee se nenápadně zachechtal, jak si zvykl v Las Vegas. Byla pravou
dcerou svého otce. Věděl, že ho nezklame. Požádal svého syna o laskavost,
požádal ho, aby mu přinesl sako. A potom z náprsní kapsy vytáhl štůsek tuhých
pětistovek. Šustily mu v prstech. Zamíchal je jako karty a pak je trochu
provětral, přejížděje palcem po okraji štůsku a nakonec pokryl bankovkami
jídelní stůl. Vytvořily hezký zelenavý ubrus s hustým patriotickým vzorkem. Otec
dopřál každému dost času, aby si ubrus dobře prohlédl, a potom se zhluboka
nadechl a mocně do něho foukl, jako by tu byl narozeninový dort s lesem svíček.
Ubrus se rozvlnil, ale zůstal neporušený, a rozpadl se, teprve když Yankee zadul
z nejzazších hlubin plic. Bankovky třepetaly vzduchem, plachtily v elegantních
obloucích a přistávaly na sporáku, za židlích, všude po linoleu zakoupeném za
režijní cenu. Yankee dopadl zpátky do židle, těžce oddychuje ústy.
"A teď hybaj do školy, bando. Teď už v téhle rodině potřebujeme jenom
laureáta Nobelovy ceny za fyziku."
Jan Beneš

...

ŽÁDNÉ KVÍTÍ

rozmluvy

londýn 1986
-109**************************************************************************
Jan Novák
Jeho ratolesti ho beze slova uposlechly a vyhrnuly se ze dveří, aniž by se
ohlédly, chřípí plná zápachu připáleného mléka. Nový ubrus vypadal hrozně pěkně
- a divně. Probouzel v nich sklíčenost. Otcova posedlá sebedůvěra je skličovala
ještě víc. Něco tady povážlivě nehrálo.
Jejich otec, hrdě přehlížející nový ubrus, vstoupil do další maniakální
fáze svého života. Nepřetavený přistěhovalec, balancující na periférii
kolektivního podvědomí své adoptivní společnosti, snící o každém kousku
ostnatého drátu staré vlasti, se rozhodl investovat do vysoce riskantních akcií.
Hodlal prokázat schopnosti, dřímající v něm odjakživa. Hodlal se stát konečně
pánem vlastního osudu, ctihodným obyvatelem předměstí volným jako pták,
nezávislým básníkem, majitelem bílého jeepu a bílého smokingu. Poskládal svůj
patriotický ubrus lově jeho části zpoza ledničky a domluvil si ve městě schůzku
s makléřem.
Šaramantní makléř - zdvořilý, profesionální, chladný, alergický na všechny
přistěhovalce, zvyklý na jednání s poněkud odlišnou klientelou a komunikaci, při
níž nemusel všechno říkat po lopatě, - učinil v případě více než třiceti tisíc a
náležité provize v hotovosti výjimku a vyjádřil se jasně. S Yankeeovým plánem
zásadně nesouhlasí. To by bylo totéž, jako odmítnout tři první trumfy a pak se
chtít dvakrát z voleje otočit. Svou možnost změnit barvu si musejí udržet za
všech okolností. V tuhle chvíli svírá celý trh v prackách mocný grizzly, a jak
nemáte zatraceně dobrou první linii, sejme vám obránce a udělá mu z mozku
fašírku.
Yankee netrpělivě zamával šokovanému makléři do tváře rukama. Nechápal,
proč by měl poslouchat pohádky o medvědech a vlcích. Chválabohu, že do toho ten
chlap nezatáhl Červenou karkulku. Yankee se vyjádřil naprosto jasně a zlomkem
makléřových slov. Chce nakoupit akcie, které v nejbližší budoucnosti vyletí
vzhůru nebo půjdou ke dnu. Řekl tomu chlapovi na rovinu, že chce vsadit všechno
na jednu kartu. Makléř ať ponechá na Yankeeově štěstí, jestli ty akcie vyletí
nahoru nebo ne. Jde to konečně z jeho kapsy. A i kdyby se ty zasrané papíry
položily, pořád to bude jenom jeho, Yankeeův problém. To je snad jasné jak
facka.
Makléř s přiměřeně stříbroskvoucími licousy přiměřené délky posléze
přikývl. Yankee viděl, že ten chlap z nějakého důvodu pění vzteky. Zrovna jako
moje stará, řekl si Yankee. A zrovna jako jeho manželka udělal nakonec makléř
to, co na něm Yankee žádal. Nakoupil haldu čaromocných akcií společnosti pro
využití solární energie, která se drala vzhůru, divže neprorazila střechu burzy.
Doma ve čtvrti Artura Uie si pak Yankee každý den kupoval Wall Street
Journal a rozvrhnul si nový denní řád. Nebylo právě snadné přivyknout trvalé
dovolené, jakou je život dynamického investora. Taky tomu nikdy nepřišel plně na
chuť. Trvalo to celých čtrnáct dní. Jednoho dne vyburcoval makléř Yankeeho z
odpoledního šlofíka a dožadoval se bezodkladné schůzky. Akcie vybouchly.
Společnost pro využití solární energie zkrachovala. Jejího ředitele zavřeli.
Obrovský skandál. Ale makléř měl kliku. Zbavil se akcií těsně předtím, než
dočista ztratily cenu. Ale i tak dostal nazpátek pouze třetinu původního vkladu.
Což za daných okolností nebylo zase tak zlé. Mimoto Yankeeho varoval.
Předstíraje vážnou tvář vrátil Yankeemu daleko menší ubrus.
Yankeeho to nezlomilo. Dva dny nato zakoupil za zbylé peníze výnosný
podnik. Byla to tutovka a být podnikatelem je mnohem lepší než soupeřit prostřednictvím vrtošivých a nafoukaných rozumbradů - se seriózními,
vypočítavými, neústupnými
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průmyslovými kapitány na burze, která věčně kolísá pod vlivem takřka všeho, od
slunečních skvrn a úplňku až po zprávy o tom, kdo v sovětském politbyru zatřepal
bačkorama.
V obchodním podnikání může všechnu vinu svádět jenom na sebe.
Nad tím, na jaké pole se pustí, si nemusel dlouho lámat hlavu - ostatně to
nikdy nebyl jeho styl, vždycky se uměl rozhodnout spatra - neboť si náhodou v
chicagských krajanských novinách přečetl pravé oznámení v pravý čas. V rušném
nákupním středisku z důvodů majitelovy nemoci byla okamžitě na prodej chemická
čistírna. Honosila se lákavým umístěním, velkým počtem smluv s renomovanými
institucemi a moderním vybavením a její cena odpovídala naléhavosti prodeje.
Majitel, holohlavý krajan s vpadlýma očima a žloutenkovitou pletí, dýchal s
očividnou námahou. Lékaři mu řekli, že má rakovinu plic. Po celý život kouřil
tři balíčky cigaret bez filtru denně. Nelitoval toho, i když mu zbývalo pouze
několik měsíců života. Kdyby ho mohl prožít znovu, dělal by všechno stejně.
Tyhle idiotské úvahy měly Yankeeho varovat, Že se řítí do maléru, bohužel
nevarovaly. Muž kouřil dál, i když na víc než nějakých deset dvanáct cigaret
denně se už nezmohl. Všechen zbývající čas chtěl strávit v horách. Měl chatu v
Coloradu a nemohl se dočkat, až sedne do vlaku bez zpátečního lístku. Čistírna
byla sakumprásk za dvacet tisíc dolarů. Což je bratru za babku. Za pár šestáků.
Kdyby měl čas prodat ji pořádně, mohl by klidně dostat dvakrát tolik. Pohled do
jeho účetních knih, daňových přiznání a účtů za plyn a za vodu - milerád je
Yankeemu předložil, konečně nemá co zatajovat - to dokazoval bez nejmenší
pochybnosti. Čistírna byla zlatý důl. A čištění oděvů je obor s budoucností. Co
je na téhle planetě trvalejší než lidská špína? Lidi jsou prasata, filozoficky
vzato, jsou líní a bez chemické bitvy, kterou svádějí čistírny v jejich
prospěch, se jaktěživo neobejdou. Špína, jakož i její průvodci bakterie a hmyz,
by celé lidské pokolení dávno zardousila, nebýt čistíren. Vždycky se bude chodit
na rande a k přijímacím pohovorům a na pohřby, kde všude je třeba vypadat jako
ze škatulky. Lidstvo je vždycky ochotno pustit chlup, aby vypadalo upraveně,
nepomačkaně a zdravě.
Yankee koupil čistírnu stejným způsobem, jakým prodal housle a otcův dům.
Nesrovnávalo se s jeho náturou, aby se hrdlil o ceně čehokoli, natož aby
smlouval s umírajícím předměstským filozofem. Yankee nahlédl zběžně do knih a
plácli si.
Starý majitel zlatého dolu dokonce Yankeemu pomohl opatřit finanční
prostředky, neboť tomu po neslavném výletu na trh s cennými papíry scházela do
dvaceti tisíc dolarů rovná polovina. Vybavení čistírny, všechny ty automatické
sušičky a napařovače a žehlicí prkna a speciálně upravená dodávka pro rozvoz,
však bylo postačující zárukou pro krátkodobou půjčku. Sípavý krajan ještě týden
zůstal, aby Yankeeho uvedl do tajů řemesla. A za ten krátký čas naučil nového
majitele všemu, co potřeboval vědět. Představil ho všem zákazníkům, obešli spolu
velké dodavatele - nemocnici, základní školu a dvě restaurace - zasvětil ho do
všech rozmarů stárnoucího strojního zařízení, do všech migrén ventilů, do všech
parních alergií. Yankee mu byl srdečně vděčný. Nejen za teoretickou pomoc,
kterou jako nejzelenější laik, jenž dosud nevyžehlil jedinou košili, zoufale
potřeboval, ale i za to, že se mu dostalo týdne krajanova ubývajícího času,
celého týdne z těch několika málo měsíců, jež mu poskytla kmotřička zubatá která kdykoli odcestuje kamkoli počítaje v to Colorado Rockies.
Přemýšlivá kapitalistova žena odmítla mít s čistírnou cokoli společného.
Nemínila se stát kulim v manželově robotárně. Nadále
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leštila stříbro, proháněla rozklepané pudly vysavačem, utírala prach ze skříní,
se sendvičem v ruce hlatala po boku svých zaměstnavatelek televizní seriály,
vedla svatou válku s pavouky.
Yankeemu se ovšem podařilo zrekrutovat svoje ratolesti. Jedno nekonečné
léto vstávaly obě děti v sedm hodin ráno a trávily dny v oblacích páry. Ztrácely
v otcově sauně váhu, jak navlékaly rukávy na pahýlovité paže strojů na žehlení
košil, plnily a vyprazdňovaly pračky, žertovaly se zákazníky o svých potem

sknocených vlasech a pozorovaly svého vyčerpaného unaveného tátu, jak ho berou
všichni čerti, pokaždé když nenapravitelně spálil drahý vlněný svetr nebo
sametové šaty. Teplota v dílně málokdy poklesla pod čtyřicet stupňů. K večeru se
pravidelně blížila k padesátce. Zakrátko měli ruce bělejší než nejbělejší
košile. Zdálo se, že svlékají plísňovitou svrchní vrstvu kůže každý týden. A
svět, viděný přes tetelivý opar zadní dílny, ztrácel postupně všechnu svou
pevnost, všechnu svou ctihodnou stálost, každou ze svých miliónů ostrých hran.
Uprostřed léta se syn s tátou pohádal a praštil s tím. Našel si práci v
ostře hranatém světě, práci, která se mu vyplácela. Po prázdninách chtěl
pokračovat ve studiích a potřeboval penízel. Dcera zůstala na výplatní listině
rodičovské vděčnosti celé léto. S její pomocí se Yankeemu jakž takž dařilo
uhrazovat splátky. Většinu jeho hubeného zisku však pohltil marný zápas o
zvládnutí svrchovaného umění odstraňování skvrn. Ačkoli za své chyby platil a
střežil se svou trpkost nad tím dávat najevo, neustále ztrácel zákazníky.
Smlouva o pronájmu vypršela krátce poté, co jeho dcera začala opět chodit do
školy, a správa nákupního střediska ji přezkoumala a pak nájemné zdvojnásobila.
Bankéřovy úpěnlivé prosby a námitky, že ho to zničí, nic nezmohly. Správa
nákupního střediska se zřejmě podniku, jehož zadní vchod ustavičně vydechoval na
parkoviště horkou páru, rozhodla zbavit.
Yankee se proměnil v čistírenského maniaka. Jako neskrupulózní kapitalista
si zvykl spát v čistírně na staré matraci. Protože mu půlhodinová cesta domů
připadala marněním vzácného času, strašil v nákupním středisku čtyřiadvacet
hodin denně, čímž se jeho spřávě dbalé na svou pověst zprotivil tuplem. Vředy se
opět ozvaly s novou silou. Co snědl, to zvrátil. Spal čtyři hodiny denně a
dalších dvacet otročil v dílně, před polednem pil mléko a do půlnoci pivo. Účty
splácel s odřenou kůží, ale ne a ne se od té proklaté čistírny odpoutat, jako by
zhypnotizován její pomalou piruetou do bankrotu.
Když jeho žena viděla, že na něho její slova ani skutky nic neplatí,
zničehonic se smilovala. Příliš mnoho potu jejích andílků vyteklo do toho
šíleného podniku, než aby mohla klidně přihlížet, jak přicházejí nazmar. Začala
Yankeemu po své práci pomáhat. O víkendech se obě děti k rodičům připojovaly a
lopotily se s nimi. Blížila se zima. Náhle viditelný kousek neobdělané půdy za
nákupním střediskem pokryla tlustá přikrývka křehkého pestrobarevného listí a v
čistírně se pracovalo příjemněji. Tam bylo vždycky nádherně horko. Rodinný
podnik prozářil tu a tam i úsměv, přestože syn vypočítal, že hodina dřiny v páře
nepřináší na rodinné bankovní konto víc než jediný dolar. Živnost začala
vykazovat skromný zisk. A za necelý rok budou půjčky splaceny a olověná koule
bude jen a jen jejich.
Tři týdny před vánocemi dosloužil kotel zásobující stroje parou. Yankee
zavolal opraváře, dozvěděl se předběžnou cenu šestnáct set dolarů - po velice
necharakteristickém a úporném handrkování - neuvěřil mu, získal druhé dobrozdání
potvrzující, že je zapotřebí generální opravy, a zase tomu odmítl věřit.
-112**************************************************************************
revolver revue
Neměl čtrnáct set dolarů, které požadoval druhý instalatér,
a pořád se domníval, že celý problém vězí v jediném vadném ventilu. A nemohl si
dovolit, aby čistírna zahálela. V sazce byly jeho velké splátky. Rozhodl se
vyměnit podezřelý ventil sám.
Když padá první sníh a taje, sotvaže se dotkne vlhké hnědé prosincové
trávy, jsou nemocnice čirá melancholie. Vyhlášení úpadku je deprimující
záležitost. Ale když vám praskne žaludeční vřed, je i melancholická nemocnice to
nejlepší, co si můžete přát.
Celkem vzato, štěstí Yankeeho tak docela neopustilo. Výbuch kotle mu
rozdrtil klíční kost, avšak lékaři ji pospojovali platinovou svorkou. Na
několika místech utrpěl popáleniny druhého stupně - žádnou z nich ve tváři - a
klidně si ležel ve dvoulůžkovém pokoji, když z něho opět začala oběma konci
vytékat krev. To už měl v levé paži napíchnutou kapačku. Byl tam i malinký
ohřívač, aby se americká krev proudící mu do žil pěkně prohřála, takže se
neklepal zimnicí jako onoho odpoledne na sklonku léta v okresním městě. Mohl se
dokonce dívat na televizi, zatímco sestřička šukala sem a tam s průzračnými

plastikovými vaky americké krve. A na druhé straně zelené gázové zástěny umíral
spolupacient na rakovinu plic, aby zkrachochovalému kapitalistovi připomínal,
jakou má kliku. Muž se sotva pohyboval, nikdy si nepustil televizi a veškerou
svou energii vynakládal na vdechování a vydechování; sípěl a lapal po dechu,
aniž by přitom nabral do plic dost kyslíku, aby mohl zubatou kmotřičku poslat
někam, dusil se, počítal hodiny a co chvíli prosil sestřičku, aby otevřela okno,
načeš se Yankee vždycky roztřásl. Připomínal mu také jeho plešatého krajana a
Yankee se v duchu ptal, zda ještě pořád jako idiot kouří svůj tucet cigaret
denně, nebo jestli už taky leží někde v řídkém vzduchu Colorada a odpočítává
tytéž převzácné minuty nesnesitelné bolesti. Ano, Yankee byl pořád ještě v
balíku, protože manželka mu za jeho zády a proti jeho vůli řádně splácela jejich
zdravotní pojištění - a on měl za jejími zády schované dva tisíce dolarů plus
úroky za jeden rok, očekávající ho v bance hlavního města jeho světa, ve městě
libida světel, v pulsujícím Las Vegas.
Muž umírající za průhlednou zelenou zástěnou měl jednou týdne návštěvu.
Každou neděli za ním přicházela smutná, bledolící, obézní mladá žena s kyticí
květin. Vždycky to byly červené karafiáty, které vypadaly, jako by je koupila u
dálničního výjezdu. Vyhodila zvadlou kytici z nemocniční vázy, hodinu držela
umírajícího za ruku a pak zase na týden zmizela. Její rozloučení nesla vždycky
nádech definitivnosti. Za Yankeem někdo přicházel skoro každý večer, nosili mu
poštu, knihy, časopisy, psací potřeby a humorné zprávy o všelijakých průšvizích
ve škole a doma. Ulevilo se jim, když viděli otce v dobré náladě. Nikomu z nich
se nesnilo, že se se ztrátou čistírny takhle smíří. Ale on byl potají rád, že se
jí zbavil. S investováním skončil a s podnikáním taky. Od nynějška bude živit
rodinu hazardem. To je přesně to, k čemu se narodil. A teď už taky něco ví o
tom, jak se to dělá.
Yankeeho pobavila vánoční pohlednice, kterou mu jednoho sněžného večera,
krátce poté, co z něho vytáhli kapací jehlu, přinesla jeho pobouřená dcera.
Pohled přišel z lyžařského střediska v Coloradu. Plešatá oběť rakoviny plic
doufala, že jeho někdejší podnik učinil z Yankeeho milionáře. Zval ho i s celou
rodinou, aby si pronajali pokoj v jeho horské boudě v Keystonu. Už ho unavovalo
sedět a čekat na smrt, a tak se pustil do nového podnikání. A zdraví se mu v
řídkém horském vzduchu takžka zázračně
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navrátilo. Hodlá přežít svého doktora. Dal by Yankeemu slevu na pokoj, který se
dle mínění ostatních, zdravých nekuřáků a to všech do jednoho, může pochlubit
tou nejúchvatnější vyhlídkou z jeho úchvatně položené horské boudy - i kdyby
Yankee byl už dneska milionář.
Yankee začal pracovat na tom, jak se stát opět milionářem, přesně na rok a
den po svém posledním vystoupení na scéně vysokého hazardu. Dorazil do
nadčasového města laciného světla s pravačkou dosud na pásce a vředem téměř
vyléčeným, aby zjistil že je tady ve vzduchu mnohem víc kyslíku. Možná že vedení
hotelů vhánělo kyslík do pokojů, aby hosté tolik nespali a utráceli více peněz.
Světla stále neutralizovala staré unavené hvězdy, chodníky šlapalo totéž z práce
vyvázané libido, kolem stolů áchala a řičela tatáž americká spontánnost. Za ten
rok a den se stala spousta věcí, ale Las Vegas bez hodin bylo stále tímž městem
Šílenství, Snu, Whisky, Radosti, Získané záliby. Místní kouzlo se zastavením
času neztratilo nic na své působivosti.
Yankee nyní úzkostlivě dbal nejrůznějších pověr a bylo nezbytně nutné, aby
se vrátil k témuž stolu v témž kasinu přesně do roka a do dne, třebaže to
znamenalo roztrpčenou hádku s manželkou. Byla to ženská - to jest přízemní tvor
s omezenou představivostí a myslí příliš úzkoprsou, než aby dokázala pochopit,
že se sem vrací jen proto, aby vydělal velké peníze. Nešlo jí na rozum, jak může
vůbec pomýšlet na cestu do Las Vegas, když pováží nedávný bankrot, účty za
nemocnici a katastrofální stav rodinných financí. Byla dokonalým příkladem toho,
proč neexistují žádné hudební skladatelky, malířky, vědkyně a političky, které
by stály za řeč.

Nevázán podobnými skrupulemi praktické povahy a věren své představě
přistál hudební skladatel, malíř, vědec a politik jednoho rána v Las Vegas a
vybral své úspory až do dna, aby získal kapitál do hry. Pro zbytek odpoledne se
pak proměnil v mouchu v lidské podobě, procházel kasina a pozoroval cvrkot. V
sedm hodin vstoupil na pole své kapitalistické slávy a zamířil přímo k rohovému
ruletovému stolu, který se mu nesmazatelně vryl do paměti. Gauguin ho nechal na
holičkách. Tentokrát mu nepodstrčil terakotové rameno, přes něž by mohl klást
své žetony na barvu Krve, Sliznice a Exportované Pravdy. Yankee také musel
použít levé ruky, protože pravačku měl na pásce. Krupiér letargicky roztočil
chromovanou kuličku. To bylo dobré znamení, další nezbytná složka jeho reprízy
zapadla na své místo. Kulička opět přecestovala sotva vzdálenost obvodu sálu, a
jak se tak pohybovala kupředu, Yankee se cítil dobře. Nepodařilo se mu
zrekonstruovat všechny prvky původní scény, ale bylo jich pořád dost, aby staré
kouzlo fungovalo.
Byl na omylu. Kulička si hopsla a přistála na černé. A Yankee neměl
sdostatek filipa, aby šel v tomhle okamžiku od válu. Dál promrhával svůj hráčský
kapitál po dvěstědolarových žetonech přeskakuje z červené na černou a zpátky - a
prohrával. Kdyby býval sázel proti své intuici, byl by do půlnoci milionářem.
Takhle mu v tu dobu nezůstalo nic než zpáteční letenka. Shořel jako papír. Las
Vegas se přece jen zachovalo jako laciná děvka.
Bylo v logice věcí, že když se vrátil do Chicaga, nikdo ho na letišti
nečekal. Jeho rodina měla zřejmě jakýsi šestý smysl pro krach. Měl u sebe pouhé
dva čtvrťáky a probíral se seznamem známých a přátel, které měli mezi ostatními
emigranty - z nichž většinu celý rok neviděl, neboť od chvíle, kdy koupil
čistírnu, neměl na nějaký společenský život čas - komu
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by mohl zavolat, zda by ho neodvezl do města, ale pak si uvědomil, že nechce
nikoho z nich vidět. Pomyšlení na jejich plytké řeči vibrující nešikovně
potlačovanou zvědavostí, proč pro něho nepřijel nikdo z rodiny, a očividné
zklamání, kdyby jim ochotně nepodal vysvětlení, bylo strašné samo o sobě, natož
tomu čelit. A tak si zapnul svrchník a vykročil k městu, což bylo pořád lepší
než poslouchat pitomé kecy.
Od ledového mlčení, obvinění čišících z každého gesta a vyčítavých pohledů
domova - kde by však bylo také teplo - ho dělila vzdálenost sedmnácti mil.
Chladný soumrak se srážel do mrazivé, jasné tmy. Když půjde rychle, může být za
svítání doma. Jinak jít ani nemohl, neboť vál silný, štiplavý, protivný zimní
vítr, který se na něho hnal až z Arktidy a rozfoukával starý šedý sníh.
Přerázoval kolem letištních věží a sešel na dálnici. Musel vstoupit na
teritorium automobilů. Chodníky tu žádné nebyly, jenom studené světlo sodíkových
lamp v pauzách odpovídajících rychlosti čtyřiašedesáti mil za hodinu a kudrlinky
dálničních nájezdů a výjezdů, dekorativní jedině z leteckého pohledu. Chodci
tady neměli co pohledávat. Vysoký násep ztvrdlého sněhu ho místy tlačil do
jízdní dráhy, kde mu na pár centimetrů od boku svištěla auta. Ani trochu mu to
nevadilo. Bylo mu jedno, co se stane.
Kolem něho se rozprostírala krajina depresivních samohybných rozměrů.
Často po téhle dálnici jezdil a znal ji tudíž tak, jak se slušelo ji vidět ubíhající kolem, klouzající dozadu, rychle se vzdalující, rozmazanou, nejasnou,
zbavenou všech podrobností, jako pouhou čáru, médium pohybu, které se
projevovalo pouze lehkým třením. Teď tomu bylo úplně jinak. Tohle bylo chladné,
zraňující tření. Nic se nehýbalo. Ačkoli ho postrkoval arktický vítr, zdálo se,
že kráčí na místě, že podrážkami svých nejlepších bot drtí stále tytéž krystalky
soli předváděje podivný pantomimický pohyb, při němž se tělo kroutí, nohy a ruce
pumpují, ale tachometr se nehýbe z nuly. Pro tuhle krajinu byl nevhodným
živočichem.
A přesto to byla krásná noc. Byl usmířen sám se sebou. Bylo mu fuk, zda
dojde svého cíle. Mohl takhle na místě pochodovat věčně. Za řetězovým plotem na
druhé straně dálnice zápasila s arktickým větrem a přistávala mamutí letadla
blikající červenými a zelenými světly. Hvězdy, které odolaly záplavě laciného

světla hrozícího je pohltit v Las Vegas, zářily jako pominuté. Mrazivá zimní
dálnice a zasněžená pole kolem měly jasné, pevné tvary, ostrohrannou hmotnost,
definitivnost, na kterou už dávno zcela zapomněl. Ztratil tohle vyhraněné vědomí
světa v halucinatorní, rozmihotané, zapářené, vlhké čistírenské dílně, v
bludišti hebkých, třepetavých plátěných stěn, v přílivech a odlivech smradů
pracích chemikálií, v hypnotických, do nekonečna se opakujících pohybech
strojově rytmizovaných úkonů. Arktický vítr tohle všechno odvál a Yankee byl
rád, že se musí potýkat s drsnou a nelítostnou nocí.
Obnažené prsty na pravé ruce - na pravém rameni měl pořád ještě sádru a
ruka mu skákala nahoru dolů na pásce, takže si ji ani nemohl zastrčit do kapsy u
kabátu a uchránit ji tak mrazu - začaly bolet tupou, mrtvou bolestí, a tak musel
zastavit a omotat je párem ponožek a košilí čpícími dosud lasvegasským potem,
které vytáhl z kabely. Zima zalézala pomalu i pod kabát a vzpomněl si, jak
takhle naposledy mašíroval pod hvězdnatou podzimní oblohou cestou z kasinového
města do uprchlického tábora, když prohrál svůj kalifornský bungalov, který teď
patřil Gauguinově krásce. A vzpomněl si také, jak tehdy ten noční pochoďák
považoval za trest až trapně mírný pro
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takového pitomce jako je on. Dneska si podobné obavy připouštět nemusel. Tahle
noc mu dávala do těla až běda. Všechny jeho ruletové expedice skončily
katastrofálně. Ale po téhle nemůže zítra uletět jinam, jako za sebou mohl nechat
to kasinové městečko. Došla mu místa, kam by mohl utéct, nové začátky i nová
předsevzetí byly vyčerpány. Před ním byla už jen kulervoucí nádražní město a
dnešní noci platil za své hráčské mámení i s úroky. Měl z toho takřka příjemný,
uklidňující pocit, který unášel jeho scvrklé koule a mrazem zkrušené tělo ve
spárech agorafobie stále kupředu krajinou čtyřiašedesáti mil za hodinu a dával
zapomenout na neužitečnou omrzající paži a překyselený naprázdno meloucí
žaludek.
O půlnoci dorazil do prvních satelitních sídlišť a začal odměřovat jejich
zkusmé chodníky, které mizely u každého mostu, každého nadjezdu, každého
továrního bloku. Jeho agorafobické úzkosti polevily. Ve dvě hodiny ráno uviděl
první lidskou bytost odlišnou od osamocených a mimozemských fantomů za volanty,
kteří ho ve vysoké rychlosti sledovali podezíravými zraky. Na protější straně
širokého čtyřproudového bulváru pospíchal opačným směrem stařík zachumlaný do
beztvarého kabátu, který mu sahal až na paty, a houpal v ruce chřestící
bandaskou. Krátce nato vstoupil Yankee do oslnivě ozářeného bufáče s celonočním
provozem a utratil poslední drobné za šálek horké čokolády. V devět třicet se
dovlekl po schodech domů. Na pravé ruce měl dvě ponožky a padal únavou. Obličej
necítil mrazem, ale dokázal to. Všichni už milosrdně odešli do školy nebo do
práce, takže jim nemusel nic vysvětlovat. Stáhl si z prstů špinavé ponožky a
ponořil se pod horkou sprchu. Potom vypil hrnek horkého mléka a vlezl do
postele. Nemohl usnou, a tak vstal, natáhl si koupací plášť a posadil se ke
kuchyňskému stolu.
Když se jeho dcera jako první vrátila ze školy domů, našla ho, jak sedí v
kuchyni a čte si ve starém Wall Street Journalu zahloubán do cen akcií z dob,
kdy byl velkým investorem. Tahle pozice se měla stát všem členům rodiny důvěrně
známou. Už se nachodil, až bůh brání. Od nynějška prosedí u kuchyňského stolu
celé dlouhé týdny - duchem nepřítomný, uzavřený všemu ostatnímu - a bude
pročítat týž starý výtisk Wall Street Journalu, článek za článkem, sloupec za
sloupcem, cifru za cifrou, tak jako si před dávnými lety klestil cestu
zažloutlými stalinskými plachtami Mefistofeles. Avšak na rozdíl od Mefistofela,
který na konci každé přelouskané stránky vypustil upřímný povzdech úlevy, Yankee
ani nehlesl. Pouze noviny obrátil a začal je číst znovu od hlavičky.
Když se ho manželka významně zeptala, kdy si hodlá najít nějakou práci,
pokrčil jenom rameny. Kladla mu stejnou otázku pravidelně, den po dni, až
nakonec rameny krčit přestal. Někdy se pokusil vyloudit trpký úsměv. Většinou
ale nereagoval vůbec. Co měl taky říkat? Jako investor hanebně vybouchl, jako
podnikatel se neprosadil, jako hráč prohrál první poslední, za celý život

nenapsal jedinou slušnou báseň, nezahrál na housle jedinou slušnou melodii.
Jediný obor, v němž byl v životě úspěšný, byl zločin. Všechno, čím se kdy
alespoň maličko odlišoval od šedé masy lidstva, bylo mimořádně pružné svědomí a
trocha neběžné odvahy nebo snad pouhá nezodpovědnost. Když nadešel čas, aby mu z
ramene sundali sádru, odmítl jít do nemocnice. Manželka přišla jednou odpolene
domů a našla sádru v popelnici. Okraj byl roztřepený, zjizvený šrámy od
kuchyňského nože. Yankee byl pohroužen do svého Wall Street Journalu. Zeptala se
ho, co dělá ruka, a on se jen hořce usmál a odmávl její otázku zdravou levačkou.
Na obracení stránek mu stačí
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jedna, řekl. Stejně už obě ruce jakživ potřebovat nebude - na nic. Dvě ruce jsou
pro člověka jako on zbytečný přepych.
Univerzální klíč
Univerzální klíč patřil k sídlišti. Otevíral jedny každé dveře v La Belle
Epoque /2 000 obyv./. La Belle Epoque byli lidé v jednom kole, lidé věčně na
cestách, vykořeněné rodiny, které se podobně jako Yankeeův klan honily za
štěstím, jež před nimi kličkovalo jako zajíc. Někteří z obyvatel La Belle Epoque
pracovali v nedalekém výzkumném ústavu a nastěhovali se sem na mezidobí, než si
koupí dům. Jiní své domy právě prodali a rozhlíželi se po nových. Potom tam byli
mladí lidé, kteří se trhli od rodičů, a rodičové prchající před svým potomstvem.
A bydleli tam černoši, kteří si nemohli tak snadno koupit dům v okolí La Belle
Epoque, a běloši, kteří v životě nic neměli a mít nebudou.
La Belle Epoque nabízela šest set bytových jednotek ve dvaceti domech, tři
hrbolatá tenisová hřiště, bazén ve tvaru kapky a spoustu parkovacího místa.
Málokdo z nájemníků svou nájemní smlouvu prodlužoval. Mnoho jich nikdy nesplnilo
ani podmínky té první. Nastěhovali se, několik měsíců řádně platili činži, pak
začali s placením zaostávat, dosáhli zákonného limitu tříměsíčního pobytu bez
úhrady a večer před soudním vystěhováním odtáhli pryč zanechávajíce po sobě
steaky v ledničce, kostky mýdla v koupelně, dosud nesplacený nábytek a koberečky
prochcané jejich mazlíčky - kteří se často do posledního nákladu taky nevešli sporákové trouby potažené tlustým povlakem letitého tuku, krysami zamořené
komory plné starých novin, bot bez podpatků a rozbitých tenisových raket.
La Belle Epoque byli lidé, kteří se často neobtěžovali stavět o vánocích
stromeček, zatímco jiní sice stromek domů přitáhli sviníce chodby jehličím,
které vysavač z prošlapaného běhounu nikdy nevysbíral, ale neobtěžovali se ho
ozdobit dřív než na silvestra - a i pak jen přísně neformální okrasou červené
ponožky na jedné ze spodních větví a bílými podvlékačkami pod špičkou. La Belle
Epoque byli rovněž lidé, kteří svou ozdobenou vánoční borovičku neodstrojili do
konce února, kdy čekali návštěvu tchýně nebo šéfa; a La Belle Epoque byl i jeden
starý introvertní podivín, který se hrozně rád oblékal jako Santa Claus po celý
boží rok a nevyhazoval křehkou kostru odumřelého smrčku, dokud si nehohl
začátkem listopadu předčasně koupit nový.
Navzdory svému francouzskému jménu představovala La Belle Epoque pokus o
skandinávský životní styl. Jedno- a dvoupatrové domy spočívaly v náruči prérie
na nejzápadnějším okraji pásma satelitních sídlišť kulervoucího nádražního
města. Byly vkomponovány v harmonickém celku do profilu krajiny; sledovaly
zvlnění terénu a lemovaly jeho zádumčivé prolákliny - a to z velice dobrého
důvodu. Podobu krajiny navrhli stejní architekti, kteří navrhovali domy. V
plochém kukuřičném poli vyrýpaly buldozery tři jezírka a žulové balvany poházené
kolem navozili až z Wisconsinu. Umělá jezírka si uchovávala svou temně
akvamarínovou a jedovatou vodu jen díky betonovému dnu. Dvakrát do roka sypali
do hnijící vody pytle modře zbarvených chemikálií, aby zabránili v růstu všemu
živoucímu. Psi, kteří se v tomhle roztoku vykoupali, se pak několik týdnů
škrábali do krve. Na řídkých trávnících, kolem domů se střídala šedavá místa o
velikosti
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daky s jasně zelenými fleky o velikosti kapesníků, neboť La Belle Epoque vítala
všechna domácí zvířata pod pětatřicet kilo. Prérie už dávno začala vymáhat
nazpět pás věčně zelených keřů a stromů obepínající každou stavbu a dusila je v
objetí bujného plevele. Jenom javorům a stříbrným borovicím se na tomhle
kukuřičném poli přebudovaném na malou Skandinávii jakžtakž dařilo.
Jeden z šesti univerzálních klíčů od La Belle Epoque svěřili neúspěšnému
hráči a básníkovi. Další univerzální klíče měl majitel, správce a dva další
domovníci. Šestý klíč byl zamčený v prostřední zásuvce správcova psacího stolu v
kanceláři uprostřed komplexu, hned vedle dveří do nevětraného vzorového bytu s
vyhlídkou na kapkovitý bazén. Yankee měl za úkol udržovat šest z osmnácti domů
La Belle Epoque v alespoň trochu snesitelném nepořádku. Luxoval chodby,
vyměňoval rozbité žárovky, utíral sliz z praček v prádelně, připravoval prázdné
byty pro nové nájemníky, což spočívalo v tom, že vyklepal chlupatý béžový
koberec, v zimě odhrabával sníh, a k tomu všemu šel obecným příkladem svým
postojem k soukromému vlastnictví. Oplátkou obdržel byt zdarma, plat na úrovni
člena odborů a titul domovního technika - plus univerzální klíč a spolu s ním
celou novou škálu zkušeností, zbrusu nový rejstřík pocitů a pas pro cesty do
exotických končin.
Yankee byl do tohoto místa přijat takřka proti své vůli. Současný správce
La Belle Epoque byl náhodou krajan, který už zaměstnával dva další rodáky a
hledal ještě jednoho, když se mu konečně podařilo dát padáka poslednímu
domorodci, Irovi, pro porušení pracovní kázně, neboť dotyčný domovník se odmítl
vrátit do služby, aby uklidil zvratky ve společenské místnosti. Krajan by
veškerou komunikaci zjednodušoval. Takový tým by odrazoval reptající nájemníky
už tím, že by budil představu mafie. Jeden z domovníků věděl o chlapíkovi, který
potřebuje práci, a správce našel, co hledal, v muži s popelavě šedou pletí,
prošedivělým plnovousem a rychlýma, všímavýma očima. Na svůj zevnějšek a
oblečení příliš nedbal, moc toho nenapovídal a byl spíš do sebe, ale tvrdě
pracoval a své domy udržoval v perfektním pořádku. Odpoledne a o víkendech čpěl
levným pivem, ale jeho nejhorší charakterovou vadou bylo veřejné pouštění větrů.
Během ranních pracovních porad si bezostyšně ulevoval pšoukaje v zákeřných,
rychlopalných dávkách. Vděčnost taky nebyla jeho silnou stránkou. Jízlivými
poznámkami shazoval jejich práci, správcovy úspěchy i jejich společenské
postavení. Přirovnával svého šéfa k papeži, Kohoutkově kometě, k čemukoli, co se
právě vylíhlo v jeho roztodivné mysli. Nikdy však nezapomněl obrátit uštěpačnou
poznámku ve vtip, takže správce neměl důvod, proč ho kárat. Utahoval si taky z
majitelova bohatství, které v ostatních zaměstnancích vzbuzovalo ochromující
úctu. Ale celkem vzato toho moc nenamluvil, ani moc často, a zdál se cenným
přírůstkem do provozu.
Nový domovník toho moc nenamluvil ani s vlastní rodinou. Měl jim vůbec
někdy co říct? Sotva. Kdyby byl v životě neutrousil jediné slovo, udělal by líp.
Byla to slova, co ho dostalo do maléru. Ale ani v tomhle nebyl sám. Jen málokdo
řekne kdy něco, na čem by skutečně záleželo. Slova jsou většinou samé tlachy.
Slova se snadno řeknou.
S tím ovšem souvisela otázka, jestli by mu vůbec někdo z rodiny věnoval
sluchu. Děti a manželka si za ten poslední rok zvykly vídat ho, jak si čte u
kuchyňského stolu ve starých novinách. Stal se postupně součástí inventáře. Táta
prostě seděl v kuchyni a bylo to. Žádnou rodičovskou autoritu už neměl.
Neposlechli by ho, kdyby je chtěl sekýrovat. Bylo jim jedno, že táta smutní nad
svým lidským potenciálem. Nikdo ho nelito
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val, protože se dostatečně litoval sám. Než se natrefila tahle nová práce,
takřka splynul s vybavením kuchyně. A jak tak celé měsíce pročítal znovu a znovu
své archetypální noviny, smrsklo se jeho ego jako hodnota akcií společnosti pro

využití solární energie. Stal se mystikem. Zkrachovaného defraudanta, který
zavrhoval slova jako nahromaděné střevní plyny a považoval je nedále za
zbytečná, uvrhávaly v úžas ty nejprostří věci. Jakou nevýslovnou konjunkcí
bezedných hlubin nahodilosti, významu a závratné složitosti byly jen takové
obyčejné zasrané housle ! Nikdy před tím o nich nepřemýšlel. Vždycky k tomu
nástroji choval hluboké city, ale takhle o houslích jakživ neuvažoval. Aby
člověk získal housle, musel náhodně objevit vibrace strun, a potom jak
rozeznívají přesně vybraná dřeva - samo o sobě neuvěřitelná kosmologická náhoda
- a všechny ty vibrace musely být usouvztažněny do přesných modalit. To znamenalo celou složitou strukturu vzájemně závislých svuků, hudbu, která by nikdy
nebyla složena, nebýt všech těch náhod prozření a šťastné volby, jež se
především podílely na zrodu nástroje, jenž pak vytvářel hudbu, která významnou
měrou ovlivnila celé kultury. Kde by byla židovská nebo cikánská kultura bez
houslí?
A jak se bývalému milionáři, který kdysi důvěrně obcoval s nekonečnými
permutacemi čísel, slova rozplývala do nesmyslnosti, konkrétní věci nabývaly
přízračných rozměrů. Bobtnaly a explodovaly s karmickým předurčením. Sama
existence nějakého předmětu naznačovala, že vše, co se kdy stalo, až po tu
nejnepatrnější událost, se muselo odvíjet přesně tak, jak se to odvíjelo - jinak
by nic na světě nebylo, jak je. Kdyby například před deseti generacemi Hitlerova
rodokmenu jistý švédský voják neznásilnil jistou rakouskou venkovanku, nebylo by
žádného Führera, mapa světa by dneska vypadala docela jinak a Evropa by byla
obydlena jinými lidmi. A jak tak seděl u kuchyňského stolu, dospěl budoucí
domovní technik z La Belle Bpoque k fantasknímu, a přesto pravdivému pohledu na
svět, což je podstatou mysticismu. Poprvé ve svém dlouhém a pošetilém životě
objevil narkotický rozměr každodenní skutečnosti. Rozkládalo to ego a
halucinatorní svět zaostřovalo tak jasně, že mu jen zázrakem nepraskla hlava
jako nafouknutý papírový pytlík, když mu to všechno poprvé došlo.
V tomto rozpoložení pak mystik z La Belle Epoque začal podnikat své
neobyčejné a podnětné výpady do světa. První svou cestu neplánoval. Prostě k ni
došlo. Správce ho vyslal,aby šel prošetřit údajný únik vody. Mystik zaklepal na
dveře bytu, jehož nájemník si stěžoval,počkal na odpověď, a když se nikdo
neozýval, otevřel si dveře univerzálním klíčem a vstoupil do světa senzorického
šoku, který byl asi takový, jako by ho zničehonic přenesli do křivolaké
marrákešské uličky. Ze všech sil se snažil porozumět té přemíře nezařaditelných
vjemů, zachytit se zrakem nějaké předchozí zkušenosti, rozpoznat a pochopit
smysl předmětů, jaké dosud nespatřil, postřehnout význam i tam, kde se zdálo, že
snad žádný neexistuje.
Maroko v La Belle Epoque bylo natřískáno nesourodým nábytkem. V obývacím
pokoji se ucházely tři pohovky a jedno dvojkřeslo v divoce neladících barvách o
přízeň dvou konferenčních stolků, jednoho moderního, chromovaného, trubkového,
opatřeného skleněnou deskou, druhého viktoriánského, solidního kusu z tmavého
dřeva. Kolem květovaného dvojkřesla a pohovky s chladným geometrickým vzorkem se
rozbíhaly úzké uličky. Na vysokém, superdokonalém reproduktoru, jehož pěnový
potah nesl ve spodní polovině četné škrábance od kočičích, pracek, vratce trůnil
barokně zdobený televizor. Na stěnách převládaly obrázky zvířat.
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v nohách mosazné postele. Našel také spiritistické tabulky a panenky voodoo
ježaté jako dikobraz. Na jedné výpravě, na niž byl obzvláště pyšný, objevil
mystik pod snímatelnou plotnou zaprášeného sporáku dvě azbestové desky. Mezi
nimi byly slisovány tři pětisetdolarové bankovky.
Po celé La Belle Epoque narazil mystik na více zbraní, než byste jich
našli ve vojenském muzeu. Santa Claus přechovával v lékárničce granát, ale to
byl blázen. Boubelatý obchodní cestující, otec tří dítek předškolního věku,
ukrýval ve skříni mezi svými polyesterovými obleky ostře nabitý samopal. Pod
parfémovaným polštářem se proti květinovému vzoru prostěradla jasně rýsoval
dámský speciál vykládaný slonovinou. Patřil maličké staré vdově, která ustavičně
brblala na zaneřáděnou chodbu a běhala si do správcovy kanceláře stěžovat na

každý psí chlup, který našla, a každé bliknutí domovního osvětlení způsobené
bouřkou. Noční stolky zdobily pistole Magnum 0,357 a jednou našel mystik mezi
dvěma polštáři pohovky armádní dvaadvacítku s tlumičem. Váhavě ji nechal, kde
byla zapadlá, a otřásl se nad představou, jež byla nasnadě: rozvášněná dvojice
spoutaná v aktu hlučné, dobrodružné lásky se svalí s postele, překutálí se přes
obývací pokoj do jídelny, tam na stůl a pak na pohovku - kde dojde k tichému,
předčasnému, ledviny rozechvívajícímu vyvrcholení, po němž zmatený partner
nahoře přiráží dál, dokud neucítí, ať už je to on či ona, teplý a lepkavý výron
krve. Objevil sklad munice ve spíži mezi pytlem neznačkového cukru a bednou
neznačkových špaget, ručnice opřené o ping-pongové stoly ve společenských
místnostech a dvouhlavňové brokovnice ve vitrínách s porculánem. Správce měl v
prostřední zásuvce psacího stolu šestiraňák. Zásuvku šlo otevřít tímž
univerzálním klíčem jako všechno ostatní v La Belle Epoque a vedle revolveru
ležela souprava trubkových klíčů, jimiž se otevíraly všechny pokladničky praček
a sušiček obytného komplexu.
Trubkové klíče byly kapitální objev, neboť mystikovi poskytly zbrusu nový
zdroj příjmů. Teď mohl vyfouknout mince z prádelen správci rovnou před nosem.
Byl opět bohatý. Nájemníci La Belle Epoque často prali a sušili prádlo, protože
špína lidstvo sužovat nikdy nepřestane - jak vždycky prohlašoval rakovinou
zachvácený filozof - a mystikovi se konečně do- stalo příležitosti z tohoto jevu
profitovat.
Snadný příjem z praček a sušiček spolu s kořistí, kterou získal na svých
cestách cizokrajným světem La Belle Epoque, umožnily mystikovi další návraty do
města libida a laciného světla. Zkusil to nejdřív se státní loterií, ale
zjistil, že se už nedokáže pohřížit do mystiky bezbarvých, bezpohlavních,
věčných čísel tak jako kdysi v okresním městě. Potřeboval zář světel, jasné
gauguinovské barvy, vůni čerstvě vytištěných peněz, což vše mohlo poskytnou
jedině Las Vegas. Řídil se pevným řádem. Zajistil si letenku na víkendový
speciál, prohrál všechny peníze, z letiště do La Belle Epoque si vzal taxík,
který nechal zaplati manželku, a několik měsíců pak zuřivě plundroval obytný
komplex. Začal v pračkách ponechávat stále míň a míň. A zakrátko seděl v dalším
letadle, aby strávil další víkend v městě Kyslíku, Náruživosti, Radosti, Whisky,
Kokainu, Života, Lásky, Snu a Adrenalinu.
Teď už neplýtval penězi na nízkoprocentní ruletu. Bohatství vyžaduje
především trpělivost. Jestliže se někdo domnívá, že bohatství může vzrůstat
aritmeticky, geometricky, nebo dokonce exponenciálně, pak se hrubě mýlí. Rytmy
štěstěny kolísají spíše v přílivech a odlivech, v nichž lze navigovat jen s talentem od Pánaboha. A ještě něco dlužno chovat na mysli, a to
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především - že všechno vždycky zůstává v rovnováze. Každá výhra je něčí prohrou.
Tak zní zákon termodynamiky i života. Proto hrál mystik jenom blackjack, kterému
se ve staré vlasti říkalo oko nebo jednadvacet, neboť tahle hra vyjadřuje
základní zákon života a peněz ze všech nejvěrněji.
Po několik let nevynechal jediný světový šampionát v blackjacku. Za
registrační poplatek a základní herní kapitál pěti set dolarů - jediného políčka
z jeho někdejšího patriotického ubrusu - mohl snít o výhře deseti disíc dolarů v
eliminačním turnaji. Avšak jeho matematické a psychologické hráčské intuice už
dávno překročily svůj zenit. Dvakrát postoupil až do semifinále a v posledním
roce zaměstnání v La Belle Epoque se dostal dokonce do finální skupiny pěti
hráčů. Ale srdcové eso v třetí hře ho vykolejilo. Impulzivně na ně vsadil svůj
kapitál, koupil pikovou dvojku, potom srdcového kluka a pak křížovou desítku a
byl ze hry venku, aniž by se stal jedinkrát v životě v čemkoli mistrem. Měl
příliš velké srdce pro tohle nesrdečné město, přestože si tady připadal víc doma
než kde jinde ode dne, kdy ho vlastní matka přenechala sestře s barákem a penězi
na školy. A mít příliš velké srdce nebylo k ničemu. Srdce tady byla přežitkem.
Na třešněmi lemovaných ulicích nádražního městečka, kde šeptával dívkám
avantgardní veše, bylo zapotřebí srdce jako průchozí dům. V naftové rafinérii v
okresním městě srdce chladla, ale zůstávala nepostradatelná, neboť poháněla
genitálie. V americe jste tohle všechno a ještě mnohem víc mohli dělat s nějakou

komickou pumpou a právě nějaký takový vynález teď bušil ve hrudním koši jeho
nepřátelsky zaujaté ženy.
Pumpa v mrazáku její hrudi šlapala se vší rozhrkanou a skřípějící
mechanickou hrdostí stroje. Neměla tolik lidských citů, aby jimi plýtvala na
mystika. Necítila k němu nejmenší soucit, když se vracel dohola oškubaný z města
laciných světel.
Odmítala naslouchat jeho nadšeným popisům finálových bojů na mistrovství
světa v blackjacku. Tahle pumpa nevynechala jediný ráz. Bušila o sto šest. A
všechno, co dnes čerpala na povrch, byla kousavá ironie - automatická, přesně
zacílená a strojově úsporná. Mluvila o Las Vegas jako o permanentním sjezdu
hejlů. A mystika nazývala Králem Las Vegas, Nezkrotným lvem hráčských doupat,
Mistrem světa, Šedým vlkem, Stínem Alláhovým. Humorný podtón její nomenklatury
byl klamný. Ve skutečnosti z ní mluvila hořkost. Měla až po krk sobeckých kousků
tohoto opilce, který ji odvlekl na půl cesty kolem světa a o dvě desetiletí do
budoucna. Připadala si v Americe strašně staromódní.
A proč? Proč?! Protože měl nutkavou potřebu zatajovat před ní i před všemi
ostatními značnou část sebe sama. Jediný čas, kdy se cítila uchráněna
zlověstných překvapení, pramenících z toho jeho zatraceného tajnůstkářství, byly
doby, kdy meditoval nad starým Wall Street Journalem, nebo když se do úpadu
plahočil v roztelené zapářené fatě morgáně skomírající živnosti. A vůbec, co to
bylo za život, co to bylo za manželství?
A teď se schylovalo k dalšímu fiasku. Místní policie zahájila v La Belle
Epoque vyšetřování. Jedna z nájemnic byla okradena o jednokarátový diamant a
zlaté náušnice. Žádné stopy po násilném vniknutí se v bytě nenašly. Nebyla si
jistá, jak dlouho nejsou klenoty na svém místě. Policie jí řekla, že je mohl
štípnou kdokoli - někdo z přátel, z příbuzných, prostě kdokoli. Její případ už
nikdo nikdy neobjasní. Ale vyšetřování prolomilo ledy a ještě několik dalších
lidí vystoupilo s podobnými obviněními a stížnostmi, že byli okradeni o peníze a
drahocenné předměty. Z azbestové peněženky ukryté ve sporáku zmizelo patnáct set
dolarů. Z mrazáku a zvlhčovačů vzduchu se
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vypařily ruličky peněz v igelitu. Kyž se jeden z nájemníků vrátil z dovolené,
scházela v jeho bytě vzácná grafika Normana Rockwella.
Podezření policejních vyšetřovatelů se okamžitě soustředilo na cizineckou
mafii, která komplex spravovala. Hysterická podezíravost vzplála i v samotném
správcovském týmu. Inventura čisticích prostředků, žárovek, zahradního nářadí a
sněhových hrabel se prováděla několikrát do týdne. Chodby ovládly intriky.
Nájemníci si začali vést denní záznamy o tom, kde se kdo v daném čase nacházel.
V celé La Belle Epoque byla jediná osoba, k níž případ promlouval řečí jasnou a
srozumitelnou - hloubavá a zatrpklá mystikova žena.
Mystik ani v této atmosféře nezanechal výprav za hranice všedních dnů.
Podnikl v této fázi dokonce některé ze svých nejpodmanivějších poutí. Dával si
záležet, aby cestoval mimo domy, které měl ve své péči. Vytypoval si byt, ověřil
si, v které z dlouhých, skličujících chodeb se právě vyskytuje tamější domovník,
vytočil telefonní číslo zvoleného bytu a vklouzl dovnitř. U dveří si vyzul boty,
pustil televizi, nalil si panáka nejdražšího pití, jaké v bytě našel, a potom se
s rozbušeným srdcem věnoval prohlídce pamětihodností. Orientoval se ve vášních
nájemníků, pátral po úkrytech, přemítal nad tajemstvími, hladil znuděné psy,
přátelil se s nedůvěřivými kočkami, čichal ke květům pokojových rostlin,
vypouštěl zákeřné ulcerózní prdy. Když byl jeho pobyt u konce, přepnul televizi
na nějakou praštěnou stanici a vypadl. Tenhle fígl s televizí byl hozenou
rukavicí. Vybízel nájemníka, aby jeho totožnost vydedukoval ze stop, které po
sobě zanechal. Říkal: Podrob své miláčky výslechu třetího stupně. Víš přece, že
ty se na vzdělávací programy nikdy nekoukáš. Někdy dokonce nechal mystik
televizi zapnutou.
Jednoho horkého a vlhkého letního odpoledne, když děti byly ze školy doma
a cestování po La Belle Epoque představovalo bezpočet nebezpečenství, svolal
správce do své kanceláře mimiřádnou pracovní poradu. Mystik přišel pozdě a
shledal, že křeslo, kde obyčejně sedával, okupuje hubený, vevrlý muž s krátkými

plavými vlasy a pečlivě přistřiženým knírkem. Muž byl oblečen do okrového
safari, ale všude měl vyšito fízl. Zabodl do mystika pátravý pohled a mystik
před nim neuhnul. Trvalo několik vteřin, než fízl oči zase odvrátil, ale souboj
pohledů po sobě zůstavil vzájemné antipatie. Policajty a komunisty mystik
odjakživa nenáviděl. A Sherloclk Holmes předměstské policie, veterán deseti
odsloužených let, který trávil většinu času vyšetřováním nezletilých zlodějíčků
působících v místních nákupních střediscích, právě viděl všechno, co v La Belle
Epoque vidět potřeboval. Správcovský tým byla banda vychcaných individuí,
nevyzpytatelných evropských vyvrhelů, komoušů, rozeřvanců, česnekem smrdících
smilníků a nepřátelských agentů.
Správce představil fízla jako detektiva, který by si s nimi rád trochu
popovídal, a Sherlock řekl, že nebude chodit kolem horké kaše. Dnes byl oznámen
další případ údajného vloupání, tentokrát už vyložená magořina. Jeden z
nájemníků, kterého nebude jmenovat, přišel domů a našel tam puštěné rádio. Byl
si jistý, že on sám ho ráno nepustil, už proto, že bylo naladěno na nějakou
neanglicky mluvící etnickou stanici. To všechno by ještě šlo, tolik se zase
nestalo, ale nájemník se porozhlédl po bytě a zjistil, že se ztratily housle.
Sám sice na housle nehraje, ale byl to setsakra dobrý nástroj a navíc pro něho
měl značnou citovou hodnotu. A pic ho ! - najednou jsou v čudu. Prostě zmizely.
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Divné, co? Fízl učinil ve své expozici pauzu a zalovil očima po místnosti.
"Hraje tady někdo z vás na housle, lidi?"
Pouze mystik jeho pohled odrazil. Nikdo jiný ani nevzhlédl.
"Tak dobře, zeptám se jinak. Je mezi vámi nějaký muzikant?"
Nic.
"No prosím. Řeknu to ještě jinak. Je tady mezi náma nějaký umělec?"
"Ano, madam," řekl mystik. "Já píšu básničky."
"Cože?"
"Píšu básně ve svý rodný řeči. Jenom volný verše."
"Ana, rozumím… Tak vy jste básník, pane. To je od vás
hezké."
"Promiňte. Mám taky zdravotnické potíže."
"Tak vy máte zdravotnické potíže. Odpusťte, ale teď vám dost dobře
nerozumím."
Mystik se k úžasu svých spolupracovníků nazdvihl maličko v židli a namísto
vysvětlení se hlasitě upšoukl. Kanceláří se prudce rozšířil nekřesťanský smrad.
Mystik opět dosedl do židle a rozzářil se spokojeným úsměvem.
"Mám vředy," řekl. "Ale beru to s usmíváním."
Správce na mystika vysílal blesky. Nikdo se nezasmál. Fízl zrudnul jako
tuřín a pokračoval - básník se zdravotnickými potížemi byl lepší než nic, hajzl
jeden smradlavá, ale houslista by byl jiné kafe. Řekl, že s ním bezevšeho můžou
nesouhlasit, ale pro něj tahle záležitost není žádná sranda. Všichni mají
univerzální klíče a on tady mluví o neoprávněném vniknutí do bytu, možná i o
krádeži, a klidně se tomu můžou smát, ale ať to nakousnou, z které strany
chtějí, někdo se tady dopustil trestného činu. Nebude chodit dlouho kolem horké
kaše a vezme to zkrátka - navrhuje zkoušku detektorem lži. Nikoho k tomu
samosebou nutit nemůže, ale rád by viděl, kdyby to nikdo z přítomných neodmítl.
Rádio bylo pohříchu naladěno na etnickou stanici, oni všichni mají univerzální
klíče a zkouška na detektoru lži by je mohla jednou provždy očistit - tedy pokud
jsou nevinní. A někdo z nich nevinný být musí, to je snad logické, takže zkouška
na detektoru je vlastně v jejich zájmu. A detektor mu taky může označit
podezřelého. Odtud by pak mohl vyjít. S největší pravděpodobností to bude mít na
svědomí nějaký cvok, a fízl přitom znovu zavrtal oči do mystika - protože
pachatel se s největší pravděpodobností takto dožaduje psychiatrické pomoci.
Neboť jek je vidno, dopouští se trestné činnosti takovým způsobem, jakým by se
jí žádný rozumný pachatel nedopouštěl. Mají co do činění s pachatelem, který
vleze do bytu, kde leží na na jídelním stole walkman Sony, v obývacím pokoji
přenosný televizor Sony Triniton, rádio Panasonic a gramofon Phillips, byt je
plný nejrůznějších zbraní a munice, všelijaké cennosti vám přímo bijí do ksichtu

a všechno, s čím odtud pachatel odejde, jsou staré skřipky výlučně citové
hodnoty. Z toho je, aspoň co se Sherlocka týče, všechno jasné jak facka.
Fízl zmlkl a nepokrytě studoval své podezřelé. Správce a dva jeho maníci
civěli na své ruce. Nikdo se očividně nehrnul předstoupit před stroj pravdy.
Jenom ten prdelní šílený básník se zdravotnickými potížemi roztáhl tvář do
medového úsměvu a se zraky pevně upřenými na detektiva souhlasně přikývl.
"Já to beru. Klidně, pane. Fízlům já vždycky rád píchnu."
Dva dny nato mystik, chladný jako letní větřík nad Michiganským jezerem,
dovolil starému paprikovi s laciným příčeskem a úřednickou hubou plnou
blýskavých falešných zubů, aby ho
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připoutal do křesla a polípal elektrodami supertechnické pravdy. Zatímco jeho
spolupracovníci potili v čekárně krev - nabídl se, že půjde první - pozoroval
plazivé pavoučí nožičky grafopisných přístrojů, jak mapují rytmus svědomí
usmířeného se sebou samým, pozoroval, jak stroj sleduje obrysy vlastní
nevědomosti. Cítil, jak jeho tělo prostupuje neochvějný klid, povznášející
vnitřní vyrovnanost. Stroj pravdy byl směšný americký vynález, který
předpokládal, že se každý chová jako vyděšený skautík a že bezedné hlubiny
svědomí mohou být zkoumány přitlačením elektrod. Mystik zářil sebevědomím, když
ve své lámané angličtině odrážel každou položenou otázku.
Jantarově hnědé housle, kvůli nimž tenhle poprask vypukl, musely mít
citovou hodnotu vskutku světovou, neboť pro jejich hodnotu peněžní by si je
určitě nikdo se špetkou zdravého rozumu nenechával. Neměly ani zvlášť dobrý
zvuk, pokud aspoň mystik mohl posoudit, když se chtěl přesvědčit, jestli by
ještě uměl zahrát těch několik prostých lidových písniček, jimiž kdysi trýznil
souseda, který posléze koupil dům, jenž dal mystikovi jméno, a který pozoroval
škvírou mezi roletami, jak jeho nevlastního otce odvádí gestapo. Tentokrát hudbu
neprznil schválně, jak tak hleděl z velkého vyhlídkového okna bytu na vyschlý
kapkovitý bazén, ale prsty mu za ta léta nakládání a vykládání železničních
vagónů ztloustly a znecitlivěly, takže mu dělalo potíž stisknout jedinou
samotnou strunu. Ale vrzal vesele dál, v bytě, odkud jaktěživo nikdo housle
neslyšel, dokud o několik zdí dále nezačal výt obrovský hafan, vypasený mazlíček
rozhodně daleko těžší než pětatřicet kilo stanovených nájemní smlouvou.
Peníze na dřevo, tak se jmenovala zastavárna mezi Johnyho grillem a
Jackovými likéry v kořaleční čtvrti dole ve městě, kam mystik housle zanesl
kochaje se nadějí, že se možná do roka vrátí, vyplatí je a začne opět chodit do
hodin houslí; snad by se i kolem tohoto nástroje, kterému se z hlouposti bránil,
když byl mladý a zajímaly ho pouze tlumené zvuky hadráku čutaného na ulici pod
jeho podkrovním oknem, mohl pokusit nově zorganizovat svůj život. Na těchhle
dveřích nezacinkal zvonek, když vstoupil. Výkladní skříň krámku vyplňovala
tranzistorová rádia a přenosné magnetofony, neboť lidé si už dávno nevytvářeli
svoje zvuky sami. Namísto toho zachycovali pavučinovou hudbu, která plynula
všude kolem nich, štupovala díry v horizontu tohoto kulervoucího města, oplétala
výškové budovy šálami zvuku. Hudbu na tomhle světadíle poháněly baterie a linula
se vzduchem, líbezná a dokonalá, lepší než cokoli, co mohli lidé vyloudit sami.
Mladý muž za pultem Peněz na dřevo měl na sobě džínsy. Když uviděl housle,
protáhl tvář a nabídl mystikovi dvacet doláčů, ber nebo se pakuj. Mystik je
vzal. Vyšel na špinavou ulici a směnil laciné housle v sousedních Jackových
likérech za pivní prdy. Domýšlivý stroj pravdy z toho všeho nezaregistroval ani
chlup.
Pak byl z říše pravdy vyveden do reálného světa čekárny, kde neuctivě
zamrkal na své nervózní, potem zbrocené krajany. Nikdo z nich v La Belle Epoque
nikdy nic podstatního nevyvlastnil, nanejvýš nějaké to nářadí, trochu čisticího
prostředku, kus nábytku, zavržený některým z nájemníků. Nebyli to zloději, byli
to malí oportunisté. Sídliště venku šlehané letním sluncem bylo jako pec. Mystik
odjel autem do kukuřičných polí za La Belle Epoque. Dusil se minulostí. Obrazy
zapomenutých tváří a předmětů z časů jeho nevinnosti se na něho valily jako
uvolněné sudy asfaltu. Cítil to škrábavé horké dráždění v plících, když si v
osobním vlaku z okresního města zapálil svou první
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cigaretu na veřejnosti - vzdorně, s hlavou vzůru, celému světu dávaje najevo, co
mu může. Úleva ve tváři jeho učitele hudby, když se mu konečně odhodlal říct,
aby housle pověsil na hřebík. Americké stíhačky, které kde se vzaly, tu se
vzaly, a opět se rozplynuly jako tóny nějaké polozapomenuté swingové melodie.
Tátova lehkost, jak ho nesl nahoru po žulových schodech, když se bez ohlášení
objevil u zrezivělé pumpy, kostlivec, kterému sotva zbývalo sil, aby v úhledně
svázaném ranečku dovlekl domů plechovou lžíci a štráfatou kazajku. Ta lžíce a
stříbrná Eiffelovka na stole v jídelně po jeho pohřbu a způsob, jakým se k nim
stařena do smrti upínala jako k berličkám paměti. Neboť paměť je vše, co kromě
Las Vegas člověk se srdcem v životě potřebuje.
A doma v jejich naturálním bytě v La Belle Epoque neřekla jeho žena ani
slovo, když přišel domů a usedl s lahví piva ke kuchyňskému stolu. Nezeptala se,
jak to dopadlo. Oplachovala ve výlevce kuřecí stehna, nechávala jejich dětsky
baculaté tvary oblévat chladným vodním proudem a toužila po vnoučeti. Nepokrčila
rameny ani jinak nevzala jeho přítomnost na vědomí a chovala se, jako by věděla,
že dal tomu hloupému americkému stroji pravdy na frak, a že je jí to jedno.
Na druhý den ráno dal majitel všem třem domovníkům čtrnáctidenní výpověď a
správce letěl na hodinu. Se středoevropskou mafií jednou provždy skoncoval.
Výsledky testů na detektoru lži byly neprůkazné, ale každý z jeho zaměstnanců na
některé otázce pohořel. Čím déle byli zaměstnáni v Projektu přirozeného života,
tím více lží jim elektrody našly na svědomí, šílený básník se zdravotnickými
potížemi si vedl ze všech nejlíp, ale nezodpověděl otázku, zda pravidelně užívá
drogy. Nicméně všemi otázkami stran houslí, univerzálních klíčů a všech dalších
případů údajného vloupání prošli tihle evropští gangsteři hladce. Sherlockovo
vyšetřování jediné pořádné aféry v dějinách sídliště ustrnulo nadobro na mrtvém
bodě.
Dva týdny sbíraly chodby La Belle Epoque špínu a prach. V pračkách se
usazoval sliz a filtry ventilátorů v sušičkách zanášely chuchvalce chlupů a
nití. Nikdo z domovníků nehnul prstem. Odevzali své univerzální klíče a začali
se chystat na vystěhování ze svých již nikoli naturálních bytů. Prvním pracovním
úkolem nového domovnického týmu byla výměna všech zámků v La Belle Epoque.
Housle, na které mystik samosebou zapomněl, zastavárna za rok prodala. Měl
hlavu plnou jiných starostí. Mistrovství světa v blackjacku bylo opět na
spadnutí a Šedý vlk, Stín Alláhův se sháněl po penězích. Nemohl turnaj propást,
protože jediný turnaj, kterého by se nezúčastnil, by byl zcela určitě tím, kdy
mu bylo souzeno stanout na příčce nejvyšší. Hleděl jako vždy kupředu, nikoli
nazpět. Dívat se kupředu byl celoživotní návyk. Neohlížel se zpátky, aby mu
nebylo líto ostatních domovníků, kteří ztratili místo - způsobem, který mohl být
mylně interpretován jako mystikovo zavinění. Kdyby jeho kolegové domovníci v La
Belle Epoque byli bývali bezúhonní, nic by se jim bylo nestalo. Protože však
byli zatíženi svým amatérským oportunismem a nespolehlivými nervy, nakonec to
odskákali. A s tím nic společného neměl. Byli to hlupáci, když se nechali
vynervovat takovou hloupou divadelní rekvizitou, jako je ten komický stroj
pravdy, ale svět je plný beznadějných smolařů a mystik za ně necítil sebemenší
odpovědnost. Nevracel se ani k romantikovi, ještě tak ve snu. Život je třeba žít
intenzívně a každý skutečný život po sobě zanechává jizvy, otřesy a škody.
Mystik si dobře všímal plně prožívaných životů ve svém okolí.
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Nikdy mu nebyli proti srsti lidé, kteří museli někomu přišlápnout prsty, aby se
dostali tam, kde jsou. Romantik taky nikdy nebral ohled na manžely svých metres,
když deklamoval verše a houpal svým velkým ptákem. Hra jménem Neohlížej se
zpátky se hrála na celé planetě. A mystik už mimochodem nikoho nepotřeboval.

Bydleli dosud v La Belle Epoque, v bytě, který už úředně nebyl naturální,
ale za který stejně neplatil činži, když mystik zjistil, že je majitelem ještě
jednoho univerzálního klíče. Jednoho rána jako stvořeného pro sennou rýmu hodila
jeho manželka na knihu matematických permutací, kterou právě studoval, noviny.
Na okraji přeložené stránky byl červenou fixkou orámován inzerát. Zdvihl k ní
oči, ale otáčela se už zase kolem sporáku. Nevypadala, že by ještě věřila v
nadrženou plynatost slov. Oba její andílci teď bydleli jinde, dcera v hlučné
universitní koleji, syn v rozeřvaném mládeneckém bejváku, a mystikova žena toho
napovídala víc s telefonem než se svým manželem. Předpokládala, že policejní
vyšetřování v La Belle Epoque pokračuje, ale tentokrát jí očividně nehrozilo, že
by se musela prokousávat nějakou záhadou, že by náhlý záblesk prozření ozářil
temné fasety manželovy minulosti. Ostatně na vybranou beztak neměla - do staré
vlasti se vrátit nemohla. A vabank Jižní Afriky již taky nepřicházel v úvahu. Na
druhou stranu si tentokrát aspoň nesešlape podpatky posledních střevíců - i když
dnes jich měla mnohem víc než jeden pár - bezcílným bloumáním po borovém parku.
Přijala by manželovo uvěznění s lhostejným pokrčením ramen. Tentokrát byla plně
připravená na všechno. Byla připravená od chvíle, kdy ji odtáhl dozadu k parkové
zdi v návalu strachu, který si komicky vykládala jako náhlý záchvat satyriázy. A
bylo pochybné, jestli by se vůbec obtěžovala navštívit ho ve vězení.
Mystik pohlédl na inzerát. Hledal se v něm zručný, zkušený, spolehlivý
všeuměl pro správu a údržbu velkého činžovního domu. Nikdy by se v tom přepjatém
popisu nepoznal. Z požadovaných kvalifikací moc neměl, ale přesto na číslo z
inzerátu zavolal. Bral tenhle telfonát jako nezbytný krok v menuetu domácího
usmíření, k němuž, jak nepochyboval, dříve či později dojde. Vždycky došlo. Byl
to podmíněný reflex jeho manželství. Nikdy se nedozvěděl o rozvodových poradách,
které jeho žena kdysi vedla v okresním městě. A kdyby mu o nich pověděla,
nevěřil by jí. A tak zavolal a ke svému úžasu místo dostal.
Vyžraný mladý právník, s nímž se mystik sešel v chodbě nájemního domu, ho
na místě přijal. Mladý muž byl jako bumbrlíček a pořád se usmíval jako
zadrhávající meteorolog na obrazovce. Řekl, že zastupuje konsorcium devíti
investorů, kteří jsou všichni členy lukrativního stavu prosazovatelů
spravedlnosti, ale dokáží taky tvrdě uplatňovat svůj zájem. Nabízeli dvoupokojový naturální byt a hodinový plat za veškerou vykonanou práci. Dastane
smlouvu a mzda bude odpovídat odpracovaným hodinám. Mystik si s ním plácl a tři
dny poté se stal správcem a majitelem klíčů od rozlehlého nájemního domu s
vyhlídkou na dvě rušné železniční koleje na periferii kulervoucího nádražního
města. Dvoupatrová stavba se šedesáti bytovými jednotkami byla postavena v
dobách krize třicátých let. Jméno neměla, pouze adresu. Namísto kopírovaného
životního stylu a umělé krajiny mohl se tenhle dům pyšnit šváby, krysami,
rybenkami, hady na dvoře a domácími zvířaty bez omezení druhu a váhy. Nájemníky
zde byly bělovlasé politicky činné dámy, hladovějící umělci, několik svobodných
sekretářek, dva hulvátské gangy motocyklistů, vychrtlí narkomani, rozvedení
nešťastníci řítící se do dalších
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manželství a jeden železniční fanoušek na penzi, který ve dne v noci vysedával v
houpací židli u svého okna. Když vlaky jezdily na čas, byl tím nejšťastnějším
člověkem v domě. Během každé špičky uháněly přímo pod jeho oknem takřka bez
přestávky krátké poschoďové dělnické vlaky. V noci mohl sledovat hustý provoz
nákladních souprav tažených třemi nebo čtyřmi lokomotivami, zřetězených do
dlouhých transparentů s exotickými názvy železničních společností - Great
Pacific, North-Western Territories Co., Santa Fe, Canadien National. Mystik je
také pozoroval a vzpomínal přitom na snově znějící slova filmových kovboje, na
které chodil do starého gymnázia v nádražním městečku dávno předtím, než byly v
jeho ospalých ulicích vysázeny třešně - mnohé z nich dnes už zase pokácené.
Vlaky projížděly přímo pod oknem bytu nového domovníka - všechny byty
odvrácené od trati byly pronajaté. Okna řinčela a vibrovala, podlahy se třásly.
Mimořádně dlouhé noční vlaky uhánějící mimořádně vysokou rychlostí otevíraly
jednu z kuchyňských skříněk. Psi v domě pranic nedbali měsíce podobného díře v
ponožce a vyli spolu s vlakovými píšťalami. Americké píšťaly měly jiné ladění a

tón než ty, kterým mystik a jeho mladá žena naslouchali za dnů svých sexuálních
radovánek v nádražním městečku. Tyhle bučely jako mlhové rohy. To tam bylo
táhlé, vysoké parní kvílení, které oblévalo steny opilého, delirantního,
synoplodného orgasmu. Ale nic z toho se už v jejich manželství stejně
nevyskytovalo.
Mystikova přemýšlivá družka někdy dumala nad podivnými symetriemi osudu,
které je posadily nad jiné koleje jiného nádražního města, opět bezdětné, jejich
spánek opět obětí důvěrně zvámých kovových vibrací, jejich smysl pro čas opět
zarámován duněním kolem projíždějících vlaků. Ale takovéhle podobnosti byly jen
trpkým paskvilem. Lepší by bylo nemít vůbec žádné vzpomínky. Neboť dlouhé noční
vlaky s lesklými automobily, uhlím, stavebním dřívím a naftou občas kdesi
hluboko v jejím těle rozčeřily pozůstatky něhy - všechny ty pocity, jež kdysi
splývaly s burácením vlaku a vůní třešňových květů - když tak ležela v posteli z
druhé ruky vedle chrápajícího lehkomyslného lháře, Krále Las Vegas, Mistra
světa, Stínu Alláhova, který usnul v rychlém přechodu z pivních mlh do
hrůzostrašných snů.
Stín Alláhův se vrhl do nových úkolů s tímž maniakálním zápalem, s jakým
kdysi vstupoval do zapářené, roztetelené faty morgány podnikatelského světa.
Naučil se snad všechno kromě přivádění dětí na svět. Uměl zdít na sucho,
malovat, řezat trubky, topit pod kotly ústředního topení, opravovat ledničky a
sporáky, vyměňovat dřevěné obložneí, zavěšovat kuchyňské linky, odřezávat
oběšené sebevrahy, pronajímat byt, vybírat dlužnou činži, opravovat nábytek,
vyměňovat zámky u poštovních schránek a donutit šváby, aby se přestěhovali z
jednoho bytu do druhého. Jeho cílem bylo proměnit bezejmenný činžovní dům v
Projekt městského životního stylu. Nevybíral si volno, aby mohl cestovat se svým
novým univerzálním klíčem, neboť tady byl v oběhu pouze jeden jediný univerzální
klíč a jakékoli vyšetřování by rychle muselo přinést ovoce. Otročil dvacet hodin
denně, neboť se rychle blížil čas návratu do bezčasého města gauguinovských
krásek a srdcí a chtěl se tam vrátit ve velkém stylu.
Tři dny před sejmutím prvního balíčku karet na Mistrovství světa v
blackjacku mu vyžraný právník oznámil, že všechny hodiny, které si Stín Alláhův
napsal do pracovního výkazu, neproplatí. Ačkoli příjmy z činžáku vzrostly neboť několik
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nově opravených a pronajatých bytů předtím zelo prázdnotou - na splátky na hypotéku a současně na mystikovu mzdu za všechny ty řádně
odpracované a dokumentované hodiny to pořád nestačilo. A nikdo z partnerů
nehodlal v tomhle baráku utopit další spousty peněz. Něco mu zaplatí, ale musí
chvíli počkat.
Mystik skočil do své béžové fordky stejšna a rozjel se do kanceláře
vyžraného právníka, kde ztropil velkolepou scénu. Řval a strkal do sekretářek a
kopal do dveří a vyhrožoval devíti advokátům soudem, který jim natrhne prdel.
Než dorazila policie a zneškodnila ho, šla mu pěna od huby. To už byl propuštěný
a jedna z vyjukaných sekretářek psala na stroji jeho výpověď.
Jen co se uklidnil, policie ho propustila. Odspěchal domů a chopil se
univerzálního klíče. Ztratil veškerou rozvahu a soudnost. Pročesal všechny byty,
kde nebyl nikdo doma, a poskládal dost peněz na letenku, kterou měl už
zabukovanou. Ale tihle nájemníci neměli tolik peněz a nakládali s nimi jinak než
lidé v La Belle Epoque a mystik zjistil, že se mu pro vstup do Mistrovství světa
v blackjacku nedostává ještě pět set dolarů. V zoufalém pokusu zachránit svoji
korunovaci za Krále blackjacku rozhodl se Stín Alláhův oživit opět některé ze
svých zanedbaných známostí v emigrantské obci.
Neztratil svůj dar zacházení se slovy. Za jediný dlouhý večer navštívil
všechny své nezaměstnané kolegy z La Belle Epoque a pro každého měl týž smutný
kukuč a týž srdceryvný příběh. Dcera se potatila až hrůza. Svatba musí. být co
nejdřív, protože s tou novinkou čekala příliš dlouho. Zavázal se svatbu
zaplatit, ale momentálně je s prachama jaksi na štíru, protože zrovna vysolil
tři tisíce doláčů na školné za její studia, s kterýma je teď taky utrum. Ještě
štěstí, že má dobrou práci, takže splatit jakoukoli půjčku je pro něj hračkou.

Zaplatí samosebou slušný úrok - nic míň než dvacet procent. Stejně to bude jenom
nakrátko. A v případě, že by se ,s ním nedejbůh něco stalo - zaklepme to radši
na dřevo - ručí za jeho půjčky rodina. Z celoživotních úspor jednoho domovníka
vymámil dva tisíce dolarů, pět set od druhého a dvě stovky od bývalého správce
La Belle Epoque, kterého pořád ještě žralo, že ho mystik přirovnával k papeži a
Kohoutkově kometě. Všichni se dali ošálit jeho upřímností a přesvědčivou
vyrovnaností ducha, s níž dal na frak stroji pravdy. Mimoto jim půjčka na
dvacetiprocentní úrok připadala jako dobrá investice. Jeho trápení je taky
příjemně vzrušovalo a rozveselovalo. Dokazovalo, že maléru se člověk neuchrání,
ať má práci nebo ne.
V noci se mystik vplížil do La Belle Epoque a dočista vybílil kasičky
všech praček a sušiček. Pohyboval se rychle, metodicky a potichu sázeje všechno,
jako už tolikrát předtím, na jednu kartu a opět z toho vyvázl se zdravou kůží.
Moc toho nenaspal. Brzy ráno vstal, pečlivě se oholil a vyrazil do ulic.
Navštívil několik dalších rodin krajanů, kterým s manželkou podali pomocnou
ruku, když dorazili do kulervoucího města. Jeho promluva, rozšířená teď o
pozvání na svatbu, mu vynesla dalších patnáct set dolarů. Nepovažoval svou
báchorku o svatbě z donucení za lež. Byl to spíš nouzový taktický manévr, neboť
měl všechno promyšlené. Za další dva týdny bude imaginární plod potracen, svatba
se svůdcem odvolána a všechny půjčky se štědrým úrokem zaplaceny, jen co se
vrátí z hlavního města světa.
Věděl, že neúspěch si nemůže dovolit. Fiktivní svatba visela na příliš
tenkých nitkách. Ale cítil se výborně. Nervy měl jako provazy, ačkoli většina
lidí, které znal, by se pod tímhle tlakem už začala sesypávat. A navíc věděl,
jak na to,
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aby vyhrál. Nebude tam přece poprvé. A i kdyby ho nějaké srdcové eso znovu z
turnaje vyřadilo - což bylo absurdní vzhledem k jeho formě a nezvratnému
přesvědčení, že tentokrát udělá v Las Vegas terno - pořád ještě bude mít
sedmatřicet stováků, které se dají zmnohonásobit u ruletového stolu. Kdyby došlo
k nejhoršímu, vždycky se může dobelhat k cíli geometrickou řadou nízkých
ruletových sázek a odporoučet se jako finančně nezávislý, bohatý Yankee. Ať se
snažil sebevíc, nenacházel ve svém plánu jedinou trhlinu.
Když mystik vystoupil z nejlevnějšího víkendového letadla a vlezl do
kyvadlového autobusu do města laciných světel a drahého libida, byl z něho opět
starý Stín Alláhův, pán situace. Básník krajní nutnosti. Mistr přetvářky, Hráč
železných nervů. K příštím narozeninám si daruje obrovský dort, v němž bude
skryta krásná nahatá ženská, zmírající touhou vrhnout se mu do náruče. Byl
zpátky doma, aby si zapěl rozkošný duet s paní štěstěnou. Fantaskní vidění světa
ho už neochromovalo. S meditováním nad vlastním pupíkem byl konec. Nahudl už na
housle, jejichž hudba pojímala celé lidské dějiny. Nikdy se už nedá zmást dveřní
západkou, natož blikajícími neóny, které spolykaly hvězdy. Nikdy se už nepromění
v banální mouchu. Byl opět ve formě, muž činu dychtící po boji, ztracená
sebedůvěra obnovena. Byl doma.
V obnošené kožené bundě přehozené přes rameno si nesl základní lidské
náležitosti smrsklé na velikost poněženky. Měl v ní čtyři tisíce dvě stě dolarů,
ke kterým necítil sebemenší vztah, neboť si je nevydělal, čtyři tisíce dolarů
základního kapitálu na rekonstrukci své osobnosti, za čtyři tisíce dolarů
amnézie pro všechny vzpomínky číhající v jeho snech. Zahleděl se z okna pomalu
se ploužícího kyvadlového autobusu a pozoroval první fáze milostných předeher
mezi krásnými šlapkami a obézními turisty na chodníku a blikající neonový nápis,
který v jednu chvíli vzýval hvězdy, aby seskočily z nebes, a v příští je
zbavoval práva na existenci. Náhle si uvědomil, že domov má vlastně tutéž
pulsující kvalitu. Domov je místem, kde se vám mžiknutím oka mohou prohodit
matky, kde každé srdce má svůj vypínač, kde se nemusíte obtěžovat vyhlašováním
osobní nezávislosti, protože ta je vám dána od samého začátku. Vědomí, že i
kdyby se přihodilo nemožné a přece jen zásluhou nějaké absurdní permutace náhody
podstatu svých základních lidských náležitostí ztratil, nemusí se vracet do
nádražního města a k lidem, s nimiž prožil svůj život, přinášelo útěchu. Nikdy

by už neopustil tohle pulsující město, které svá mámení a iluze všeho zdání
domova zbavilo. Už dosti útěků z domova. To tady spíš umře - kdyby se náhodou
stalo, jakkoli se to zdálo nemožné, a prohrál celé čtyři tisíce dolarů z
nádražního města. Tentokrát si prozíravě zpáteční letenku nekoupil. A byl si na
beton jistým že pěšky se do Chicaga nevrátí.
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Václav Havel - Dvě poznámky k "Miliónovému jeepu" Jana Nováka
Na románu mladého a úspěšného amerického autora českého původu Jana
Nováka, "Milionový jeep" mě fascinují hlavně dvě věci.
Zaprvé to, že autor nepropadá čemusi, co bych nazval komplexem autorské
důležitosti: nezdá se, že by svému názoru na svět, svému vidění a hodnocení
dějů, událostí a postav a svému způsobu jejich analýzy přikládal nějakou
zvýšenou váhu, nebo byl dokonce jimi nějak narcistně okouzlen, jak to známe u
mnoha soudobých autorů starší generace, včetně českých. Nepíše zkrátka způsobem,
který neustále sám na sebe ukazuje prstem a šeptá nám do ucha: podívejte, jak
jsem zajímavý a jak je můj tvůrce duchaplný! V jeho sugestivním líčení životního
příběhu hlavní postavy románu i obou světů, jimiž tato postava prochází /Čechy
od čtyřicátých do šedesátých let a emigrace nejprve v rakouském utečeneckém
táboře a pak v USA sedmdesátých let/, cítím ten druh chápajícího nadhledu, který
prozrazuje nenafoukaný zájem o skutečnost takovou, jaká je. Autor je, pravda,
často přísně věcný a "bezlazurový" /jak by řekl Jiří Kolář/, servítky si nebere
a sentimentální či takticky vybalancované ohledy nemá, nicméně právě to je na
něm sympatické: pozoruhodnost světa jako by byla pro něj důležitější než
pozoruhodnost vlastního pohledu. Ať píše o čemkoliv, od tupé krutosti
československého režimu padesátých let, přes gangsterismus mladých uprchlíků v
táboře až po beznadějné vzezření okolí Chicaga, nepíše o tom proto, aby
demonstroval svou pozorovací a analytickou dovednost /i když ji má!/, ale proto,
že to tak prostě bylo a tak to je. Je cosi velmi cudného, ba až - navzdory všem
drsnostem, - velmi noblesního v tomto autorském, přístupu. A možná právě, v něm
tkví i důvod, proč se kniha čte s takovým, napětím a proč člověka nutí myslet
víc o absurdním světě, v němž žijeme, než o jejím autorovi a jeho myšlenkách.
Zprvu se může zdát, že jde o lehce hrabalovskou ironicko-poetickou epopej
jednoho zvláštního lidského osudu, do nějž se tak či onak zapsaly moderní
dějiny, který autor důvěrně zná a o němž touží vydat svědectví. Kdyby nešlo po
celou knihu o nic jiného, zajisté by i to stačilo. Mě však fascinuje - a to je
druhá věc - jak tenhle epos začíná v závěrečných kapitolách přerůstat sám sebe a
jak se nenápadně mění v cosi víc, než čím se původně zdál: ve velké a tragické
podobenství. Svérázný hrdina, toužící odvždycky nějak přelstít svět, který mu
ubližuje /být na něm nezávislý, jak sám říká/, se zvolna mění z české figurky v
tragického a tak říkajíc univerzálního hrdinu: věrohodné vylíčení jeho postupné
proměny z drobného podivína osobitých defraudací v šílence, posedlého maniakální
touhou napsat jakési velké poselství světu o sobě samém a své životní tragédii,
proměňuje nenápadně i žánr knihy, až posléze zjišťujeme, že už dávno nejsme ve
světě hrabalovské epiky, ale že jsme konfrontováni s dobře zkomponovaným
dramatem vyzařujícím mnoha významy: malý podvodníček, byť megalomanských sklonů,
který chtěl nejprve vyzrát na komunisty doma a pak exilem a který chtěl posléze
vyzrát i na svůj exil a na celou Ameriku, nám před očima vyrostl ve smutného
svědka bídy dnešního světa, bídy lidského údělu a beznadějnosti každého pokusu
vylhat se z přímého utkání se skutečností. Hlavní hrdina je obětí sebe sama i
obětí světa, v němž žijeme. Jeho smutný konec má v sobě náboj mnohoznačného,
zneklidňujícího, ba až varovného poselství. Uvědomujeme si, že se nevylžeme ani
ze své minulosti, ani z následků vlastních činů, ani z povinnosti postavit se
tváří v tvář tomuto krutému světu. Oblouk, který opsal malý český rebel, než se
stal americkým šílencem, nahání hrůzu nejen tím, co vypovídá o mlýnských kolech
moderního světa, ale i tím, co říká o divných hlubinách lidské duše.
Je to dobře napsaná kniha, ale je to zároveň kniha, která je čímsi víc,
než jen svým dobrým napsáním; proto máme sklon si toho, jak je napsána,

nevšímat. Není však právě tento druh vyprovokované nevšímavosti tou
nejvýmluvnější známkou opravdu dobrého napsání?
(březen 1988)
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Dmitrij Savickij: LAURA
Dmitrij Savickij: LAURA
Naposledy jsem ji viděl na Puškinově náměstí. Někam spěchala a snášely se
na ni poma]é, velké vločky sněhu. Chtěl jsem zavolat, ale nemohl jsem se k tomu
odhodlat a ona už mne minula, přešla kolem mě tak blízko, že jsem ucítil její
vůni, kterou jsem tak dobře znal. Už na přechodu ji sníh začal pokrývat
třpytivými hvězdami. Pak mi ji naposledy ozářily fialovým světlem pouliční
lampy, prchavý obrázek u arménského obchodu na rohu ulice.
Sníh, který padá s kouzelnou pomalostí, litinové svítilny, Laura: to
všechno zmizelo. V noční Paříži jsou ulice osvětlené výkladními skříněmi a
světlem kaváren. Sníh je tu spíše vzácný. Jasně, na horách ho máte, kolik
chcete, ale to jsou hory. Co se týče Laury, letmo jsem ji znovu spatřil až v New
Yorku. Bylo to v únoru. Abych se dostal z Lexington Avenue na Park Avenue, musel
jsem postupovat jako v Arktidě: odolávat náporům větru, který se mnou točil do
všech stran, nebo se klouzat a brodit závějemi sněhu. Zahlédl jsem před sebou
nějaký kožich, který mi byl povědomý, ale sníh mne oslepoval a nemohl jsem si tu
spěchající ženu pořádně prohlédnout. Na okamžik se mi zdálo, že to je ona,
Laura. Svítilny vrhaly ostré pobledlé světlo jako v Moskvě, nějaké taxi klouzalo
po sněhové břečce, o kus dál si ve větru úplně opilý vytáhlý čahoun zapaloval
cigaretu. Zakymácel se ale a zapalovač mu zhasl: začal sprostě nadávat a zahodil
ho do tmy. Zakřičel jsem do toho vichru: "Lauro?", i když jsem věděl, že to je
zbytečné. Pravděpodobnost, že to je ona, byla mizivá. Žena se otočila. Byla to
mladá černoška s nedůvěřivým, ale půvabným pohledem. Omluvil jsem se jí a šel
dál.
A potom jednou večeř, v kavárně na náměstí Châtelet, ve které bylo vedro k
zalknutí, tam byla, seděla u sousedního stolku, pila kafe a dívala se na ulici.
Stále měla vlasy stočené do uzlu a vyčesané do výšky, obnaženou šíji. Do
výstřihu šatů jí klouzal stejný náhrdelník z bledých perel - jediné dědictví po
její matce, pianistce, kterou poslali do koncentračního tábora. Znovu jsem si
připomněl ten pohyb, který dělala, když si náhrdelník odepínala, vysoko zdvižené
lokty, dvě vlásničky v ústech, nepřítomný pohled. Uměla se jako nebe zahalit
mraky. Vřelost lidských vztahů na ni působila, jako když dýchnete na sklo. Brzy
byla neprůhledná, brzy zas skoro až neslušně průsvitná. Číšník mi přinesl koňak
a čekal až zaplatím. Podal jsem mu stofrankovou bankovku, aniž bych se na něho
podíval, tak jsem se bál odvrátit oči od Lauřina stolku, jako kdyby to byla
intenzita mého slzami zaraženého pohledu, která vyvolávala její zjevení, jako
kdybych jediným zakolísáním své pozornosti, životní síly, svého záření riskoval,
že se její obraz rozplyne, zrovna tak jako průvan z otevřených dveří rozhání
spirály dýmu z cigaret. Dívala se na proudy vody, které stékaly po osvětlené
kašně, ale nevěděl jsem, jestli je vidí. Můj Bože! Tak dobře jsem znal to, jak
otáčela hlavou, ten zvyk mhouřit oči pokaždé, když měnila směr svého pohledu.
Toto nepatrné mhouření mi možná bylo bližší, než trámy stropu nad mou postelí po
pěti letech života v Paříži.
Vyndala si zápalky a cigarety, poklepala cigaretou o balíček úplně stejně
jako to kdysi dělávala s ruskými cigaretami a zamyšleně škrtla sirkou. To mi
bylo také tak známé, až jsem se někde uvnitř zalykal blahem - zapálila sirku a
zapomněla na ni.
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Když ji zápalka popálila, odhodila ji do popelníku, kde se hned rozpoutal malý
požár. "Musíme přesvědčit ženy, které jsou pyro- manky, aby si braly hasiče…",
říkával důležitě Lauřin bratr, důstojník neobvyklé armády, která oplývala právě
takovýmto nej- rafinovanějším způsobem humoru. Číšník přepočítal peníze a
vzdálil se. Ani mě nenapadlo, abych se sám sebe zeptal, co tady Laura dělá, v
noci v této kavárně, kde si ctitelé hudby vyměňovali dojmy z koncertu, který se
konal v sousedním divadle a kde hrál jeden jazzový král, taková živá mrtvola. I
když jsem stále věděl, že patřila mezi ty, kterým nedají povolení k výjezdu.
Jenže už jsem pozapomněl, jakou nepropustnost v sobě obsahovalo slovo hranice.
Květinářka s pěkným košíkem a unaveným pohledem vklouzla mezi stoly. Spolu s
jemnou vůní jasmínu se objevil i roh jedné tmavé uličky po dešti a velmi blízké
šplouchání vody.
"Odkud jsou?"
Oslovil jsem velurový rukáv květinářky.
"Z Tunisu," odpověděla mi.
Koupil jsem jedno klubko jasmínových květů, které byly pečlivě přivázány k
větvičce a tvořily tak kytici a vstal jsem. Neviditelné ruce znovu zavřely okno
a ulička, která vzplála ohněm, ihned pohasla.
Zavolal jsem na ni:
"Lauro!"
Úsměv viníka pomalu zaplavoval moji tvář. Věděl jsem, že budou slzy,
nesouvislé řeči rozviřující minulost, a pak půjdeme k ní, ne, ke mně. Už jsem si
říkal, i když jsem bydlel pár kroků od kavárny, že bude lepší si vzít taxíka…
Konečně přišla k sobě a podívala se na mě.
"Lauro…" Pořád jsem se usmíval. "To jsem já."
Zamáčkla cigaretu do svého šálku - tohle gesto jsem nikdy neschvaloval -,
hodila na stůl několik drobných a zamumlala něco francouzsky. Vteřinu na to
prudce vstala. Stáli jsme tak chvilku proti sobě. Myslím, že jsem k ní natáhl
ruku s jasmínem.
"Poslyš," byli jsme ve středu pozornosti celé kavárny, "musíme si o nás
promluvit."
Zkusil jsem ji vzít za ruku. Stále mluvila francouzsky.
"Můžeš se na mě po pěti letech ještě zlobit pro tu hloupost?"
Rázně mi vytrhla svou ruku a vyrazila ke dveřím. Číšník vyskočil, ale když
viděl, že na stole leží peníze, sklidil rychle šálek a odnesl popelník.
Vrátil jsem se ke svému stolu. Jasmín měl barvu růžového masa. Z
emigrantského zvyku jsem Lauřino zděšení přisoudil přehnanému strachu ze špionů.
Myslela si asi, že jsem nějaký prachatý diplomat v brýlích z želvoviny, který se
tu s ní chce seznámit; ale marně jsem svědomitě míchal karty a nasazoval jí na
hlavu klobouk se závojíčkem, nemohl jsem tím získat svou Mata-Hari. Nepoznala
mě? Bylo by to možné? Zmizela navždy? Jak sprosté slovo! Slovo, které je pro
filosofii mrtvé, které hnusně páchne jako mrtvola. Dopil jsem jedním douškem
koňak a vyšel na ulici. Nepršelo, ale nad střechami se ozývalo burácení hromu. Z
akvária jednoho rybího restaurantu pošilhával po kolemjdoucích obrovský krab.
Zastavil jsem se. Zahleděl jsem se na klepeta, která se střídavě otvírala a
svírala v odrazu mého obličeje na skle a pochopil jsem. Bilo to do očí. Oholil
jsem si vousy. Chudák Laura, má v cizím městě strach, možná, právě utíká ze
svého hotelu, aby unikla kamarádům, kteří to sní myslí dobře, utíká se školní
zásobou koktavé francouzštiny, Laura, kterou s lhostejnou drzostí určitě
obtěžují všichni chlapi ve městě a ona je nemůže rusky usadit tak, jako to dobře
uměla v Moskvě…
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Můj Bože! Určitě by mě nikdo nepoznal. Stejně jako v Rusku, když jsem se poprvé
oholil a vracel se domů s obličejem nahým jako ruka, neotevřel jsem si dveře
klíčem, ale zazvonil jsem a přišla matka, podívala se na mě a aniž by pohla
brvou mi s úsměvem řekla:
"Saša není doma. Zkuste to později."

Krab tleskal svými klepety a snažil se mi uštípnout ucho. Klepety
stvořenými k stříhání ostnatých drátů. Otočil jsem se a chtěl odejít, když se na
rohu vedle páté kasárenské strážnice shlukl nějaký karnevalový rej z ulice
Saint-Denis. Slunce se odrazilo na hrotech ostnatého drátu, který ohrazoval
tábor a zbrotilo sníh krví. Na jedlové větvi zamrkal hejl. U dveří sexshopu se
šklebil mladý pár.
Rozhodl jsem se chodit do toho bistra každý den. Číšníci si na mě zvykli a
šéf za pultem mě zdravil kývnutím hlavy. Byl jsem nejasně přesvědčený, že naše
setkání zanechalo v jejím vědomí jakousi trhlinu, a že se vrátí. Stalo se to
takhle. V hodině oběda se králíci a ramlice cpali svým salátem na terase.
Pierre, pětadvacetiletý, plešatý číšník, koulel prázdné pivní sudy ven na ulici.
Laura čekala přede dveřmi, až se uvolní průchod. Měla na sobě tmavozelené
hedvábné šaty, které mi připomněly barvu jedlí na dáče. Vlasy měla svázané
stejnou stužkou jako minule. Jediný volný stůl byl za mnou. Šla po špičkách mezi
židlemi. Zvedl jsem se a vyšel jí naproti. Vteřinu se na mě dívala, pak se
obrátila a odešla.
Uběhly dva týdny. Jednom jsem ji zahlédl u vchodu do metra. Drapnul jsem
tašku a vyskočil z kavárny, ale už byla pryč. Pohltil ji dav, dav mezi ulicí a
nábřežím, maloměstsky žravý a spokojený sám se sebou. Pokaždé, když vstoupím do
tohoto maelströmu, tak se v něm ztratím. Jsem už jen podrážděný, zmatený a
otupělý. Jako blázen hledám cestu mezi línými vlnami lidského masa a když se mi
to podaří, trvá to dlouho, než se z toho vzpamatuju.
Tedy, buď bydlela někde blízko té kavárny, anebo - a tahle myšlenka zprvu
vypadala jako vtip, ale později mi připadala stále pravděpodobnější - se tam s
někým tajně scházela. Neboť konec konců v minulosti byli špióni našimi kamarády
ze třídy nebo bývalými milenkami. Na Maltě jsem byl jednou pozván na nějaký
koktajlový večírek na vyslanectví a setkal jsem se tam s Valerkou Uškinem, se
kterým jsem občas trávil dětství na dáče. Byl jsem dost opilý a ihned jsem si
uvědomil, že bude lepší, když ho neoslovím. Spokojil jsem se s tím, že jsem ho
obdivoval z dálky. Zářil celý čistotou, nanejvýš spokojený sám se sebou, bez
sebemenšího zaváhání přeskakoval z jednoho jazyka do druhého. Byl vyškolen pro
Japonsko, a teď se Japonci i podobal - "Když umíš dobře nějaký jazyk," říkával,
"začne se ti jeho charakter vtiskovat do tváře." Rád bych věděl, na jaký pas
cestoval. Proč by tuhle práci nemohla dělat také Laura? Ostatně, každodenní
život špióna nespočívá ve skákání z rychle jedoucích vlaků, ale spíše ve
zdlouhavém chození do různých putyk a zamračeném pokyvování hlavou.
Labužnicky jsem popíjel sauternské nebo pivo a živil jsem se takovými
pitomostmi. Kvůli svému bratrovi nemohla Laura zemi opustit "tak jednoduše. Byl
u KGB, nosil nebesky modré nárameníky a studoval parapsychologii, vědu, která už
přestala být z hlediska vědeckého marxismu závadná. Nemohl jsem ho ani cítit.
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Byl drzý a sebejistý, měl zkrátka tenhle podivný sovětský nátěr. Stačilo mu
ukázat jen růžek svého průkazu Služebníka státu a jakékoli dveře, ať už
překližkové nebo mramorové, se před ním otevřely. Jen tak, abych mu provedl
nějakou sviňárnu, jsem mu jednou přebral jeho neposednou a rozesmátou holku. Ani
mě nenapadlo, že bych tím mohl ublížit Lauře. Pitomost často varovně
předznamenává nějakou důležitou událost. Jakoby lemovala spodní stranu osudu.
Laura mě opustila. Zůstala mi na krku nezkrotná devatenáctiletá holka a neměl
jsem ponětí, co si s ní počnu. Do mého života tehdy začal padat sníh. Nejen
zeshora dolů nebo šikmo, ale také zevnitř. Odjel Simonjan. Gjéra Čujikov se
vypařil na nafukovacím člunu přes Pontus Euxinus /l/. Sjema Goldstein se
zapomněl vrátit ze zahraničního zájezdu. V Moskvě se rodila strašlivá pustina.
Zažádal jsem si také o povolení k výjezdu. I když se to zdá velmi podivné,
pomohl mi odjet Lauřin bratr. Předtím se mi nejasně naznačovalo, že bych
vycestovat mohl, ale spíš na východ než na západ. Ale modrooký hejtman armády
věštců a čarodějnic zmáčkl knoflík a vyrazil se mnou dveře do ráje. Probudil
jsem se v Paříži. Život byl krásný a jediné, co mi chybělo, byla sestra kapitána
s modrými nárameníky.

V srpnu jsem dělal nějaké řemeslnické práce v bytě šéfa restaurantu, ve
kterém jsem i čas od času dělal barmana. Dostal jsem za to hodně peněz a trvalo
to asi dvacet dní. Pak jsem strávil týden v Antibes na Jazzovém festivalu a tam
se mi vyplnil můj dávný sen: seznámil jsem se se Stanem Getzem a McCoy Tynerem.
Řvali smíchy, když jsem jim vyprávěl o siláckých kouscích našich podzemních
hudebních fanoušků. McCoy se mě zeptal, proč nezplodím pár stránek o moskevských
jazzmenech."'Down Beat'," říkal, "je nadšeně otiskne."
Vrátil jsem se z Antibes báječně vyspalý a opálený. Přijel jsem do Paříže
1. září; ten večer přišla do bistra Laura a už neodešla.
Slovo štěstí v mém slovníku chybí. Říci si, že jsem šťastný je horší, než
kdybych byl mrtvý. Nebo to spíše znamená být mrtvým žijícím. Mluvit o štěstí je
vulgárním shromažďováním toho, co je v životě nejlepší. Vidím kapitulaci ve
tváři lidí, kteří si tímto slovem vyplachují ústa. Pro mě se život skládá z
podivuhodných lomených čar. Vyslovit slovo štěstí, to je jako kdybych přejel
svůj život pětitunovou válcovačkou. Když se mě někdo zeptá, jestli jsem šťastný,
chce se mi zvracet.
Pronajali jsme si dvoupokojový byt vedle Jardin des Plântes. Nicméně jsem
si ponechal svou malou garsoniéru v Marais. Laura dělala manekýnku u Angela
Tarlazziho a vydělávala za den tolik, kolik jsem já dostal za měsíc tím, že jsem
dával lekce ruštiny a stál za barovým pultem. Nikdy jsem se jí na nic neptal.
Jen tu první noc jsem jí zkusil položit pár tupých a unavených otázek. Chodila
nahá po mé garsonce, prohlížela si věci na stole, otevírala dubový bar, nedbale
nalévala portské, mizela v koupelně, kde zvonila mými flakóny. Konečně se
usadila na posteli a prohlásila: "Jen ubožáci - ubožáci a osamělí - mají tak
drahé věci…" To mě neurazilo. Ne, vůbec ne. Ale přehnalo se mi hlavou
-----------------------------------------------/l/ Pentus Euxinus - dnešní Černé moře /p. př./
-134**************************************************************************
Dmitrij Savickij
pár otázek. Laura nechtěla odpovídat. Nenaléhal jsem. Proč pokoušet osud? Spíš
jsem si nemohl zvyknout na to, že spolu mluvíme francouzsky. Ruštinu rozhodně
odmítala. Mluvila francouzsky mnohem lépe než já a to mě překvapovalo. Byla plná
drobných tajemství a úkrytů. Nijak by mě neudivilo, kdyby mi řekla, že jen tak
pro pobavení studuje akupunkturu, nukleární fyziku nebo karate.
Čas od času cestovala. Létala do Říma, New Yorku, Tokya nebo Amsterodamu.
I když ve skutečnosti moje žárlivost neměla, do čeho by se zahryzla,
představoval jsem si všechny možné idiotské historky jako ze špatných romansphotos /l/. Tak například jsem ji zcela vážně podezříval, že pracuje pro
ministerstvo, kde byl zaměstnán i její bratr. Tak dobře zapadla do západního
stylu života, chovala se tak zasvěceně, cestovala, mluvila, kupovala si hadry
nebo s obrovskou nenuceností rozdávala almužny, žila s takovým nedostatkem
komplexů, až jsem byl přesvědčený, že ze své klece neulétla jen aby cvrlikala,
ale za mnohem vážnějším účelem, za mnohem vyšším cílem. Stačí jen chtít a život
se hemží shodami okolností. Výbuch bomby v Benátkách se stal ve stejné době, kdy
tam ona fotila Most vzdechů. Odstranění generála Lloyda. se časově shodovalo s
jejím pobytem v Madridu. Byla v Londýně, když tam Libanonci unesli francouzské
letadlo, v Tokyu během atentátu na ministerského Premiéra. Kousky důmyslně
složené a odvážné teroristické hádanky se pokaždé překrývaly s dobou její špatně
ospravedlněné nepřítomnosti. Nicméně, tyhle myšlenky mě pronásledovaly jen když
byla na cestách. Po jejím návratu, když zaplavila vzduch svým žárem, svými
vůněmi, štěbetáním do telefonu, jsem byl odzbrojen. Má podezření pocházela z
postsovětské paranoie. Spjata dlouho se sociálním pokrokem, byla má duše
vykotlaná a jakoby zkypřená strachem. Nebyla schopna se vyléčit, zalepit
náplastí ta místa, která patřila minulosti. Uvažoval jsem chvílemi o amputaci…
Laura měla velký talent být ženou. Připadala mi tak už v Moskvě. Všechno
se kolem ní chvělo a vibrovalo. Jakákoli běžná věc s ní dostávala smysl. Láska s

ní - ještě jedno ze slov chátry -, láska nebyla tělesným chaosem, ale byl to
let, způsob jak uniknout tomuto světu. Stoupali jsme do takových výšin, že nám
dlouho trvalo, než jsme opět sestoupili, než jsme se vrátili na vlhké a
pomačkané prostěradlo. "Nejkrásnější chvíle," řekla jednou, "jsou ty, kdy je
duše úplně odpoutaná, úplně odtržená od reality. Přemýšlet, být v polovědomí, to
je trest našeho života. Život neuvázl mezi rájem a peklem, ale mezi dvěma ráji…"
Strávili jsme Nový rok spolu, sami dva, na pobřeží v Normandii. V domě
jejích příbuzných, jak tvrdila. To se mnou škublo, ale neřekl jsem nic.
Francouzské okno vedlo přímo na pustou pláž; zimní, černé vlny byly lemovány
šišlavou pěnou; kormoráňi seděli vysoko na dunách provlhlého písku a odlesky
ohně z krbu tančily na okně, na tlustém, téměř lidském břichu obrovských mraků.
Jednoho dne - a bylo to, jako kdyby mě bodla budoucnost, která tajně vstoupila
do přítomnosti - tedy jednoho dne, když seděla na hromadě polštářů, hrnek
svařeného vína po ruce, mi řekla:
"Víš, někdy se sama sebe ptám, že to, že jsem s tebou…"
Když viděla jak rudnu, rychle dodala:
"Nerozčiluj se, prostě nechápu…"
------------------------------------------------------------------------/I/ romans-photos: román podaný formou fotografického seriálu se slovním
doprovodem /p. př./
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"Lauro…"
Nakrátko jsem se odmlčel, to jméno mi zakázala používat.
"Je opravdu nutné stále všemu rozumět, dávat všemu jméno? City, které
nemají jméno, žijí svobodněji. Znásilňujeme to, co pojmenováváme, abychom to
uložili do pěti nebo šesti písmen. O co ti jde? O to, že jsem ti nikdy neřekl,
že…"
"Ne," popel z její cigarety spadl na polštář, "vůbec ne. Jsem s tebou
ráda, ale nevím, jestli tě miluju. Vidíš, já se toho slova nebojím. Někdy mívám
pocit, že mě někam ženeš, nevím kam. Třeba do auta, které mě spoutanou unese do
neznáma nebo na kraj nějaké propasti. Bojím se tě, Alexi. Ne často, ale někdy
mám strach. Možná jsi dobrý milenec, ale jsi velmi špatný psycholog. Nemáš ani
ponětí o vibracích, které z tebe vyzařují…"
Seděli jsme ve tmě. Nestálé plameny se chvěly v krbu. Světla nějakého auta
pomalu zametly místnost. Vzal jsem Lauru za ruku. Byla hebká a studená. Venku se
ozval smích. Laura se natáhla a rozsvítila lampu.
"Přilož v krbu," požádala mě, "myslím, že máme návštěvu."
Byla to banda jejích známých. Byli veselí a opilí, přijeli ze Saint-Valéry
a přivezli nějaké jídlo. Jeden z auta vyoperovával koš nacpaný potravinami, jiný
otevíral víno. Laura pustila jednu starou desku, předehru k "Tristanovi". Byli
to báječní lidé. A Frédéric a Pierre a Solange a malá Valérie. Tlustý Pierre
ležel Lauře u nohou - ještě nikdy jsem neviděl nějakého Pierra, který by nebyl
tlustý - a řehtal se tak nahlas, až vířil prach na trámech v místnosti; aniž by
se díval, házel olivové pecky do ohně. Solange se mě vyptávala na ruskou duši;
Frédéric s malou Valérií zmizeli nahoru do pokoje. Poslouchal jsem oceán a
nevnímal, co Solange říká. Měl jsem chuť řvát. První měsíce opojení z Laury
skončily. Jako kdysi v Moskvě, jsem věděl, že jestli nevymyslím nějaké radikální
řešení, znovu ji ztratím. Ta idiotská moskevská událost rozpoutala katastrofu.
Co teď mohu dělat, po tolika letech? Solange si ubalila joint hašiše a někam
daleko odletěla. Zvedl jsem se a vyšel ven. Mraky zmizely a nebe bylo plné
hvězd. S námahou jsem našel souhvězdí Štíra a Plejády. Moře se utišilo a jenom
slabě hučelo. Nějaká ruka se dotkla mého ramene. Druhá ruka mi nabídla joint.
Byla podivně krásná ta Solange. Otočil jsem se. Byla to Laura. Něco šeptala a
poprvé se mi zdálo, že slyším ruská slovíčka.
Začátkem dubna se mi začala ztrácet. Brzo na hory, na víkend, který nešel
odmítnout a ani jsem tam nemohl jet s ní. Jí se tam nechtělo, ale bylo to

nezbytné pro její kariéru. Brzo na Réunion kvůli čtrnáctidenní módní přehlídce,
extravagantní show pro blazeované milionáře, o kterém jsem nikde jakoby náhodou
nenašel ani řádku. Potom to byla nějaká překvapující událost na Filipínách,
odkud se vrátila dokonale bledá, bez sebemenší známky opálení, a nakonec Los
Angeles, ze kterého mi třikrát telefonovala a snažně mě prosila, abych si prý
nedělal starosti, ale že se tam zdrží.
Je zbytečné říkat, že jsem v té době začal trochu šílet. Sedával jsem po
zavírací době v pustém sále bistra, pil skotskou a pouštěl si do vědomí svůj
imaginární film. Pochopil jsem, že jsem schopen ji bez jediného zachvění zabít.
Co by se dělo potom, mě nezajímalo. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že patří mně,
že na ni mám právo. Možná byla chyba, že jsem jí
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ponechával příliš svobody, moje terapie plná něhy jí nemohly nijak pomoci.
Zůstával jsem v bistru až do svítání a pak, po rychlém kafi s koňakem na náměstí
Contrescarpe, jsem se pěšky vláčel domů. Vlasy a šaty mi smrděly tabákem, v
restaurantu byl neustále modrý vzduch od kouře. Když jsem se předtím vracel
domů, vždycky jsem se umyl. Teď jsem se rovnou hroutil do postele a jestliže měl
zrovna Bůh milostivou náladu, usínal jsem.
Nejúžasnější je, že když se vrátila, nepozoroval jsem na ní ani stín
nějaké změny. Naopak, více než jindy překypovala láskou. Ale nějak jinak. Žár
její vášně se změnil, byl mnohem silnější. Ničemu jsem nerozumněl. Usínali jsme
v obětí, a co je důležitější, v obětí jsme se i probouzeli. Ale konec se blížil,
a kdybych tehdy mohl lépe vidět do budoucnosti, měl bych asi z toho rozuzlení
radost.
To léto se paranoická myšlenka, že Laura pracuje pro svého bratra, vrátila
a udeřila mě surově jako bumerang. Milovala mě, milovala mě víc než předtím i
přes své některé podivné řeči. Ale také se ztrácela stále častěji. Nějaká bytost
vyzbrojená nůžkami ji den po dni, týden po týdnu," odstřihávala z mého života.
Zakrvácené okraje této trhliny už nebylo možné spojit. Moje bytí se roztřepilo,
ztratilo veškerou orientaci. Už jsem zvuk toho stříhání nemohl snést, půlilo to
oponu mého života. Jakmile vznikla první pranepatrná trhlina a bylo vidět skrz,
míhaly se nůžky tím černým sametem všemi směry.
Dítě by pochopilo, že Lauřiny absence nemají nic společného s její prací.
Vždyť určité detaily přímo bily do očí. Když opravdu pracovala, byl byt zaplaven
novými botami, sukněmi, hřebeny, šálami - celou pohádkovou výbavou pro Popelku.
Několikrát mi Laura přecházejíce sem a tam řekla, že si teď odesílání zavazadel
vzal na starost její zaměstnavatel. Ale nejvážnější incident se stal před módní
přehlídkou v Londýně. Nikdy jsem se nesnížil k tomu, abych prohledal její
doklady. Byla to její chyba: když odcházela do Roissy, zapomněla na stole pas.
Nikdy dřív jsem ho neviděl. Byl vydaný na jméno Ines Humo. Na fotografii byla
Laura, stejná Laura, která kdysi běhala před okem objektivu ruskou jinovatkou zčervenalá, vonící sněhem… V pasu jí bylo o tři roky méně. Vždycky vypadala
mladší než byla. Když zazvonil zvonek, byl jsem hluboce zamyšlený. Laura se
vracela pro pas, ale ani nestačila vstoupit dovnitř. Podal jsem jí ho přes práh
a rusky jsem jí řekl:
"To je skvělý padělek. Poblahopřej za mě při té příležitosti svému
bratrovi…"
Přejela si prsty po spáncích a zmizela.
Skutečnost, že možná převážela tajné dokumenty nebo filmy, že se
vystavovala různým nebezpečím, mě srážela na kolena, ale na druhé straně mě to
nutilo ji milovat ještě vášnivěji. Ano! Milovat ji! Kapituloval jsem před tím
slovem. Kdybych s ní jen mohl mluvit upřímně /bylo by to poprvé/, kdybych si z
obličeje mohl servat tu masku idiota, konečně získat alespoň jednu minutu, abych
se odvážil… Kdyby, kdyby. A potom? Co by se dělo? Nemám ponětí, možná bych ji
přinutil, aby se změnila. Nemohla to přece dělat celý život. Smrtelná nebezpečí,

která hrozí zběhům z těchto organizací, jsou všeobecně známá, ale něco bych už
vymyslel. Utekli bychom někam, kde nejsou žádní agenti. I když
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jsem dobře věděl, že jsou všude, ale přece někde musí existovat nějaký kout
země, prohlubenina, ostrov nebo pohoří, kde je jejich hučení méně trýznivé.
Mohli bychom tu věc také rozhlásit, vyvolat skandál. Veřejnost je nejlepší
zbraň. Ale potom - pane Bože, začal jsem ztrácet hlavu - by ji trápili s
výslechy, ždímali by z ní paměť a se vší pravděpodobností by ji odměnili
několika léty vězení. Protože jsem konec konců nevěděl, do jaké míry je
kompromitována.
Neznal jsem nikoho, koho bych požádal o radu. Leda jednoho ex-Moskvana,
specialistu na zrezivělou Železnou oponu. Ale bylo to na nic. Věděl jsem, že je
zvláštním poradcem šéfů "Piscire", místního protišpionážního oddělení, ale
nepodařilo se mi stočit hovor na téma, které mě zajímalo a abych mu to řekl
otevřeně, k tomu jsem neměl odvahu. Děsilo mě to, že bych Lauru zradil.
Věci uzrály samy od sebe. Sledoval jsem Lauru. Šla po ulici, bezostyšně
zavěšená do nějakého týpka, očividně z vyslanectví. Bylo to v parku Monceau, pár
kroků od sovětského konzulátu. Dokonce i po šesti letech, co jsem byl v cizině,
jsem nemohl nepoznat ty kalhoty členů Strany a to jak chodí. Oni se normálně
nepohybují, ale křečovitě postupují vpřed jako paralytik s nekontrolovatelnými
pohyby. I jeho krk ho prozrazoval. Jeho hlava byla špatný vtip. Velmi dobře jsem
si pamatoval ten krk služebníků Kultu, neustále zarudlý a napjatý. V tom
okamžiku jsem se rozhodl. Na chvíli jsem se k nim. otočil zády. Ohromně
roztomilý revolver, "koupený za babku od jednoho zpěváka, který vystupoval v
bistru, ležel na mé dlani jako malá rybka. V druhé ruce jsem držel zmrzlinu,
která se začínala roztékat. Vzpomínám si, jak mi na kalhoty ukápla kapka černého
rybízu. Byl čas jednat. Musel jsem zpřetrhat pouta, která mě vázala k Lauře.
Kolem bylo plno lidí. Právě to jsem potřeboval. Děti si hrály, ženy klábosily,
nějaký stařec seděl v ústraní," bradu opřenou o hůl. Přiblížil jsem se za ně.
Ovanula mě Lauřina vůně a na okamžik mi všechno začalo tančit před očima.
"Lauro!" zavolal jsem chraplavě a - jak jsem očekával - muž se otočil první.
Držel jsem revolver tak jak mě to naučili v Tambově, opřený o bok a jištěný
tělem takovým způsobem, že nebylo možné, aby mi vypadl. Tři kulky stačit
nebudou. Měl jsem ten den šlechetnou náladu. Vyprázdnil jsem do něho celý
zásobník. Ležel roztažený na zemi a písek hltavě pil jeho krev. S úsměvem jsem
se na něho díval. Kde jinde byste sehnali takové ponožky než v Univermágu? Někdo
mě "držel za ruku, dolízal jsem zmrzlinu. Laura seděla na bobku u mrtvoly,
dívala se na mě a její obličej byl plný děsu. Ještě nevěděla, že je svobodná. Já
ji zachránil.
"Socialisté zrušili trest smrti," to bylo první povzbuzení, které mi
poskytl můj pitomý advokát. Podle jeho názoru bych se z toho měl radovat.
Požádal jsem o návštěvu důstojníka D.S.T./l/ Advokáta to neudivilo a nazítří
předemnou seděl mladý muž příjemného vzezření. I když mohl trochu lépe mluvit
rusky. Musel jsem být dojatý, protože první den mého příběhu mám úplně zamlžený.
O čtyři dny později byla celá historie srozumitelně zapsána do protokolu a
Jerome, jehož příjmení jsem pochopitelně neznal, mě opustil. Začal jsem čekat.
-------------------------------------------------------------------------/l/ D.S.T.: Direction de la surveillance du territoire
/Protišpionážní oddělení státní bezpečnosti//p. př./
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Od prvního stadia vyšetřování mi bylo jasně naznačeno, že si jisté
francouzské úřady přejí, aby reálné pozadí této aféry zůstalo skryto v
temnotách. Ostatně to nezáleželo na mně. Vyřadil jsem zřejmě důležitý článek
nějakého řetězu. Nikoho nelákalo rozbouřit politický skandál. Lauru nezatkli.
Dovolili jí, aby mne navštívila. Mlčel jsem. Byl jsem příliš unavený, abych
mluvil, abych vysvětloval. Řekla mi, že po procesu odjede do Ameriky, že už v
Paříži nemůže zůstat. "Do Ameriky?" No jo, dobře jsem věděl, kde leží tahle
Amerika…
Představení mého procesu se odehrálo podle ideálního scénáře. Ani
sebemenší narážka na skutečné souvislosti neprosákla na povrch. Téměř žádní
novináři. Byl jsem odsouzen k patnácti letům vězení za vraždu. Motiv: žárlivost.
Oběť: maďarský obchodník v nejlěpších letech. Žárlivost! Ano! Měl jsem chuť to
nahlas řvát celému světu, ale proč? 5 475 dnů vězení - spočítal jsem si to ještě
v soudní síni. Dobrá, měl jsem čas uposlechnout rady McCoy Tynera a zplodit
knihu. Začal jsem psát o podzemní Moskvě, ale pak jsem toho nechal. Zaměstnávala
mě jediná myšlenka: existuje nějaké spojení mezi budoucností a přítomností?
Jednosměrný charakter událostí v lidském životě mi připadal zvláštní. Vždycky
jsem byl přesvědčen, že zrovna tak jako je minulost odhalitelná v přítomnosti,
je v ní stejně tak ukryta i budoucnost. Můj čin nepochybně existoval v
budoucnosti, stejně jako ten v podstatě pitomý trest, který byl jeho důsledkem.
Scéna v parku Monceau se zrodila v budoucnosti, vytvořila trhlinu v přítomnosti
a potom bledla jako starý papír v soudních registraturách. Začal jsem psát esej
o reverzibilitě času.
V říjnu 83, přesně dvacet čtyři měsíce po tom pro mě fatálním dni, jsem
esej dokončil. Jeden mladý, temperamentní člověk z redakce "La Roue du Temps"
/Kolo Času/ si přišel pro rukopis. Položil mi plno otázek. Usmíval jsem se a
mlčel. Už dlouho mě venkovní dráždidla nezajímají. Vykouřili jsme spolu cigaretu
a pak mě opustil. Můj velice laskavý, mladý dozorce Pierre, samozřejmě tlustý,
mi přinesl večeři. Jedl jsem. Tu noc jsem poprvé po dvou letech nespal. Nevěděl
jsem, co budu dělat druhý den ráno.
Trápí mě někdy pár otázek. Věděl jsem, že jsi nebyla Laura? Ovšem, že jsem
to věděl, má milá. Ty jsi byla Ines Humo a ten pas byl opravdu tvůj. Byl jsem
psychicky vyšinutý, když jsem ti vnucoval minulost, která nebyla tvá, nutil tě,
abys mluvila rusky, dával ti jiné jméno a očekával od tebe to, co jsi mi nemohla
dát? Nevím. Ostatně nevěřím v normální existenci, ať duševní nebo jinou. Jakým
pohybem, nalevo nebo napravo, nahoru nebo dolů, začíná šílenství? Proč jsem
jednal tak, jak jsem jednal? Z lásky? Miloval jsem tě? K čemu mi to bylo? Teď
těmhle věcem moc nerozumím. Jednoduše v parku Monceau, v té zahradní aleji, na
křižovatce tří osudů, vyšlehl plamen. Milovat? To slovo přece nahání hrůzu. Ano,
miloval jsem tě. Podobala ses skutečné Lauře? Vůbec nic nevím. Byla někdy nějaká
skutečná Laura…?
-------------------------------------------------------------------------Dmitrij Savickij: Laura. Z knihy povídek "Valse pour K" /nakl. Lattés, 1984/ pro
RR vybral a přeložil z francouzštiny -fp—, duben 1988.
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Jurij Mamlejev
Proč se ten podivný příběh přihodil zrovna mně a proč v mnohém ohledu
určil můj osud? Jsem vlastně tichý člověk, tuctový, a neublížím ani mouše. Ten
den mi ale už od rána tlouklo srdce docela zvláštně. A po celý ten čas ve mně
probíhalo snové soustředění na mé vlastní já, jako by svět neexistoval. Všechny

mé myšlenky, každou jejich vibraci jsem cítil jako jedinou událost, obepínající
celý svět. A mé tělo bylo lehké, spřízněné, skoro identické s mými myšlenkami.
Dobře, dobře, ale současně jsem pociťoval jistý neklid. A vzrušení, jež
nešlo přesně určit.
Vypil jsem šálek kávy a šel ven. Můj plášť byl na dotek jako teplé
prostěradlo. Byl rozháraný podzimní den. Listí poletovalo kolem, mraky se hnaly
oblohou jako myšlenky epileptika. Slabý déšť rozpouštěl vše ve vlhku. Vždyť i on
- svět - byl jaksi v ústraní, právě tak, jako by už neměl chuť k existenci.
"Bylo by dobré slyšet údery vlastního srdce a stále znovu se pozorovat v
zrcadle", pomyslel jsem si. Vešel jsem do aleje. U stromů, chráněni před deštěm,
malovali dva umělci cosi surrealistického.
Náhle jsem byl u kina. Snad zrovna běžel zcela neobyčejný film rozhodně
bylo na ulici u vchodu množství lidí. Pobíhali sem a tam. Ptali se na lístky,
neboť už bylo vyprodáno.
Rozhodl jsem se tam také postavit. A ihned - proč právě ihned, málem jako
bych byl k tomu vyhlédnut - ihned se na mě obrátil tlustý, trochu vyžilý pán
středního věku v doprovodu dámy.
"Dobrý den", řekl mi.
Soustředil jsem se více na dámu než na něj. Na první pohled vypadala k
světu. Kolem krku jí ležela starší, už obnošená liška. Její pohled přitáhl mou
pozornost opět na sebe.
"Víte, ostatně, jmenuji se Tolja", zasmál se, "víte, moje žena byla
liška."
"Taky vidím, že nosí lišku", zamumlal jsem.
"Ne, vy jste mi správně nerozuměl" vzpamatoval se najednou tlouštík. "Moje
žena tady, stojí před vámi - byla liškou v nejskutečnějším slova smyslu. Ech, je
to nepochopitelný příběh, věřte mi. Jeden můj přítel, lovec, ji chytil u
Rjazaně. A dal mi ji, mám totiž rád zvířata."
Tlouštík na chvíli ztichl. Prohlédnul jsem si ho pozorněji. Víte už přece,
že jsem byl v podivném stavu. Jedna z jeho zvláštností spočívala v tom, že vše,
co se ve světě událo, mělo reálný smysl, jako by zmizela obvyklá vrstva, která
ležela na poznání. I nejobyčejnější slova odrážela čistou pravdu a objevovala se
pouze jako prázdné obaly. Proto mi bylo jasné, že ten muž říká pravdu.
Tlouštík pokračoval:
"A pak - a představte si, že se to všechno stalo v komunálním bytě začala liška shazovat srst, růst, začala mluvit lidským hlasem, vytvořil se
obličej, a jak vidíte, i všechno ostatní."
Pohlédl jsem na jeho ženu. Teprve teď jsem v jejím obličeji zpozoroval
něco liščího. Ale přesto, liščí byly jen všeobecné rysy obličeje, a to přece
není u mnoha lidí nic mimořádného, zvláště u žen. Skutečně, na spáncích její
vlasy připomínaly trošku kožešinu.
Když jsem se podíval pozorněji, pocítil jsem, že nejpozoruhodnější na
jejím obličeji nabyla podobnost s liščí tlamou, ale
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poněkud přihlouplý a tajemný výraz.
"Jak se vám to přihodilo?" obrátil jsem se na ni a vytrhl se ze
strnulosti.
"Ach, bylo to strašné", odpověděla bývalá liška s vděčným pohledem. "Jen
si pomyslete, ještě velice dobře si vzpomínám na to, když jsem byla zvířetem. A
pak, pak… ano, všechno se ve mně začalo bořit… a místo toho přicházelo něco
nového… jakýsi proud… něco cizího, jako by se ve mně něco stále zvětšovalo… když
se vynořily první myšlenky, začala jsem na ně štěkat … ale pak, ano, pak jsem si
na to zvykla", dodala se smutným úsměvem.
"Neuvěřitelné", řekl jsem vyděšen. "Ale řekněte, všiml si někdo
nezasvěcený, tedy kromě vašeho muže, té podivuhodné přeměny?"
"Jakpak ne", odpověděla žena. "Stalo se to všem na očích. V komunálním
bytě. A náš soused je dokonce lékař."

"A jakou reakci to rozpoutalo ve vědeckých kruzích"? zeptal jsem se.
"Posílali vás asi po všech možných konferencích a laboratořích? A jako tajnou
záležitost, diskrétně?!"
"Nic takového", odpověděla dáma. "Představte si, nikdo tomu nevěnoval
pozornost. Připouštím, že mi to vzalo sebevědomí. A jeden profesor řekl k mému
případu dokonce lapálie!"
"Jestli jsou tohle lapálie!" vyletěl jsem a málem bych křičel. "Koneckonců
jste prošla v jednom jediném okamžiku několika milióny let nejkomplikovanější
evoluce, dá se dokonce říci proletěla. Čert je vem…lapálie!…
Dáma se na mě podívala jaksi podivně, jako bych říkal hlouposti. Vyžilý
tlouštík stál vedle; celý svítil a zářil spokojeností nad tím, že má takovou
ženu.
"A co řekl váš soused, lékař, stalo se to přeci před jeho očima. Prohlédl
vás?" zeptal jsem se.
"Ano, prohlédl", řekla dáma. "A zjistil, že prý jsem psychopatka."
"A konec, ven?!" vykřikl jsem. Připadalo mi nanejvýš podivné, že bytost,
schopná takové přeměny, byla v lidských očích pouhou psychopatkou.
Dáma tu stála, jako by se nic nestalo.
"Co říká, zní logicky", usoudil jsem pro sebe a pohlédl na ni pozorně bylo na ni cítit přece jen něco pozoruhodného, něco náladového a v tomto ohledu
dokonce skrytého. Jo, s takovou si zatancovat valčík!!
Jurij Mamlencev, Eine Reise, Lesezirkel, 28, 1987, 13.
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(Viktoriánská pornografická literatura - studie s ukázkami)
Mám před sebou několik čísel časopisu nesoucího název "Perla — magazín
erotického a smyslného čtení", jehož osmnáct pokračování vyšlo v Anglii v letech
1879 - 1880. Obsahovalo šest "románů" na pokračování, kratší prozaické kusy
rozsahu short story, krátké vtipné či méně vtipné zprávičky, aforismy, "dopisy
čtenářů", "inzeráty" a veršovanou produkci: epické balady, ódy, parodie a limericky. Téma bylo však jediné, jak ohlašoval podtitul. Sexuální fantazie pro
různé chutě.
Perla ovšem nebyla nic nového, ani nic ojedinělého. První pornografická
literatura se v Anglii objevuje již na konci 17.století, v 18.stol. se žánr
ustavuje a od počátku 19.století je pornografie prosperující byznys. Prosperuje
dodnes, jenže viktoriánský postoj k sexu se začal v atmosféře fin ďsiécle měnit
a s ním se začala měnit i pornografie. Pak přišli James Joyce a David Herbert
Lawrence a bylo jasné, že je všechno jinam. Wildův Obraz Doriana Graye vyšel
roku 1891. Perla se objevila v době, kdy senzibilitu, kterou byla pornografie
ovládána, již nahlodávala senzibilita nová a tento literární žánr byl již ve
svém dekadentním, eklektickém stadiu. Jenže v roce 1895 byl Vilde odsouzen za
homosexuální přestupky na dvě léta vězení a v téže době byli souzeni a vězněni i
britští překladatelé a vydavatelé Zoly, Maupassanta a Boccaccia. Výraz
"viktoriánská morálka" nezískal svůj význam pronic zanic. Lidská sexualita byla
tabu. Mravů dbalý viktoriánec dával přednost předstírání, že nic takového jako
sexualita neexistuje a tedy nehraje v lidském životě roli. Východiska a závěry
nečetných explicitních vyjádření k tématu se pohybují v rámci názoru, že život
je obtížný, strastiplný a provázený všudypřítomnými tragickými kontradikcemi, a
sexualita je z těch nejtěžších břemen. V zásadě však o ní viktoriánská
společnost nechtěla slyšet a také o ní téměř nic nevěděla. Pornografická
subkultura, někdy též nazývaná viktoriánský underground, se na věc dívala přesně
opačně a o sexualitě toho nevěděla o moc víc.
V nejosvícenější příručce své doby o sexualitě je psychosexuální vývoj
líčen jako boj, ze kterého stěží kdo může vyjít bez újmy. Relativně bezpečné je
dětství, prý zcela asexuální, ovšem i tam číhají četná nebezpečí. Zato v období
dospívání se nebezpečí zvětšují alespoň desetkrát; nejkatastrofálnější následky
má masturbace. Vysiluje tělo, neboť na tvorbu semene se spotřebovává velké
množství krve. Dlouholetými následky masturbace jsou impotence, souchotě,

křivení páteře a posléze šílenství. Takový pacient psychiatrických ústavů je
líčen jako postava bledých tváří, tmavých zapadlých očí, bez schopnosti se
soustředit a vést konverzaci. Je plachý, při setkání uhýbá pohledem, prchá do
samoty, vyhledává opuštěná, nepřístupná místa. Pravý romantický hrdina. Aby se
hoch uchránil takového konce, nesmí pro jistotu ani myšlenkou zavadit o věc
nezdravě rozněcující krev. Má být veden ke zdravým zábavám, zejména k častému
fyzickému cvičení, nesmí mu být umožňováno povalovat se ráno dlouho v posteli.
Protože však nežádoucím myšlenkám nejde zabránit, jsou tu ještě ochranná
zařízení proti masturbaci - jakási brněni či klícky, které se navlékaly na noc a
případně zamykaly na zámek. Pokud se někomu podaří dožít se ve zdraví
dospělosti, čeká ho obtížný úděl proplout úskalími sexuálního života s
manželkou. Pohlavní styk je bohužel nutno vykonávat - nejen pro zachování rodu,
ale také proto, že jeho nevykonávání může vést rovněž k vážným poruchám. Je
třeba udržovat tu pravou střídmou míru, protože nemírný pohlavní život
představuje největší možné nebezpečí - působí mj. ztrátu paměti, selhávání
srdce, zhoršování zraku a
-142***************************************************************************
viktoriánská pornografie
konečně všeobecné zhloupnutí a samovolné ztráty semene. Ty jsou pro organismus
zvláště nebezpečné a mohou způsobit množství dalších chorob. Samy ovšem mohou
být způsobeny množstvím jiných činitelů. Vzrušování se bez konečného ukojení
není však proti ztrátě drahocenného semene lékem a má naopak samo ty
nejhroznější následky: z osob, které se mu oddávají, "se stávají oběti paralýzy,
měknutí mozku a slintavé idiocie". To vše se týká jen mužů. Žena žádný požitek
ze sexuálního styku nemá a nezřízený pohlavní styk je pro ni životu nebezpečným
utrpením. Výjimkou jsou některé kurtizány. Pro zdraví viktoriánského Angličana
byl sex stejnou univerzální hrozbou jako dnes rakovina. /pozn.pod čarou/
Sexualita v pornografických dílech má charakteristiky zcela opačné.
Nedočteme se nikde, že by byla zdravá - zdraví je nezajímalo, případně v
některých dílech je nezdravost orgiastického života bez velké lítosti uznána.
Existují romány, jejichž vypravěčem je lékař - ten ovšem líčí blahodárné účinky
své nekonvenční kůry na pacientky. Pravidlem je však v pornografických románech
neomezená hojnost semene, mužského i ženského, ženy totiž ve viktoriánské
pornografii také ejakulují, a semeno zůstává magickou, nesmírně žádoucí
tekutinou. O sex se zajímají děti od útlého věku, a všechny dívky ze všeho
nejvíce touží po jediném: co nejrychleji se zbavit svého "obtížného panenství"
(troublesome virginity). Svět pornografie je světem neomezené hojnosti hmotných
prostředků, věčné potence a nulových emocí (vyjma sexuálních). Neexistuje
žárlivost, vlastnické nároky, vztek, zklamání, nejistota. Sex je samozřejmě
heterosexuální, ale příležitostné lesbické styky nejsou na závadu. Složitější je
to se stykem dvou (a více) mužů. Vyskutují se poměrně vzácně, a přece je v
textech stále přítomné homosexuální napětí, které jen občas přeskočí jiskrou.
Univerzálním předmětem obdivu je mužský pohlavní orgán, označovaný termíny jako
"šíp lásky", "kopí", "Mistrovské dílo přírody" a popisovaný jako "tvrdý a lesklý
jako slonovina" apod. Jako vypravěč je často volena žena, což umožňuje zachovat
heterosexuální fasádu a přitom se rozepisovat o "nástrojích lásky" pohledných
mladíků. V každém případě je to vždy mužský pohled na sex, který je vydáván za
všeobecný, úplně stejně jako u viktoriánské oficiální sexuologie. Citujme z
románu "La Rose ď Amour": "A tu na druhém konci pokoje spatřím vcházet Karolinu.
Karolinu, tu úplnou bohyni smyslné krásy. Dověděla se o mém příjezdu. Přichází
ke mně zcela nahá až na pruh růžové látky kolem pasu - já jsem taktéž nahý,
protože dívky mne svlékly, jakmile jsem vstoupil do pokoje. Můj pták stojí pevně
vztyčen kolmo k břichu. Karolina jej spatří, upře naň své oči a zůstává stát,
fascinována tím okouzlujícím pohledem. Letím k ní, beru ji do náruče, je
přemožena svými city, klesá k zemi, strhávajíc mne s sebou. Jak padá, nohy se jí
roztahují a já padám mezi ně, a pětkrát vytekla, než se ze svého pádu
vzpamatovala." Oblíbená je figura dvou mužů kopulujících zároveň s jednou ženou,
jeden do ní vstoupí zepředu, druhý análně, "au derriere", jak se elegantně píše,
a muž si libuje, jak byly jejich pyje "odděleny pouze tenkou blánou mezi její

kundou a konečníkem". V některých románech pak dojde k homosexuálnímu styku,
který je pikantní svou zdánlivou překvapivostí.
Samostatnou kapitolou je flagelantská erotika. Scény náruživého bičování
ubohého provinilce, který v okamžiku největší bolesti náhle nachází uspokojení,
občas koření běžné erotické příběhy, častěji jsou jim však věnována samostatná
díla, do kterých genitální sex nemá přístup. Zatímco hrdinové příběhů standartní
erotiky jsou si podobní až k vzájemné zaměnitelnosti bez ohledu na národnost,
postavení a dobu, v níž žijí, vyznavači biče by si s nimi neměli mnoho co
------------------------/pozn./ Více informací najde čtenář v románu J.Fowlese "Francouzova milenka".
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říci. V souhrném vydání Perly, které jsem měl k dispozici, je poměr flagelantské
a konvenční tematiky zhruba jedna ku šesti. Tento druh sexuální fantazie má
natolik odlišnou povahu, že si vynucuje jiný typ literární prezentace, která se
od vyprávění odchyluje směrem k dramatu. Prozatím se jí nebudeme zabývat.
Obsahy sexuálních fantazií jsou předem dané a počáteční šok při četbě brzy
vyprchá. Jejich slovní zpracování jsou totiž neuvěřitelně monotónní. Co zůstává
zajímavé, je sledovat, jak se autorovi podařilo smontovat dohromady scény z
tohoto uzavřeného repertoáru, a co k tomu použil. Čtenář totiž žádá, aby jeho
oblíbené fantazie byly zasazeny do nějakého reálného prostředí, které ovšem
nemusí vyhovovat téměř žádným nárokům na důvěryhodnost. Stačí, když obstojí jako
záminka. Čtenář spolkne všechno. Pokud nechcete číst pornografii jako pomůcku k
onanování, nabízí se možnost vzít vážně právě tuto záminku a číst "romány" jako
romány. Je to podobné, jako prohlížet si komiksy nebo reklamy, jenže
zajímavější.
Jak vypadal pornografický knižní trh? Byl samozřejmě tajný, ale
pravděpodobně velmi rozsáhlý. Je obtížné získat o něm přesnější představu;
jednak kvůli jeho utajení, jednak kvůli tomu, že pornogarfičtí vydavatelé
podléhali profesionální deformaci a lhali o všem, o čem šlo lhát. Zachovalo se
množství původních knih a nakladatelských letáků, ale nedá se jim věřit ani
slovo: rok vydání se zásadně uváděl falešný. Náklad se obvykle udával nižší, než
byl, aby se kniha jevila vzácnější, ale někdy to bylo i naopak. U starého díla
se změnil název a vydalo se jako nové. Úspěšný román se rozpůlil a takto vzniklé
dva romány se vydaly pod novými názvy, atd. Zde je ukázka z jednoho
nakladatelského letáku: "Je to zcela mimořádná kniha o tématu, který nyní
přitahuje téměř univerzální pozornost všech učených a zvídavých osob Evropy…
Jelikož bylo soukromě vytištěno pouze 125 kopií a mnohé z nich pohltily velké
knihovny Evropy, tato kniha se brzy stane jednou z NEJVZÁCNĚJŠÍCH MODERNÍCH
KNIH. Uvádí se, že pět či šest kopií bylo vytištěno na VELKÉM FORMÁTU…"
Knihy se samozřejmě prodávaly pokoutně, zákazníkům z vyšších společenských
kruhů se zasílaly poštou, neboť nebezpečí hrozilo neustále. V roce 1874 podnikla
policie razii na dva londýnské domy fotografa Henryho Haylera. Ten uprchl,
policie v jeho domech zabavila 248 obscénních fotografií a 5000 diapozitivů. V
létě 1898 vnikl Scotland Yard v Cambridgi do domu dr.Rolanda alias de Villierse,
jehož pravé jménu bylo Georg Ferdinand Weissenfeld. Příčinou zátahu bylo, že
Weissenfeld publikoval Studies in the Psychology of Sex Havelocka Ellise.
Materiál zabavený v domě však ukázal, že Scotland Yardu právě unikla mnohem
větší ryba, pornografický nakladatel Charles Carrington. Zatímco Weissenfeld si
při výslechu kousl do svého prstenu s jedem a padl mrtev k zemi, Carrington byl
na cestě do Paříže, kam se mu také podařilo uprchnout. V Paříži se etabloval a
zásoboval britský trh jak pornografií, tak i díly Oscara Wilda a knihami
demaskujícími krutost britské koloniální politiky. Ještě o něm uslyšíme.
Produkce byla pestrá: kromě těch žánrů, které tiskla také Perla, zde byly
také "dokumentární" a "vědecké" knihy, studie o erotickém folklóru, praktické
manuály, studie o erotických praktikách různých náboženských sekt a podobně. A
také obrazové publikace. Nejzajímavějším žánrem je bezesporu román. Prošel
svébytným vývojem od závislosti na běžné románové produkci svá doby k postupnému
osamostatňování vlastní formy, volného řazení erotických epizod spojených jen
formálně vypravěčem. Takové uspořádání totiž pornografii vyhovuje nejvíce; může

tak naplnit svůj účel s minimálními překážkami. Vývoj žánru ukazuje, že
prezentace erotických fantazií má svou poměrně pevnou formu. Je to jakýsi
cyklus, jehož kroky a položky se nedají rozšiřovat do nekonečna. Začne se
zasvěcením - prvním stykem, nejlépe spojeným se ztrátou panenství-panictví
jednoho z aktérů. Další možnosti se otvírají dvěma směry: jiné sexuální praktiky
a větší
-144**************************************************************************
viktoriánská pornografie
počet aktérů. Po několika partnerkách/partnerech se hrdinovi podaří shromáždit
větší skupinku ochotných účastníků radovánek. Následuje deflorace s asistencí
dalších účastníků. Pak skupinový sex a anální sex. Nakonec sado maso s bičem a
homosexuální styk /ten je alternativní/. Víc toho asi není. To vše se dá
vzájemně kombinovat a opakovat, ale ne donekonečna. Cyklus musí skončit, protože
fantasie si žádá ne opakování, ale stále víc a víc. A ono už nic není. Cyklus
tedy končí s příslibem nekonečného opakování. Literární úkol pornografie je v
tom, jak přinutit románovou techniku a svět jí vytvořený, aby se v ní tento
cyklus odehrával.
Je to svět ve kterém jsou veškeré vyskytnuvšíse překážky rychle odstraněny
a vše, co tam je, je tam tak či onak kvůli souložení. Sex si získá každou duši,
a v atmosféře neomezené hojnosti každý opakuje při každé příležitosti tytéž
mechanické pohyby znova a znova. Vypravěč se naoko červená, když musí vyprávět o
takových neslýchaných nestoudnostech, ale všichni hrdinové naznačují, že to je
právě to pravé. To vše uprostřed rekvizit anglického románu 19. století nesčetných lordů, lady, sluhů, služek, guvernantek, hospodyň, venkovských
bratranců a sestřenic, sirotků a poručníků, plukovníků, duchovních/samozřejmě
zejména katolických/, internátních škol, vyjížděk na lov, dědictví, sňatků,
opulentních večeří, vína, zákusků, povzbuzujících, uklidňujících, uspávajících a
vzrušujících prostředků / jsou vždy po ruce v neomezeném množství/ atd. Jsou to
ale všechno jen slova, což vyniká tu méně, tu více a s neodolatelně groteskními
efekty. Citujme z románu "Chlípný Turek"; v jednom z vložených příběhů vypravuje
italský mnich: "… Krátce, prožíval jsem takové blaho, jaké mi jen mladá a svůdná
kráska může poskytnout, dokavad jsem nebyl nucen vymanit se z její náruče, abych
se věnoval klášterním povinnostem. Tyto jsem spěšně odbavil a osvěživ se
několika hodinami odpočinku, navrátil jsem se ke své zajatkyni se znovunabytými
silami k jemným požitkům noci." Cokoli se netýká sexu, je v pornografické
literatuře vskutku "spěšně odbaveno". Jenže stále je co odbavovat, protože
autor, aby mohl své fantasie zpřítomňovat, potřebuje postavy a prostředí. Takhle
to dopadá.
Značné nároky na zručnost autora pochopitelně klade závěr románu. Sexuální
cyklus je hotov a postavy žijí dál. Co s nimi? Ukázku nenápaditého, odbytého
závěru románu je například román "Sub-umbra aneb povyražení s husičkami": na
místo radovánek nečekaně přijede manžel jedné z účastnic. "… Později jsem se od
jeho ženy dozvěděl, že mu pod slibem zachování tajemství vše svěřila, a že ho
líčení naší činnosti velmi pobavilo; ale v každém případě to alespoň tehdy
učinilo naší zábavě přítrž. Druhý den jsem se musel vrátit do města a tak
uzavřít "mé povyražení s husičkami", které ovšem nyní po mé osvětové lekci, byly
cokoli jen ne "husičky", defakto byly tak znalé, jak Adam a Eva, poté, co
zjistili, že jsou "Nazí", ochutnavše ze "Stromu poznání", což podle mého
skromného názoru znamená, že objevili "L´arte de faire l´amour."" Ani množství
uvozovek, použitých téměř na způsob "Komisaře Šidla" Jana Nováka, nezamaskuje
bezradnost autora. Propracovanější je závěr románu "Lady Pokinghamová, aneb
dělají to všichni". Román je vyprávěn formou dopisů oblíbenému sluhovi lady
Pokinghamové. Autor si připraví půdu již v polovině románu: "… Můj průzor mi
umožnil pozorovat ještě mnoho dalších lascivních scén mezi lady Cecilií a jejím
manželem, dokud jsem neopustila město, abych se pro blaho svého zdraví usadila v
Hastingsu.
Můj agent mi zajistil a zařízením vybavil malou osamělou rezidenci
čítající třináct či čtrnáct pokojů, obklopenou zahradami a sady, takže jsem
nebyla obtěžovaná všetečností sousedů.

Personál se skládal z kuchařky a správcové. Oběma nebylo více než
čtyřiadvacet, pětadvacet let. Správcová, dcera zesnulého obchodníka, byla
nesmírně příjemnou a inteligentní společnicí, avšak až dosud byla
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striktně prudérní a ctnostná.
Protože mám od přírody zálibu v mladých chlapcích, a dívkách, měli jsme
také dvě pážata, velmi pohledné hochy okolo patnácti let, a dvě překrásné
dívenky téhož věku na místě služky a komorné.
Zprvu jsem se cítila velmi vyčerpaná následkem drobných výstřelků, kterých
jsem byla aktérem či svědkem za svého pobytu u Jeho lordstva, avšak díky
blahodárnému vánku jižního pobřeží jsem byla brzy opět ve své kůži…" Ačkoli
hrdinčino zdraví se začíná hroutit, čeká samozřejmě čtenáře ještě mnoho
lascivních scén, volně zaměnitelných s těmi, které předcházely. Zdraví je
zapomenuto a objevuje se až v poslední kapitole: "… Toto pokračovalo, dokud nás
naprosté vyčerpání nepřinutilo oddělit se. Ještě jsem je objímala a líbala,
dokud jsem jim nedovolila navrátit se do jejich pokojů.
Nazítří mi bylo velmi zle a den poté musel být povolán lékař. Podle mých
pokynů Patty vyhledala lékaře s velmi omezenou klientelou, který nemohl být
svými pacientkami vyčerpán.
Jakmile přijel, všichni mí sloužící se odebrali do svých pokojů.
"Milostivá," pravil dr. Loveshaft, " co vás přivedlo do stavu tohoto
mimořádně nebezpečného rozrušení? Řekněte mi vše. Pokud vám mám pomoci, nesmíte
mi nic zatajit."
"Ach doktore", odpověděla jsem mu šeptem, " zhasněte prosím lampu, oheň
dává dost světla, a přibližte ucho k mým rtům. Mohu se vám svěřit jen šeptem a
nechci, abyste viděl, jak se červenám."
Učinil tak, a když ke mně sklonil tvář, nervosně jsem ho objala kolem
krku, obličej přitáhla ke svým horoucím rtům a líbala jej náruživě, řkouc :
"Potřebuji lásku, nikdo mi ji nemůže dát. Ach! Ach! Nejdříve mě mrdejte, léčit
mě budete až pak. Jste bezpochyby galantní muž, a já trpím těžkou nymfomanií!"
Stále ho objímajíce jednou rukou, druhou jsem už zamířila k jeho ptáku,
kterého má vášnivá žádost ve chvilce uvedla do stavu pohotovosti. /…. /
Byl to nesmírně přívětivý doktor a uběhla téměř hodina, než byla
konsultace u konce.
Po těchto událostech se můj zdravotní stav rapidně zhoršoval navzdory
neutuchající péči lékařově, jak o mé zdraví, tak o mou píču, a nakonec jsem
musela na zimu odjet na Madeiru. Zakončím tedy svůj dlouhý příběh svým
dobrodružstvím na palubě. …"
Následuje další scéna, ve které kromě dámského doprovodu lady Pokinghamové vystupují také dva mladiství plavčíci, kteří nezkazí žádnou zábavu,
dokonce pomáhají jeden druhého připoutat k lůžku, aby si užili slastí rákosky:
"… Stačil můj úsměv a gesto a jeho druh Peter Williams byl na naší straně. Byla
to švanda dívat se na něj, jak se tvářil, když zjistil, že je opravdu připoután
se staženými kalhotami k jednomu z lůžek. Jak se červenal, když mu vyhrnuli
podolek a odhalili jeho bělostnou zadnici, která brzy zrůžověla políčky, které
jí udělovala celá společnost, výtečně se tím bavíc.
"Všichni ustupte," nařídila jsem, "a já mu vylatím odměnu za jeho drzost,"
a vykročila jsem k němu s rákoskou v ruce.
Byl to pěkný pořízek a snažil se neplakat, já jsem však viděla, jak se mu
po tvářích koulí dvě nebo tři velké slzy, a také že mu pták stojí jak pohrabáč.
Byl odvázán a aniž by se zdržoval jen tolik, aby si natáhl kalhoty, ihned nám
začal pomáhat s Peterem, kterého jsme natáhli na otoman. Podle mých pokynů si mu
sedl na záda a já jsem pak s radostí dopřála pocítit Peterovi rákosku, dokud
neprosil o milost. / …. /
Nakonec nás museli opustit a musím říci, že to byla poslední vilná orgie,
které jsem se mohla oddat, neboť mé zdraví rapidně chátralo i za pobytu na
Madeiře. Do Anglie jsem se vrátila v květnu následujícího roku, od kteréžto doby

jsi byl, můj drahý Waltře, mým stálým a milujícím pečovatelem a svědkem toho,
jak rychle mě má zhouba
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odnáší do hrobu, Ach! Kdybych tak měla sílu udělat to ještě jednou a kdybys ty
mohl být mým mužným šampiónem v tomto souboji, jehož blaho již více neokusím.
Kdyby nebesa dopřála, abych mohla zemřít na vrcholu blaha, cítíc, jak mi do
vnitřností tryská sama tvá duše, avšak běda, nestane se tak.Však přece, pokud
existuje blaho na onom světě, jsem si jista, že mě čeká nekonečný mrd.
Amen! Neudržím již pero v ruce." Jak si pozorný čtenář pamatoval z úvodu
románu, lady Pokinghamová zemřela ve třiadvaceti letech.
Bezkonkurenčním způsobem se uzavírá román "Chlípný Trek". Hlavní hrdinky,
anglické dívky Emílie a Sylvie, jsou zajatkyněmi tuniského Deje a favoritkami
jeho harému. Když se Dej pokouší vstoupit jakési jiné dívce do konečníku, dívka
vytáhne schovaný nůž a uřízne mu penis. Dej zavolá lékaře, aby jeho kastraci
dokončil, "a nařídí, aby byly jeho ztracené orgány naloženy do skleněných nádob
s lihem". Pak pošle pro Emilii a Sylvii, věnuje každé z nich jednu vázu a odešle
je domů do Anglie. Toto řešení maximálně zužitkovává danosti žánru a jeho
elegance může být stěží předstižena.
Vraťme se ještě jednou ukázkou k románu "Lady Pokinghamová, aneb dělají to
všichni". Román vyniká mezi ostatními jemným humorem a pestrou směsicí
sexuálních fantasií, z nichž některé i překračují konvence žánru. Jednak jsou
zde několikeré homosexuální scény, jejichž popis ovšem ničím nevyniká. Dílo však
významně obohacuje postava záhy zesnuvšího manžela lady Pokinghamová, lorda
Crim-cona. Tento vyžilý prostopášník nejen že má sadistické chutě a oddává se
rafinovanému voyeurismu, ale také je vzteklý, náladový, nedbá o sebe, je špinavý
a dokonce má potíže s erekcí, což je v žánru něco naprosto neslýchaného. Takové
momenty do ničím nekontrolovaná erotické fantastiky své doby nepatří a kdyby je
autor vzal vážně, celý ten pohádkový, bujarý a přitrouble samozřejmý svět by se
musel, zřítit. Ale lord Crim-con je rychle z románu odstraněn - jeho
systematicky narušované zdraví dlouho nevydrží - a zůstává jen nejasný pocit, že
se tu dělo něco snad skutečného. Tato enigmatická epizoda je obklopena bohatou
směsí motivů známých v nesčetných obměnách odjinud. Děti v internátní škole,
tajné katolické sdružení, rákosky převázané vkusnou fialovou stužkou, Paphoský
kruh čili erotická akdemie, autor dokonce tiskne plná znění několika laškovných
písní, které lady Pokinghamová učila své služky, bohužel bez notového záznamu.
Naše ukázka se odehrává poté, co dámy překročily společenské bariéry a intimně
se sblížily s mužským personálem domu, zatím každá v soukromí. Nyní se rozhodly,
že se budou bavit společně, a pánové si losují partnerky :""A nebude se
švnddlovat. Přišla jsem na zbrusu nový způsob, jak se bude losovat," řekla lady
Bertha a nadzdvihla si sukni, až se ukázaly půvabné pysky její dráždivé kundy,
které jen vykukovaly ze škvíry v kalhotkách mezi jejíma široce roztaženýma
nohama. Pak si mne přivolala k sobě, dala mi papírky se jmény a pošeptala mi,
abych jí je nastrkala do kundy tak, aby vyčnívalo všech sedm papírků. To bylo
brzy vykonáno, načež si každý pán musel kleknout na zem a ústy si vytáhnout svůj
los.
Byla to rozverná podívaná, Bertha vypadala jako by chtěla, aby ji všichni
čtyři mrdali, a ne pouze tahali losy z jejího klína, jenž tím byl tak polechtán,
že Bertha nakonec z tohoto nového vzrušení vytekla. John si vylosoval Bridget;
James lady Montairyovou, Charles Berthu, zatímco já jsem měla to štěstí, že se
mi dostalo krásného Luciena, který mě sledoval velmi milostným pohledem, který
mne nikterak neurážel.
Corrisandě a Fanny bylo řečeno, aby se opásaly dvěma samošuky zhotovenými
z indické gumy a nepříliš velkými, které si prý manžel lady St.Aldegonde
opatřil, aby ho jimi mohla žena mrdat do prdele, když potřeboval speciální
povzbuzení. "A nyní vám, mé drahé, poslouží k tomu, abyste mohly těmto pěkným
mládencům dopřát potěšení navrch,
-147-

**************************************************************************
viktoriánská pornografie
zatímco se budou zanášet svými partnerkami.
Nyní se i dámy zbavily veškerého oblečení, takže zde celá společnost byla
jak je Pánbůh stvořil, vyjímaje rozkošné botky a punčochy, které podle mého
názoru skýtají mnohem lepší pohled než nahé nohy.
Zájem se soustředil na dění mezi Charlesem a Berthou, neboť všichni
dychtili vidět práci jeho skvělého ptáka v její líbezné píče. Ježto byl ve stavu
bujného očekávání, Berta ho položila na měkce polstrovanou pohovku a sklonivši k
němu hlavu, nejprve zulíbala a navlhčila jeho skvělý čůrák svými ústy, a pak se
naň posadila rozkročmo a postupně zasunula jeho mocný inštrument do své
roztoužené kundy, přitiskla se k němu, své rty přisála na jeho a oddávala se
požitku z vlastnictví toho všeho. Ukázala jsem k její prdeli. Fanny ihned
pochopila můj nápad, posadila se za svou velitelku a nasadila dobře nakrémovaný
samošuk do jejího hnědě zbrázděného konečníku. Rukama objala Berthu, jednou
laskala Charlieho skvělého ptáka, zatímco prsty druhé ruky již pracovaly na
skvělém poštěváčku naší mistryně zábav. Byla to rozkošná scéna a když se pustili
s nesmírnou vervou do mrdání vysoce nás to vzrušilo. Fanny, vrážejíc náruživě
samošuk do své velitelky, byla vzrušena neméně než oni a stále je vpředu
vzrušovala svými prsty. Nyní na Fanny zaútočila odzadu Corisanda svým samošukem,
přičemž jí zvyšovala požitek kombinovanou prací prstů.
Jak všichni křičeli blahem a vytékali znova a znova! Není možné to popsat,
ale to už jsem měla v ruce skvělý čůrák Lucienův a líbali jsme se a oddávali
všemožnému laskání. Tepal v mém stisku jak jsem z něj opakovaně stahovala
předkožku, až nakonec, ponoukána obavou, že mi vystříkne v ruce, sklesla jsem na
sofa, nasměrovala jeho nástroj do své roztoužené kundy, zatímco on mě sevřel a
líbal náruřivěji než kdy dříve. Viděla jsem vše, co se v místnosti odehrávalo:
lady Bertha stále zuřivě rajtovala na Charlesovi, stimulována spřaženým úsilím
Fanny a Corisandy, a se zalíbením sledovala bláznivou rozkoš své služky, která
rukama sledovala, jak si Charles počíná vpředu, zatímco samošuk její mladé
milostnice ji téměř doháněl k šílenství svými vzrušujícími pohyby v její prdeli.
Lady Montairyová rajtovala na Jamesovi, který seděl na židli, avšak John byl
zmaten svou partnerkou Bridget, která se kroutila a vyhýbala veškerým pokusům
jeho ptáka vstoupit do ní, přičemž ho líbala a povolovala mu všemožné důvěrnosti
až na onen poslední dáreček lásky.
Konečně jsme byli všichni hotovi. Lady Bertha pravila: "Nyní si odpočineme
a trošku se posilníme, poté se postaráme, aby byly Fanny a Bridget patřičně
zbaveny panenství; zatím vám vypovím malé dobrodružství, které se mi přihodilo v
Brenthamu několik měsíců po svatbě. Tedy, St.Aldegonde chtěl zastupovat hrabství
v Parlamentě, byly očekávány brzké všeobecné volby?..." V následujícím erotickopolitickém dobrodružství půjde o první anální soulož lady Berthy, její tzv.
druhé panenství.
Další román, který Perla na pokračování otiskla, se jmenuje "La Rose
d'Amour, aneb Dobrodružství gentlemana v honbě za rozkoší. Přeloženo z
francouzského." Ve skutečnosti je amerického původu a vydal jej už nakladatel
William Dugdale, který zemřel ve vězení deset let předtím než se objevila Perla.
Zachoval se leták, kterým jej propagoval: "Jedno z nejznamenitějších děl
současnosti. Nadán neomezeným bohatstvím a nevyčerpatelnou tělesnou konstitucí a
vitalitou,… tento hrdina uchvacuje, svádí a ruinuje všechny ženy, které se mu
octnou v dosahu - bohaté i chudé, urozené i prosté, hrubé a jemných mravů,
všechny se kácejí pod náporem jeho tělesného žezla, jeho vznešeného kopí, jeho
válečné zbraně. Jeho vášeň nejvíce přitahují mladé nezkušené panny… Plaví se po
moři za novými obětmi svého bouřlivého chtíče, nakupuje panny po desítkách,
zasvěcuje je do všech tajemství Venušiných a nakonec se vrací na svůj zámek s
harémem krásek… Každá stránka je obrazem požitku smyslů a kniha je ilustrována
Šestnácti barevnými obrazy, jež si nezadají s textem. Je to ve
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dvou svazcích a cena jsou Tři guiney." Vedle tohoto díla všechny předchozí kusy
blednou. Je to megalomanická fantazie kombinující monotónní a striktně
heterosexuální představy s obskurními vizemi pohádkového bohatství. Tento výtvor
nemá naprosto nic společného s tím, o co se snažili romanopisci té doby, a
nenajdeme tu ani onu blahobytnou užvaněnost většiny pornografických románů, ale
něčím vyráží dech a snad by stálo za to jej vydat. Děj není o moc složitější,
než jak jej líčí nakladatelův inzerát - vypravěčem je mladý francouzský
šlechtic, jehož jméno se v celém románu vůbec nedovíme. To je moc dobře, protože
si můžeme o to lépe představovat, že jsme to právě my, kdo prožívá tyto
fantastické scény. Zejména když autor v nejžhavějších scénách zpravidla přechází
z minulého do přítomného času. Vypravěč se nám představuje jako sedmnáctiletý
mladík, otcem až dosud přísně držený za zdmi svého bretaňského hradu nad
stránkami knih. Ale již na druhé stránce je poprvé svědkem soulože a na čtvrté
souloží sám. Popisuje to ovšem v podstatě týmiž slovy jako ty desítky souloží
stránku co stránku až do konce románu. Vždycky to vypadá nějak takto: "… Vrhám
se na ni; pronikám jí až na dno. Křičí bolestí a blahem zároveň.
Ohromný žalud mého ptáka roztahuje pysky a záhyby její kundy na maximum.
Bouře vzrůstá, vše se třese, blesky bijí, déšť se lije proudem! Stříkám! Umírám!
Můj Bože, jaká slast! Nebesa, smilujte se!
Převalovali jsme se, řičeli jsme, kousali jsme se, křičeli jsme jak démoni
samou slastí. Její píča je jezírko spermatu, můj čůrák v něm plove a převaluje
se. Vytahuji ho a perlová tekutina vyráží ven, zaplavujíc její stehna a
prostěradla bohatou spojenou esencí našich těl.
Ach, má okouzlující Celestino, jakou neslýchanou slast jsem zakusil oné
noci v tvé náruči. Poháněn svým zuřivým chtíčem, třikrát jsem zatopil kundy mých
dvou vznešených milostnic touto drahou tekutinou, bohatě dodávanou proudem
slasti z reservoiru lásky.
Trochu si odpočav, navštívil jsem Rózu, Manette a Marii a každé z nich
jsem učinil zadost, vždy nastupuje k útoku s hlavou vztyčenou a vlajícími
barvami. Ani jedinou jsem neopustil, aniž bych dříve důkladně naolejoval jejich
kundičky onou drahocenou tekutinou, po které ženy neustále touží."
Příběh se sice odehrává v době, kdy byla šlechta ve Francii na vrcholu
moci, nicméně hrdina si brzy opatří parní jachtu a mezi básnickými pojmenováními
pohlavních orgánu se vyskytuje strojová metaforika: můj nesmírný stroj, motor
lásky, pístní tyč a válec - musí se olejovat.
Hrdina odjíždí do Paříže, kde ho bratranec uvede do erotického klubu,
přístupného pouze šlechtě. "Přijetí bylo velice prosté, spočívalo v tom, že jsem
jim odevzdal vstupní poplatek ve výši tisíce franků a dalších tisíc pro blaho
domu. / …. /
Vedli mě k velkým dveřím, které se bezhlučně otevřely. Nato mě téměř
oslepila záplava světla, která jimi proudila. Vstoupiv do místnosti, spatřil
jsem scénu nevýslovného přepychu a luxusu, která zastiňovala všechny pohádky,
které jsem kdy četl. Byl to velký sál smělé výšky a značné délky se stopem
spočívajícím na řadách sloupů z mramoru rozličných barev. Před sloupy stélo na
alabastrových piedestalech množství mistrovských sochařských děl z nejlepšího
carrarské- ho mramoru, představujících nahé ženy ve všech možných pozicích,
které umožňuje spojení krásy se smyslností.
Vypadaly tak přirozeně s kusy látky přehozenými kolem ramen, že by mnohý
přísahal, že jsou vskutku živé, z masa a kostí, tak obdivuhodně byly vytesány
jejich účesy, napodobující módu různých zemí, tak dobře byla vykroužena jejich
ňadra a doleji pak ony krátké kudrnaté chloupky zdobící půvabné pysky, že lákaly
diváka přistoupit blíže a přesvědčit se dotykem, nejsouli živé. Některé z nich
byly nemálo žertovné; všiml jsem si jedné z roztaženýma lehce pokrčenýma
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nohama, která vězel čůrák na půl v kundě. Jiná zas držela totéž v ruce, žalud
byl přímo před pysky jejího záseku lásky, které jako by jí zrovna odpadly od
kundy a usadily se jí na ruce; a další v jiných postojích.

Na konci sálu šuměla fontána s voňavkami, které šířily po místnosti
lahodnou chladivou vůni. Na stěnách byly vymalovány obrazy, nejchlípnější, jaké
si příroda umí představit, zpodobující ženy v každém myslitelném postoji,
převážně mrdající s muži.
Strop byl však chev d oeuvre této oslnivé místnosti. Centrální díl
znázorňoval ohromnou píču vyvedenou v těch nejskvělejších barvách, ze které
visel vyřezávaný čůrák i s koulemi, na kterém byl zavěšen skvostný lustr. Okolo
byly vymalovány čuráky s křídly, letící směrem k centrálnímu dílu, některé z
nich vystřikující semeno tím směrem. Za kruhem čůráků byl kruh nahých nymf,
které byly vymalovány, jak se snaží tyto čůráky dostihnout; jejich ruce se po
nich natahovaly, hotovy se jich zmocnit. Celý výjev, doplněný zlatými a
stříbrnými hvězdami a lemovaný mraky blankytné barvy, skýtal úchvatný pohled.
Uprostřed místnosti byl dlouhý stůl, na kterém bylo nachystáno luxusní
pohoštění, servírované, na zlatém a stříbrném nádobí vyvedeném v podobném duchu,
jako ostatní výzdoba místnosti. Na sedadlech židlí byly reliéfy nahých žen a
mužů v nejrůznějších pozicích. Byly tam číše na stopkách ve tvaru čůráka, mísy
ve tvaru kundy na krásně modelovaných nohách a vázy všemožných tvarů, z nichž
zejména jedna zaujala můj pohled: představovala nahou ženu stojící na hlavě,
nohy měla v kolenou ohnuté a spočívající na bocích, kterýmžto způsobem
vytvářející ucha vázy, ve které byla kytice vzácných květin.
Nejprve jsem byl seznámen s přítomnými pány a prohlédl jsem si skvosty
vybavení sálu, pak mi bylo řečeno, že dámské osazenstvo se brzy dostaví k
večeři, a že prý nemám váhat a vybrat si tu, která se mi nejvíce zamlouvá,
všechny byly totiž volné a žárlivost v tomto smyslu prý zde mezi pány
neexistovala."
Inspirován životem klubu, rozhodne se zařídit si svůj hrad v Bretani na
způsob východních harémů a žít tam obklopen dívkami v přepychu a rozkoši. To se
mu podaří, protože jeho otec zrovna zemře. Zbytek románu uplývá v radovánkách na
hradu a cestách do Petrohradu, Cařihradu a na Kubu. Hrdina žije obklopen
rozdychtěnými dívkami všech národností jako paša: "… Když vstoupily, spočíval
jsem pohodlně natažen na kupě polštářů, oděn ve volném hávu z bohatého kašmíru,
na hlavě tureckou čapku, připraven ke vstupu do lázně, kam jsem je hodlal vzít.
Jakmile se zavřely dveře, přiběhly ke mě a zahrnuly mě objetími a polibky.
Ach, jak se rozohňovaly pouhým dotykem mého těla a hořely touhou po tom, co sem
jim odpíral již více jak měsíc, zatímco já jsem se jen stěží dokázal udržet,
abych je na místě nepovalil na podlahu a ihned do nich nevstřelil tekutý plamen
lásky. Ale udržel jsem se." Poté je provede novými komnatami hradu, mezi nimi
lázní s parfemovanou vodou, ložnicí s padesáti lůžky, postelí - oltářem pro
slavnostní deflorace, voliérou se vzácnými ptáky etc. Po večeři je seznámí s
tím, že hodlá vyrazit na nákup panen a eunuchů do Cařihradu. "Řekl jsem jim, že
si chci vzít jednu nebo dvě s sebou na loď, a aby to bylo nestranné, budou
losovat o to, které z nich budou ty šťastné: a také, že té noci chci s dvěma z
nich spát, a že o to musí také losovat.
Předem jsem se rozhodl, že budu spát s Celestinou a s Carolinou, a že ty
dvě si také vezmu s sebou na cestu, proto jsem zaonačil losování tak, aby
dopadlo, jak jsem si přál." Namátkou uvádím dva příklady drobných detailů,
kterými autor vyšperkovává monotónní cepování orgánů:
"… Jakmile jsme vstoupili do ložnice, všichni jsme se svlékli do naha. Popadl
jsem Ibzaidu do náručí a odnesl jsem ji na slavnostní
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postel, a protože jsem se poněkud obával o své síly, jelikož Nubianka mě vysála
takřka do sucha, kázal jsem přinést šálek mé magické čokolády, která mně umožní
zhostit se celé věci jako podmanitel.
Poručil jsem a dívky se shromáždily se svými nástroji kolem postele a
začaly zpívat nádhernou píseň, kterou jsem sám složil pro tuto příležitost…"
"… Myslím, že jsem v životě neviděl ženy a muže mrdat s takovým zanícením,
a užívat si přitom takové rozkoše, jako tehdy.

Pohled na ně měl na mne a mou společnici takové účinky, že jsme byli
nuceni odebrat se do ložnice, abychom se tam bavili obdobným způsobem.
Když jsme sestupovali po schodišti, má otrokyně zakopla a při pádu se
zranila, a tak jsem si v ložnici musel vybrat jinou, do které bych vlil
přebytečnou tekutinu z onoho kouzelného zřídla, které hrozilo každou chvíli
přetečením, pokud nebude odčerpáno…" A tak pořád dál, dokud nepřijde čas rázně
utnout syžet tohoto neuvěřitelného díla, samozřejmě aniž by se narušila sexuální
perspektiva: "Rozhodl jsem se nyní, že ukončím honbu za dalšími panenstvími a
oddám se těm drahým dívkám, které již vlastním, nad které nemohu nalézt
krásnějších, smyslnějších a oddanějších mým kapriciózním požitkům.
Žiji nyní šťastně obklopen těmito sladkými stvořeními, avšak slyším, jak
mě někdo volá z mé soukromé postele. Tři dny jsem abstincoval a jsem v dobré
kondici. Letím k ní, vrhám se jí do náruče a utápím se v moři slasti, v náruči
La Rose d'Amour."
Nic silnějšího viktoriánská erotická beletrie /z dostupných zdrojů/
nabídnout nemůže. Zachoval se však jeden rozsáhlý erotický text, četba úplně
jiného druhu, která do oblasti fikce nepatří.
O tom příště.
X X X
/pro RR připravil Ch/
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Banán
/pokračování/
III.
Dva dny před svým odchodem z Café Bizarre vyběhli Velvet Underground na
pódium jako obvykle celí v černém a spustili Waiting For The Man. O tom, že je
sleduje samotný Andy Warhol, neměli ani tušení. Hráli si svůj repertoár a
čekali, až je odtud Al Aronowitz vyvede někam ke slávě. Jeho slibům ovšem moc
nevěřili a svou dohodou s ním vlastně dávali New Yorku poslední šanci. Možnost
odjezdu do Evropy se rýsovala stále zřetelněji a New York, alespoň co se hudby
týkalo, byl proti Londýnu učiněný vidlákov. Toho večera jen jeden jediný člověk
z celého Café Bizarre vypadal jakoby Velvetům rozuměl a věděl, o co se jedná, a
to byl právě ten hezký blonďák, který posledně tak pěkně tančil na Venus In
Furs. Tentokrát si pro svůj taneček dokonce donesl i vlastní rákosku. Jinak
všichni jen seděli a nestačili se divit tomu, co jim Velveti předváděli.
A nestačil se divit ani Andy Warhol. V duchu dal Morriseymu i Malangovi za
pravdu. V životě neviděl podobnou kapelu a v životě neviděl podobně
zhypnotizované publikum. "Lidi byli z Velvet Underground doslova zpitomělí a
svým způsobem i ublížení." napsal později ve své knize POPism. Velveti dostávali
svoje publikum přesně tam, kam ho chtěl dostat i Warhol. A Warholův neomylný
instinkt mu napověděl, že konečně našel to pravé. Mohl se ještě poradit se svými
společníky, ale bylo by to zbytečné a vlastně by to ani nešlo. Morrisey i
Malanga už dali svůj názor na Velvety dostatečně najevo, a na to, aby se radil s
Edie, neměl Warhol zrovna dost trpělivosti. A kromě toho jakékoli dohovory
Velveti už předem vyloučili tím, jak nahlas hráli. Jestliže se v ostatních
newyorských klubech dalo při hudebních produkcích normálně konverzovat, tak v
Café Bizarre při Velvet Underground to nešlo. Teprve až skončila první série,
poslal Warhol Barbaru Rubinovou, aby Velvety přivedla k jeho stolku.

Moc si toho povědět nestačili. Warhol Velvetům řekl, aby se někdy, až se
jim to bude hodin, zastavili u něj v ateliéru, že by spolu mohli něco zkusit. Ti
mu odpověděli, že se tedy někdy staví a vrátili se na pódium, Warholova suita se
odebrala na večeři ještě před koncem druhé série.
V restauraci Swing Randezvous na McDougal Street se mezi jednotlivými
sousedy řešilo, jak bude spolupráce s Velvet Underground vypadat. Jak budou hrát
v Myebergově diskotéce a hlavně kdy a jak dlouho budou hrát na nadcházející
retrospektivě Edie Sedgwickové. To ovšem Edie netušila. Velveti ji sice nadchli
stejně jako Warhola, ale o tom, že by měli hrát na její vlastní retrospektivě,
při promítání jejích vlastních filmů, nechtěla ani slyšet a začala trucovat jako
vždy, když se jí něco nezamlouvalo, nebo nebylo po jejím. Tentokrát se s ní už
Warhol nemazlil. Velveti už pro něj znamenali příliš mnoho na to, aby je jen tak
pustil k vodě pro vrtochy hašteřivé psychopatky.
Velvet Underground se u něj v ateliéru zastavili hned druhý den. Ujal se
jich Paul Morrisey: "Všechno to šlo velice rychle. Sepsal jsem smlouvu, podle
níž jsme jim měli dělat managing a dát jim místo ke hraní. S tím souhlasili a
Andy jim okamžitě nakoupil nějaké zesilovače, aby mohli ihned začít zkoušet v
Továrně."
Továrna - Factory se jmenoval legendární Warholův ateliér, opředený těmi
nejdivočejšími pověstmi. Byl to spíš klub než ateliér a Warhol tam pouštěl
každého, o kom si myslel, že by ho
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mohl nějak inspirovat. Kromě všudypřítomných básníků a filmařů i vycházející či
zapadající hvězdičky, různé podnikavce, majitele galerií, zakladatele
všelijakých dobročinných fondů, narkomany, kteří byli ještě tenkrát neškodní a
dokonce i zábavní, zkrátka celou tehdejší newyorskou "uměleckou kolonii". Dveře
Továrny byly otevřeny skutečně každému. I dětem prachatých rodičů, pro které už
jen to, že stačilo dole zazvonit a sám Warhol pro ně sjel výtahem, bylo vrcholem
jejich životů. V Továrně se neustále něco dělo. Od smrtelně vážných tvůrčích
porad až po divoké pitky, které sloužily jako základ pro příšerné pověsti o
alkoholicích, narkomanech, homosexuálech a všelijakých jiných sexuálních
zvrhlících. Dnes už se z té záplavy různých zážitků a vzpomínek dá jen těžko
určit, co je pravda a co jenom pohádka. Pravda je, že Továrna byla v posledním
patře domu č.231 na Východní 47. ulici, a že Billy Linich, skutečný domovník
toho domu, ji celou vytapetoval hliníkovou folií. Pravda také je, že Velvet
Underground se tam velice rychle zabydleli.
K Warholovi šli s tím, že jim sotva může nabídnout něco horšího než Café
Bizarre, a proto mohli být překvapeni pouze příjemně. A Továrna pro ně byla víc
než příjemná. Po nadějném startu, po ještě nadějnějších Arowitzových plánech a
nakonec také po krušných týdnech v Café Bizarre, pomalu začali pochybovat o tom,
že někdy světu ukáží jak se to dělá. Ale v Továrně je čekalo úplně jiné ovzduší.
Tady to vřelo. Tady vznikali jen ty nejlepší věci, dělat cokoli jen na půl a bez
těch nejvyšších ambic, to tady nemělo smysl. V takovém prostředí se Velvetům
pracovalo úplně jinak, než v Café Bizarre: Tady na ně čekali úplně jiní lidé.
Tolerantní, chápaví a se stejným názorem na to, jak se má opravdové umění
skutečně dělat.
V takovém prostředí se i jinak zkoušelo. Zkoušky Velvet Underground v
Továrně vypadaly spíš jako malá vystoupení pro několik přátel, než jako zkoušky
skupiny chystající se na svou slavnou premiéru. Velveti si vždycky zahráli jeden
nebo dva kousky a po té se hned rozprchli k baru nebo do debatních kroužků. A v
Továrně bylo vždy ským a hlavně o čem debatovat.
Lou Reed nejvíc svého času v Továrně trávil samozřejmě s Andy Warholem.
Oba si byli svým chováním dost podobní. Byli sice úplně jiní, dělilo je od sebe
téměř dvacet let, ale v Továrně budili naprosto stejný dojem. Svým založením
byli oba spíš pozorovatelé; v klidu sledovali, co se kolem nich děje a nechali
se tím inspirovat. Mnohými byli pokládáni za kamarády na život a na smrt, ale to
byl omyl pramenící z jejich výjimečného postavení v Tovární společnosti. Na
Warhola si už všichni stačili zvyknout, ale další nezúčastněný náfuka, to už

bylo příliš. Danny Fields, odpadlý medik a něco jako kronikář Továrny, to
vyjádřil poměrně přesně: "Všichni jsme z Loua měli divný pocit. Jako že nás
spotřebovává, nebo tak něco. Byl moc chytrý na to, aby se tím vším nechal
pohltit. Ostatní byli možná příliš křehcí nebo příliš báječní, ale on vždycky
věděl co dělá."
Takové to obyčejné přátelství nebo kamarádství vůbec se v Továrně, alespoň
mezi těmi nejvýraznějšími osobnostmi, moc nepěstovalo. Na Silvestra 1965 se
Velveti společně s Andym, Gerardem a Edie vypravili do Apolla na Jamese Browna.
Z Apolla se v Ediině limuzíně přesunuli k Dannymu Fieldsovi a tam se dívali na
televizi. Ano, přesně na ten pořad o bláznivých filmařích, ve kterém Lou Reed
zpíval Heroin. Závěr oslavy Nového roku se měl odehrát v novém bytě Loua a
Sterlinga na Grand Street 450, ve stejném domě, kde měl svůj ateliér i Piero
Helitzer. Ale neodehrálo se nic. Nálada byla ledová, a to nejen proto, že zase
nefungovalo
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topení. Ti lidé, co tu seděli, nebyli bez svých obdivovatelů a kašpárků schopni
se normálně pobavit. Jediné, co měli v hlavách,
byla práce a zase práce, i když tu jejich práci málokdo za skutečnou práci
pokládal.
Ediie Sedgwicková se choulila do svého leopardího kožichu a
Andy Warhol si okusoval nehty nad nějakým magazínem. Skoro nikdo nepromluvil.
Možná, že to byl ten nejklidnější silvestrovský večírek v celém New Yorku. Tohle
byla složitá společnost komplikovaných lidí, společnost plná intrik a rivality.
Ovšem právě, podobně napjatá atmosféra byla ideální pro tak dokonalé věci, jaké
z Továrny vycházely.
Když už se zdálo, že Velvet Underground jsou na svou únorovou premiéru
perfektně připraveni, objevila se další komplikovaná osobnost, která měla znovu
všechno změnit. A tou byla právě Nico.
Byla vysoká, blonďatá a až neskutečně krásná. Měla nádherný, hluboký,
sametový hlas a mluvila, nebo spíš šeptala lámanou angličtinou, která zněla jako
nářečí snů. Do Továrny ji přivedl stejně nadpřirozený Brian Jones od Rolling
Stones a jakmile vešli, život se zastavil. A to v tu chvíli ještě nikdo nevěděl,
co po Nico zůstalo v Evropě. Až časem se užaslé osazenstvo Továrny pomalu
dozvídalo, že Nico natočila v Londýně singl produkovaný Jimem Pagem pro značku
Immediate, že si v Římě zahrála ve Felliniho legendárním La Dolce Vita, že v
Paříži okouzlila Boba Dylana tak, že jí věnoval svou píseň I'll Keep It With
Mine, a v Monte Carlu Alaina Delona tak, že s ním má syna jménem Ari.
Nico se údajně narodila španělsko-jugoslávským rodičům v Bu - dapešti 15.
března 1943, ale jisté to není. Podle některých pramenů se měla narodit dokonce
už v roce 1938! Každý máme nějaké to tajemství a Nico ze všeho nejvíc tajila
právě svůj věk.
Na Andyho Warhola zapůsobila Nico stejně silně jako na všechny ostatní. S
tou se musí něco udělat! Je to zpěvačka, tak proč by nemohla zpívat? Zpěvačka je
také to jediné, co Velvetům schází k absolutní dokonalosti. Oni potřebují něco
nádherného, co by tvořilo kontrast ke vší té jejich dekadenci a záměrné
ošklivosti a Nico by mohla být pro Velvet Underground zpěvačka přímo ideální!
Warhol si ji vzal stranou a okamžitě se do ní pustil: "Poslyš Nico, ty jsi přece
zpěvačka, když máš singl, ne? Potřebuješ někoho kdo by za tebou hrál. Možná, že
bys mohla zpívat s touhle kapelou. Jestli chceš, já s nimi promluvím." A Nico
docela chtěla. Právě do New Yorku přijela, a zpěvačka u Andy warhola, to
rozhodně není špatný start kariéry.
Přemluvit Velvet Underground k tomu, aby Nico doprovázeli, ovšem nebylo
zase tak snadné. Ambiciózní Velveti neměli žádný zájem stát se doprovodnou
kapelou a jejich nejlepší věci, jako Heroin nebo Waiting For The Man, se tak
jako tak mnohem lépe hodily ke hlasu Loua než ke hlasu Nico. Ale znovu
zapracovala tvořivá atmosféra Továrny. Něco se dělat musí a zkusit je zapotřebí
všechno. A když samotná Nico projevila o kapelu a především o Loua zájem, vždy
tak chladný Lou zapomněl, že tohle je vlastně jeho místo a bylo rozhodnuto o

Nico bude některé věci zpívat a při těch, které zpívat nebude, bude na jevišti
jenom tak stát a vypadat krásně. Teď už Warholovi jen zbývalo načaté Velvety
přesvědčit, aby si změnili název na The Velvet Underground And Nico. Původně si
sice představoval Nico And The Velvet Underground, ale to mu neprošlo ani u
zamilovaného Reeda. Omámený Lou pro Nico napsal i tři novinky: All Tomorrow s
Parties, I'll Be Your Mirror a hlavně Femme Fatale. Psal je zcela pod jejím
vlivem a tak, jak by si je asi napsala sama, kdyby měla jeho talent.
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Začalo se tedy zkoušet znovu, tentokrát už s plnou parádou. Všechny spory
byly rychle zapomenuty a každý se snažil co nejlépe přispět ke zdaru společného
díla. Warhol to všechno řídil a doslova sypal nápady z rukávu. Ne vše bylo jeho
vynálezem. Vlastně téměř nic. Samotní Velveti už dřív, v jiné Cinematheque na
Lafayette Street, hrávali s blikajícími reflektory a s před ně nebo přes ně
promítanými filmy, ovšem ne s Warholovou pompou. Lou Reed: "Vůbec nezáleží na
tom, čí nápad to byl. To všechno bylo jasné. To nebylo jako že Andy to dal
dohromady, že to byla jeho práce. To byla každého práce. Celá ta idea byla
natolik zjevná, že by jste museli být úplní pitomci, aby jste na to nepřišli. A
tak na to přišli všichni."A všichni se snažili. Továrna v lednu 1966, to byla Továrna jako nikdy
předtím ani potom. V lednu 1966 se tam opravdu pracovalo. Tehdejší atmosféru
věčného zkoušení a vymýšlení zachytil Andy Warhol na sedmdesátiminutový
černobílý film The Velvet Underground And Nico: Symphony of Sound - Symfonie
zvuku. O vyvrcholení tohoto filmu se postarala newyorská městská policie, která
- přivolána stížnostmi na nesnesitelný rámus - natáčení rázně ukončila. A právě
tento film později nechával Warhol beze zvuku promítat při vystoupeních Velvet
Underground.
IV.
A N D Y

W A R H O L, U P J A T Ý
uvádí živé

The Velvet Underground
Edie Sedgwickovou
Gerarda Malangu
Donalda Lyonse
Barbaru Rubinovou
Boba Neuwirtha
Paula Morriseyho
Nico
Daniela Williamse
Billyho Liniche
od úterý 8. do neděle 13. února
všední dny ve 20.00 a 22.30 hodin
sobota a neděle ve 14.30, 20.00 a 22.30 hodin
FILM-MAKER'S CINEMATHEQUE
Západní 41.ulice 125
Celkem tisíc letáků s tímto textem nechal Warhol vytisknout a rozeslat
poštou po celém New Yorku. Víc nebylo zapotřebí. I tak byla Ediina
retrospektiva, z níž se dlouhým zkoušením a vymýšlením vyklubala Warholova
upjatá - Up-Tight estráda, beznadějně vyprodaná. A lidé, kteří se do
Cinematheque dostali, byli svědky skutečně nevídané show.
Filmy Andyho Warhola, světla Dannyho Williamse, hudba Velvet Underground a
Nico, tanečky Gerarda Malangy a Edie Sedgwickové, diapositivy a projektory Paula
Morriseyho, fotografie Billyho Liniche a ruční kamera barbary Rubinové. Donald

Lyons a Bob Neuwirth, také uvedení na letáku, byli bedňák a tajemník Boba Dylana
a zde fungovali jako doprovod pro Edie Sedgwickovou. Dalším zúčastněným byl
fotograf Nat Finkelstein, který ve foyeru Cinematheque instaloval výstavu svých
zvětšenin ze zkoušek Velvetů v Továrně.
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Celou podívanou zahájil Warholův poslední film Lupe. Byl to příběh
dokonale naplánované sebevraždy mexické herečky a hvězdy hollywoodských filmů,
Lupe Velezové, která se nastrojila do těch nejkrásnějších šatů, kolem postele
rozžala spousty svící, spolykala dvě tuby barbiturátů a nakonec byla nalezena v
koupelně s hlavou v záchodové míse, utopená ve vlastních zvratcích. Lupe
samozřejmě představovala Edie Sedgwicková, tehdy ještě netušící, jak podobný
bude i její konec. Zemře na otravu alkoholem a barbituráty v Santa Barbaře roku
1971.
Po tomto optimistickém začátku nastoupili na pódium Velvet Underground s
Nico a v naprosté tmě začali ladit. A Velveti ladili stejně hlasitě jako hráli.
Andy Warhol pustil na jedno plátno svůj film Vinyl, ve kterém Gerard Malanga
hraje mladistvého delikventa a na druhé promítal Paul Morrisey záběry Nico,
zpívající Dylanovo I’ll Keep It With Mine. Skutečná Nico se přidala k té na
plátně a začala zpívat do mikrofonu. Velveti zatím ladili dál a připojili se k
ní až na poslední sloku. Poté plynule přešli do Venus In Furs a uprostřed
jeviště se začali vlnit Gerard Malanga s Edie Sedgwickovou. To vše se dělo mezi
dvěma plátny, na něž se souběžně a beze zvuku promítaly filmy Vinyl a The Velvet
Underground a Nico: Symfonie zvuku. Danny Williams, absolvent Harvardu a Tovární
elektrikář, zatím na kapelu, tanečníky i na běžící černobílé filmy promítal
pestré, barevné diapozitivy. Nat Finkelstein pendloval mezi jevištěm a hledištěm
a dělal svoje "upjaté" fotografie. "Možná, že moje Upjatá série byla právě proto
tak dobrá, že jsem se vždycky snažil dostat foťák tak blízko, aby každý přesně
věděl, že na něj míří objektiv."
Najednou se rozzářil silný reflektor a zalil hlediště ostrým světlem.
Barbara Rubinová se se svou ruční kamerou vrhla do uličky, natáčela užaslé
diváky a přitom na ně vykřikovala nejrůznější otázky. Byl to Barbařin nápad,
pojmenovat celou show Andy Warhol, Upjatý - Andy Warhol,- Up-Tight, a také ona
přišla se záměrem, nedovolit lidem, aby si jen tak seděli a v pohodě a klidu
sledovali, co se děje na pódiu. Fungovalo to skvěle. Těkající objektiv její
kamery dokázal přímo dokonale vyvolat tu správnou, upjatou atmosféru. Velvet
Underground, jako vždy celí v černém, hráli Run, Run, Run a kousek opodál se na
jevišti tyčila štíhlá, vysoká a překrásná Nico ve slušivém, bílém kalhotovém
kostýmu. Lidé v hledišti seděli překvapeni a zaskočeni, neschopni jakékoli
reakce. Z pódia se na ně valila neskutečná záplava zvuků, obrazů a světla.
Zesilovače Velvetů byly vytočeny na maximum a drala se z nich hudba až
nesnesitelně hlasitá, podle jednoho z přítomných prý supersonická.
Lou Reed zpíval Heroin a Gerard Malanga, dosud odpočívající na pódiu u
Louových nohou, zapálil svíčku. Poté si vkleče odepnul opasek, z kapsy vyndal
lžičku, nahřál ji nad plamenem, z jiné kapsy vyndal něco, co vypadalo jako
injekční stříkačka - bylo to obyčejné plnící pero, dotknul se tím nahřáté
lžičky, opasek si pevně utáhnul kolem ruky a tou rukou zapumpoval nahoru a dolů.
Plnící pero si přiložil k předloktí, pomalu vstal a najednou se začal divoce
zmítat po celém jevišti. Lou si svůj Heroin zpíval klidně dál. Paul Morrisey za
svým projektorem zatím vysvětloval jednomu reportérovi, že tohle je "úplně jiný'
druh rock and rollu" a v projekční kabině vysvětloval Andy Warhol jinému
reportérovi princip dvou souběžně promítaných filmů: "Na jednom plátně máte film
trvající hodinu a půl a na druhém jiný film, trvající také hodinu a půl. Až na
to, že… je delší než hodinu a půl." Na pódiu zatím ležel roztažený Gerard
Malanga a prázdnýma, vytřeštěnýma očima vzhlížel ke zpívajícímu Louovi.
Za ten týden vydělali Velvet Underground nemajetným newyorským filmařům 13
000 dolarů, ze kterých neviděli ani cent. Jenže o peníze jim nešlo, alespoň
zatím ne. Cinematheque pro ně stále ještě byla

- 156**************************************************************************
K. K.Kuchyňka
jen zkouškou na Myebergovu diskotéku, odkud teprve měli vystartovat na cestu ke
slávě a velkým penězům. Michael Myeberg samozřejmě mezi návštěvníky Cinematheque
nechyběl. Prošel se po zákulisí, všechno pěkně pochválil, každého poplácal po
zádech a potom se potichu vytratil. Program pro svou tančírnu si patrně
představoval poněkud jinak.
Ovšem na Myeberga a jeho sliby ve všeobecné euforii nikdo ani nepomyslel.
Teď nebyl čas na obchody, teď se vychutnával úspěch! Pověsti o nevídaném
představení se rychle šířily a u Warhola se už hlásili první zájemci o jeho
Upjatou estrádu. Kupodivu to většinou byla filmová oddělení okolních univerzit,
pro která Up-Tight zpravidla znamenalo především neobvyklou prezentaci
podzemních filmů. Jako první se ozvala Rutgerská univerzita ve státě New Yersey,
ale Warhol se tam se svou skupinou dostal až 9.března. A bez Edie Sedgwickové.
Krátce po posledním představení v Cinematheque se oslavovalo ve snacku
Gingerman, naproti Lincolnovu kulturnímu centru. Byli tam kompletní Velvet
Underground i s Nico, Warhol, Morrisey, Malanga, Danny Fields, Donald Lyons a
Edie Sedgwicková s dalším ze svých početných kamarádů, filmařem Chuckem Weinem.
Za "upjatou" tu opět byla Edie. Na jevišti s Velvety se necítila dobře a
nevěděla, co by tam tak měla dělat. Kromě toho neměla právě na očích ani svou
dlouhou černou limuzínu, stojící venku na ulici, ani svůj leopardí kožich,
visící v šatně, a připadala si ukrutně chudá. "Andy, já nemám peníze, jsem na
dně. Proč mi neplatíš?"
"Ale Edie, miláčku, zatím jsme ještě nic nevydělali. Musíš mít
trpělivost."
"A jak mám mít trpělivost, když nemám za co žít?" Edie se rozhovořila a
hned bylo jasné, že dneškem její dny v Továrně končí. Pověděla jim, že právě
podepsala smlouvu s Dylanovým manažerem Albertem Grossmanem, a ten že jí řekl,
aby se s Warholem přestala tolik stýkat, jelikož by to mohlo mít špatný vliv na
její publicitu. Stejně tak by už Andy neměl dál promítat její filmy. "My teď
budeme točit jiný film a já tam budu s Bobbym hrát hlavní roli." Najednou to
bylo samé Bobby sem a Bobby tam. Chudák Edie si s Dylanem dělala velké plány a
neměla ani potuchy o tom, že její Bobby už je šťastným novomanželem. Dylan se
skutečně v listopadu 1965 tajně oženil se Sarah Lowndesovou a samozřejmě to
netajil jenom před Edie, tehdy se to prostě jinak nedělalo. Warhol se o tom jen
náhodou doslechl od svého právníka Sy Litvinoffa teprve před několika dny.
"Poslyš Edie, víš ty vůbec, že se Bobby nedávno oženil?"
Edie to nevěděla. Celá se otřásla a Warhol si uvědomil, že takhle si Edie
svůj vztah k Dylanovi asi nepředstavovala. Beze slova se zvedla a šla si dozadu
zatelefonovat, pravděpodobně přímo Dylanovi. Když se vrátila, oznámila
překvapenému stolu, že Továrnu definitivně opouští.
"Ale Edie, přece zrovna začínáme. Zatím to ještě nenese, ale to se brzy
změní, uvidíš. Musíš být trpělivá." Warhol to zkoušel marně. Ať to bylo jak to
bylo, Edii už to nezajímalo. Pokrčila rameni, otočila se a odešla. Zmizela a tím
to pro ni skončilo. K Warholovi se už nikdy nevrátila.
Její odchod k Dylanovi Warholem dost zamával. A zamával by s ním ještě
víc, kdyby měl čas jenom tak sedět a užírat se jím. Na to ovšem Warhol naštěstí
čas neměl. Byl na cestě k uskutečnění svého snu o totální zábavě, zamstnávající
všechny smysly, a tomu musel věnovat veškerou svou energii.
Na Rutgerskou univerzitu dorazilo kompletní Andy Warhol’s Up-Tight 9.
března odpoledne. Kromě Velvetů, Nico, Andyho, Paula, Gerarda a Barbary,
keskupině patřili ještě Danny Williams, Nat Finkelstein a Dave Faison. Danny
Williams byl Továrním expertem přes elektřinu,
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a co se dalo dokázat pomocí drátů, to také Danny dokázal. Nat Finkelstein byl
smluvním fotografem agentury Black Star. Do Továrny přišel na podzim
pětašedesátého roku, aby tam udělal pár fotek, a zůstal tam déle než rok. Dave
Faison pracoval pro Velvety jako bedňák po celou dobu, kdy spolupracovali s
Warholem. Sám se staral o celou aparaturu, sám ji stavěl a boural, a jeho
spolehlivost byla na tu dobu nevídaná. Důkazem jeho dokonalosti je především to,
že o něm téměř nikdo nevěděl. Možná, že kdyby nebyl tak spolehlivý, i on by se
jistě stal hrdinou nějaké té Tovární bajky.
První místo, kam se po svém příjezdu na akademickou půdu nahrnuli, byla
studentská menza. Studenti pohvizdovali na Nico, Barbara Rubinová je přitom svou
ruční kamerou natáčela a Nat Finkelstein cvakal spouští svého Nikonu. Když za
ním přišel strážný s tím, že se tam fotografovat nesmí, Nat se s ním dlouho
nepáral a rovnou mu jednu natáhnul. Rázem tam těch strážných bylo patnáct a
umělci z New Yorku se v okamžiku ocitli venku na dvoře. Jestliže předtím o
vstupenky na jejich show nebyl skoro žádný zájem, tak po tomto incidentu bylo
vyprodáno ani ne za dvě hodiny.
650 studentů se namačkalo do sálu a čekalo, co se bude dít. Dělo se totéž,
co v Cinematheque s jednou výjimkou. Velveti se tentokrát oblékli do bílého,
takže byli při promítání filmů a diapozitivů téměř neviditelní. Jinak bylo
všechno naprosto stejné jako před měsícem, včetně upjatých a vyděšených diváků.
Další, štací byla Michiganská univerzita v Ann Arboru. Na celé březnové
turné po univerzitách si Warhol vypůjčil ohromný obytný mikrobus za 50 dolarů na
den a 10 centů za každou míli. "To byla náramná věc! Vešli jsme se tam všichni a
vzadu to dokonce mělo i generátor na 120 Voltů, takže jsme mohli zkoušet
cestou." Za volantem sedávala nejčastěji Nico a svým kolegům připravovala
nejednu horkou chvilku. Její styl šoférování byl i pro jinak flegmatického
Warhola nezapomenutelným zážitkem: "Nico za volantem, to byla zkušenost! Já ani
nevím, jestli vůbec měla řidičák. Ve Státech byla teprve krátce a tak se
neustále držela britské strany silnice."
Pro Ann Arbor bylo Up-Tight událostí. Objednali si ho tam hned na tři dny
za sebou a všechna tři představení byla vyprodaná, aniž by se někdo musel porvat
v menze. Kdo ví, čím to bylo? Možná, že do Michiganu dorazily o Up-Tight lepší
zvěsti než do Rutgersu. Vždy tak spolehlivě informovaná Amerika se zase jednou
musela spolehnout na nám tak dobře známou šuškandu. A šuškanda to bylataková, že
nikomu nedovolila, aby se mu Up-Tight nelíbilo. Ti, kdo byli na prvním
představení, se snažili dostat na druhé i na třetí. A kdo se tam dostal, tomu se
líbilo všechno. I závěrečný Nothing Song, sestávající ze zpětných vazeb kytar,
opřených o reprobedny, a neartikulovaných výkřiků a skřeků. Ann Arborský úspěch
ovšem nebyl jen zásluhou pověstí a drbů. Kromě samotných Velvet Underground k
němu přispěly i dvě novinky, které s sebou Warhol přivezl. První novinkou byl do
té doby neobvyklý stroboskop, a druhou další z Warholových krasavic, Ingrid
Superstar, která nahrazovala Edii Sedgwickovou.
Březnové objíždění univerzit poznamenaly také problémy s policií. Stačilo,
aby se kočovná Up-Tight společnost zastavila někde u silnice na pár hamburgerů,
už tu byl jeden nebo dva policejní vozy a hladoví umělci byli kalupem
vyprovozeni na hranice města. K vážnějšímu incidentu nebo dokonce k zadržení
Warholovy karavany nikdy nedošlo, i když jednou namále měli. Z jednoho motelu
byli vykázáni uprostřed noci, přestože u jejich mikrobusu nefungovalo osvětlení.
Danny Williams musel k přednímu nárazníku přivázat dvě fotografické lampy a od
nich natáhnout dráty dozadu k nastartovanému generátoru. Policejní vůz za nimi
tentokrát jel až na hranice okresu.
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Jediný, komu to nepřipadalo zábavné, byl Sterling Morrison: "Já byl tehdy
řádným studentem newyorské City College a problémy s policií bylo tak to
poslední, co jsem ještě potřeboval. Ve škole jsem se už tak nechával vidět jen
málokdy a vlastně jsem ji dokončil až to léto, jak jsme hráli U Maxe."
V.

Sterling Morrison ovšem musel počkat, až se nekonečné a nepohodlné
harcování po univerzitních campusech začne zajídat samotnému Warholovi. Naštěstí
nemusel čekat dlouho. Koncem března řekl Andy Warhol dost, teď se budeme zase
chvilku plácat po New Yorku. Ale plácali se většinou jen po jeho Továrně. Velvet
Underground si sice zahráli v boutique Paraphernalia mezi modely módní návrhářky
Betsey Johnsonové, pozdější manželky Johna Calea, ale to bylo na dlouhou dobu
všechno.
K boutique Paraphernalia se dostavila ohromná spousta lidí. Přišel i
Rolling Stone Brian Jones, aby se podíval jak se daří Nico, kterou v New Yorku
zanechal. A ty davy uvnitř i na chodníku před boutiquem mu dokázaly, že ji
nezanechal ve špatných rukou. Andy Warhol a Velvet Underground, to bylo to
nejlepší, co se v New Yorku zrovna dělo. Všichni o nich mluvili, ale neměli se
na ně kam jít podívat.
Warhol se znovu ocitnul v situaci, kterou tak dobře znal už z dřívějška samá sláva a peníze nikde. Toho si už užil dost, teď už by rád přestal vysedávat
v Továrně a konečně začal vydělávat. Přitom ale v Továrně vysedával dál a běhat
a shánět musel Paul Morrisey: "Zašel jsem se Michaela Myeberga zeptat, co bude s
naším obchodem. Jeho podnik ještě nebyl oficiálně otevřen a už byl až po střechu
plný taliánů a gangsterů. Myeberg se marně snažil vzbudit dojem, že má ten
zmatek pod kontrolou. Prý se sice už dohodl se Sidem Bernsteinem, americkým
promotérem Beatles, že jeho podnik otevřou Young Rascals s Felixem Cavalierim,
ale zatím to prý ještě nesepsali. Nabídl nám 40000 za první čtyři víkendy, což
by byla velice slušná nabídka, kdybychom ty peníze dostali předem. Stačilo mi,
abych se ještě jednou rozhlédl po stále ještě neotevřeném klubu, a celý ten
obchod jsem rád zanechal Bernsteinovi a jeho Young Rascals. Ani nevím, jestli z
Myeberga nějaké peníze dostali."
The Young Rascals skutečně Myebergovu tančírnu otevřeli, i když už to
nebyla ani tak tančírna Myebergova jako spíš Bernsteinova. Ten ji pojmenoval
"The Murray The K. World" po discjockeyovi Murray The K. Ano, to je ten, který v
rozhlase poprvé zahrál Louovu první desku s The Shades. Murray The K., vlastním
jménem Murray Kaufman se proslavil zajímavým způsobem. Když v roce 1964
přiletěli Beatles na první americké turné, Murray se na ně hned na letišti
přilepil a neustále je bavil všelijakými výstřednostmi. Jinak uzavření Beatles
si ho oblíbili, všude ho brali s sebou a dokonce mu i dovolili, aby si je
nahrával. Od té doby pouštěl Murray The K. do éteru jen a jen písničky Beatles a
prokládal je nahrávkami jejich autentických výroků jako: "Murray, ty jsi ďábel!"
nebo "Murray The K. je ten nejlaskavější člověk na světě!". S podnikem Michaela
Myeberga ovšem měl společné jen to, že Sidovi Bernsteinovi prodal svoje jméno.
Diskotéka "Svět Murrayho The K." svou premiéru stejně nepřežila. Byla
uzavřena hned první den pro porušování předpisů o distribuci alkoholu a nedlouho
poté vyhořela za obvykle záhadných okolností.
To už ale nebyla Morriseyva starost. Ten zoufale sháněl sál, ve kterém by
se mohli Velvet Underground definitivně proslavit. Teď hrál roli doslova každý
den. Andy Warhol do celého projektu už dost investoval a domluvených 25 procent
potřeboval jako sůl.
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Naštěstí se už nemusel starat o nakupování aparatury, protože se z nějakých
záhadných důvodů přihlásila firma Warvel Incorporated a nabídla Velvetům, jako
vůbec první americké skupině, veškeré elektrofonické vybavení značky Vox, včetně
kytar. V Anglii takhle zatím vybavila jen Beatles, Rolling Stones a Hollies.
S tou zprávou přišel Paul Morrisey na pravidelnou schůzku do Café Figaro a
hrozně s ní Warhola rozčílil. "To přece není možné! Taková slavná kapela a nemá
kde hrát! Co vůbec děláš?!" Ani se nestačili pořádně pohádat, když od vedlejšího
stolu se ozvali Rudi Stern a Jackie Cassenová, častí návštěvníci Továrny: "Vy
hledáte sál pro Velvet Underground? My o jednom dobrém víme."
"A kde?"
"Na St. Mark's Place."

"To si děláte legraci, ne?" divil se Paul Morrisey. "Tam já to znám. Tam
žádný sál není."
Přesto se s nimi okamžitě šel na ten zázrak podívat. A Rudi a Jackie mu
ukázali nádherný sál, klub polských přistěhovalců s tajemným jménem DOM.
Morrisey začal ihned jednat: "Nebylo nijak snadné ten sál získat. Ve středu jsem
se spojil s naším právníkem Sy Litvinoffem a až v pátek ráno jsme podepsali
smlouvu, aby tam mohli ještě odpoledne Velvet i s Davem Faisonem začít stěhovat
aparaturu. Před podepsáním smlouvy jsme tam nesměli, a to musel Andy zaplatit v
hotovosti dopředu na celý duben. Kromě mne nikdo předtím ten sál neviděl."
Gerard Malanga natíral zadní stěnu jeviště na bílo, Velveti zkoušeli
aparaturu a Danny Williams zapojoval projektory. Jméno pro celou akci musel
Warhol vymyslet už ve čtvrtek, aby Morrisey stačil dát do pátečního vydání
denníku Village Voice inzerát. Na pomoc si vzal už od Up-Tight osvědčenou
Barbaru Rubinovou. Probrali spolu pár časopisů a Dylanových desek, co měl zrovna
doma, a za chvilku našli tři slova : Exploding, Plastic a Inevitable.
Explodující plastická nevyhnutelnost. "Na nic jiného nebyl čas. Sepsali jsme
inzerát: Exploding Plastic Inevitable, The Velvet Underground And Nico, a já s
ním uháněl do redakce. Dnes už to zní jako zázrak, že všechno šlo tak rychle.
Začali jsme se stěhovat ve tři hodiny odpoledne a v osm večer se tam všichni ti
lidé sešli. Bylo vyprodáno hned první den!"
Warholovi to zase jednou vyšlo. Exploding Plastic Inevitable se stalo
symbolem všeho avantgardního, nového a modního, symbolem všeho, čím New York
právě žil. K Domu se noc co noc sjížděli davy zvědavců, fanoušků a dokonce i
novinářů. Svoje zpravodaje vyslaly na E.P.I. i britské noviny The Observer a The
Spectator.
Velveti si v E.P.I. hráli stále to svoje a ani si nestačili svou
narůstající slávu plně uvědomit. "Pro nás to byla zábava. Bylo to zvláštní. Nico
si zpívala svoje věci a když zrovna nezpívala, neměli jsme pro ni jiné
uplatnění."
Ovšem pro publikum byla Nico nedílnou součástí kapely, ať už zpívala nebo
jen tak stála. Vypydala tak, že na tom opravdu nezáleželo. Při Heroinu se
jeviště hemžilo hudebníky a tanečníky - v Domu se k E.P.I. připojil i nový
taneční pár: Mary Woronovová a Ronie Cutrone, ale Nico jen nehybně stála a
dlouhé vlasy jí hrály všemi barvami podle toho, jaký diapozitiv se na ně právě
promítal.
Popsat to co se v Domu tehdy dělo není snadné ani pro ty, kteří u toho
byli. Každý to viděl jinak a o nějaký seriózní rozbor se snad nikdo ani
nepokusil. Asi nejvěrněji atmosféru E.P.I. ilustrují dojmy jednotlivých
účinkujících a diváků, jak je dal dohromady Victor Bockris v knize Up-Tight, The
Vevet Underground Story.
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Ronnie Cutrone: "To největší na E.P.I. bylo, že nezbývalo žádné místo pro
představivost. Na jevišti toho s námi bylo tolik, že se nám do hlavy už nic
jiného nemohlo vejít."
Walter DeMaria: "Čišel z toho pocit ohromné vůle k životu, jako na okraji
propasti. Přítomnost byla bláznivá a každý věděl, že žádný den nebude stejný
jako ten druhý."
Richard Goldstein: "Celý zvuk Velvet Underground mi připadal jako důsledek
tajného sňatku mezi Bobem Dylanem a markýzem .e Sade."
Andy Warhol: "Všichni jsme věděli, že jsme svědky něčeho revolučního.
Prostě jsme to cítili. Určité věci nemohou vzniknout, aniž by se neprolomily
určité bariéry. 'Je to jako Rudé moře,' řekla mi Nico, když jsme jednou spolu
stáli na balkóně Domu a sledovali, co se dole děje. 'Rozestupuje se to.'"
Danny Fields: "Bylo to představení, ale pro mne to byla především hudba,
protože jsem často zavíral oči, aby se mi lépe poslouchalo. Všechna čest Andymu,
že jejich talent rozpoznal a dokázal ho uplatnit, ale Velveti byli skvělí už
před ním a byli stejně skvělí i po něm. Andy mohl vytvořit E.P.I., ale na zvuku
kapely žádnou zásluhu nemá. Lou věděl, co chce, dávno před ním. Louovy záměry

byly avantgardní, Louovy texty byly avantgardní, ale nevím, jestli by i jeho
melodie byly tolik avantgardní, nebýt Johna. Až John tomu dodal ten správný
psychedelický rozměr. Velvet Underground byli daleko přede všemi. Ti byli
skutečně revoluční!"
Jen za první týden vydělalo E.P.I. 18 000 dolarů. Honorář pro každého
dělal něco kolem 100 dolarů za večer. Každý dostal stejně. Kolik dostal Lou Reed
za zpěv, tolik dostal i Danny Williams za obsluhu světel nebo sedmnáctiletý
Ronnie Cutrone za svoje taneční kreace. V penězích problémy nebyly. Celková
atmosféra E.P.I. byla až nezvykle přátelská a kamarádská. Všechny ty výjimečné a
talentované individuality spojoval společný úspěch. Osobní ambice se zcela
podřídily vzájemné spolupráci na E.P.I. Alespoň zpočátku. Dokud se Andy Warhol
musel starat, všechno běželo jako na drátkách. Jenže Andy Warhol se nikdy dlouho
starat nevydržel. Stále častěji postával na balkóně Domu a snil o tom, jak se
svým E.P.I. dobude celou Ameriku.
Ten duben šestašedesátého roku jakoby symbolizoval celou atmosféru oněch
"Báječných šedesátých let", My se všechna ta bezstarostná nádhera rodila jaksi
mimochodem ze všeobecné a vzájemné lásky a přátelství. Ve skutečnosti byl
tehdejší show-bussiness stejnou džunglí jako dnes, i když mnohem naivnější a
nezkušenější. Každý žárlil na úspěchy toho druhého a všichni společně žárlili na
úspěchy Boba Dylana.
Co se Velvet Underground týče, ti žárlili především na Nico. Nico, vydatně
podporovaná Warholem a hlavně Paulem Morriseyem, se totiž neustále dožadovala
většího podílu na repertoáru a chtěla s Velvety zpívat Dylanovo I'll Keep It
With Mine. Tady ovšem narazila. Velvet Underground nechtěli mít s Dylanem nic
společného a už vůbec netoužili po tom, aby je někdo s Dylanem srovnával: "Když
s tím Nico začala, nejdřív jsme to jednoduše zamítli. Potom jsme to dlouho a
dlouho zkoušeli a když jsme to nazkoušeli, tak jsme se zase vymlouvali, že to
nedokážeme zahrát dobře. Nakonec jsme I’ll Keep It With Mine několikrát veřejně
zahráli, ale vždycky dost uboze."
Další konflikt, když pomineme věčné nářky Gerarda Malangy nad tím, že se v
E.P.I. nevěnuje náležitá pozornost jeho tanečnímu projevu, vznikl mezi Paulem
Morriseym a Barbarou Rubinovou. Právě Barbara se o E.P.I- nejvíc zasloužila. Ona
objevila Velvet Underground, ona vymyslela koncept upjaté zábavy, ona přišla na
název Up-Tight a podílela se na názvu Exploding Plastic Inevitable, i když to
Morrisey popírá. Barbara Rubinová přivedla na pódium Domu Allena Ginsberga a
Salvatora Daliho. Paul Morrisey nemohl na její zásluhy nežárlit.
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Dnes už nikdo neví, jak to přesně bylo, ale Barbara Rubinová jednoho dne po
hysterickém výstupu Továrnu opustila a už nikdy se tam nevrátila. Zemřela při
porodu čtvrtého dítěte ve Francii roku 1978.
Tyto konflikty a hádky se ale nijak nedotkly úspěchu E.P.I. a už vůbec ne
samotného Warhola. Warholovou jedinou starostí prý tehdy bylo, jestli o něm ví
Picasso.
Někdy uprostřed třetího týdne zavolal Charlie Rotchild, bývalý zaměstnanec
Alberta Grossmana, najatý Morriseyim jako pokladník, do Californie a zařídil pro
E.P.I. čtyřtýdenní angažmá v losangeleském klubu The Trip. V květnu stejně
E.P.I. v Domu vystupovat nemohlo, protože se tam měla konat nějaká polská
národní slavnost, a tak se vydalo na výlet do Californie s tím, že se v červnu
do Domu zase vrátí.
30.dubna 1966 uvedlo Exploding Plastic Inevitable v Domu svou poslední
show, aniž by tehdy někdo věděl, že se tam nevrátí už nikdy.
/pokračování/
X X X
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Andy, Lou, Sterling a John v Továrně
Dave Faison
Edie Sedgwicková
Nico
**************************************************************************
Brabenec
**************************************************************************
Revolver revue
V Torontu
V Torontu
Vratislav Brabenec
Mraky se vaří
Strom chodí
Pes kouří
Před parkem stojí blb
Nebuďte nervózní milostivá paní
miliony let
všude je střed světa
vařit brambory bez kmínu
chcípnul pes
Ví všechno jenom si není
jistě předvídá a dějiny do trapných
podrobností pozná ohyby luští
nepoužitelné zapisuje
zbytečné kazí dokonalé
Táto, nejez odpadky volala na něj.
Bez kmínu?
Dokonce jsem slyšel jasně jak couvá pohřební kára,
ale nebyla to smrt jen těžká naprosto bezdůvodná kocovina.
Hrůza ze života. Z NIČEHO. (romantika)
Večer volal Pavel Zajíček z New Yorku. Smál se. Duben 1987
Měl jsem radost, že dělá stěhováka.
Mluvili jsme o knížkách. Nečte.
Říkal, že je to jedno, kde je spisovatelem Dobříš.
Ve Švýcarsku, v Americe.
Hlas:
Nepospíchat těch posledních deset let, vteřin.
Poslání je i zemlbába.
Nakreslil jsem: Pán B. mu běží na pomoc.
Je to trojúhelník s nohama na stranách. Tři nohy.
Jeden z největších zázraků je
když kvete kaktus. To vím určitě.
Nečekal jsem, že mě rodina požádá, abych v lahvi
postavil námořní plachetnici.
Tolik důvěry ve schopnosti?
Mám stejnej pocit jako před nádražím.
Cesty vlakem. Vzdálenosti.
Babička N. si stěžovala, že si ji ještě pán Bůh nevzal.
a vařila dál vejce nakyselo panu farářovi, tomu dobytkovi.

První ministrant: Hovádku božímu.
Varhaník: Zlatýmu teleti.
Propletenec.
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Vratislav Brabenec
V pátek odpoledne se odvažuju udělat rozhovor s Mikušem.
Nad kresbičkami. Nějak to dopadlo.
Často říká věci podobné jako já. Trochu jsem ho nakazil.
V sobotu se dozvím, že se Váňa zastřelil.
Neměli jsme se rádi na první pohled.
Je mi ho, vola, líto.
Je to smrt idiota. Hen smrti idiota.
Cejtím to jako kus svý smrti. Každou sebe tak nesu.
Večer si Mikuš přečetl, jak jsem jeho povídání zapsal.
Smál se. Jedli jsme knedlíky.
Když volal P.Z. spadl Marii bramborovej knedlík na zem.
neděle.
Je to všechno duchovější. (Ne duchovnější)
Váňa se tu motá okolo. Špatně jsem spal.
Procházka s holkama byla skvělá. Déšť.
Nejraději bych se oblékl do smutečního a šel do hospody.
Druhý den po smrtu idiota. (ale nejsou tu hospody)
Možná, že jsem byl celý týden nervózní z Váni.
Třeba si myslel, že to našil taky trochu do mé hlavy.
Nedivil bych se mu. Nenáviděl mě hodně.
Tlustej Indián u jezera Chapalla zpíval stejně dobře.
jako Nikolaj Stankovič.
Anděl zkázy v posteli?
ENERGIE
všechno jsou jen obrázky z porno časopisu
padni na kolena
s prorokem poránu?
Ach!
Nebojí se tě ani palma dračí vejce ptačí
Ploty. (stavím lidem ploty)
chleba se salámem na jiný myšlenky
jebou v něm joboviny
nebo jedlíků je království nebeské i asketů
a střídmí je předcházejí
Těžko a ještě tíž
psát evangelium ráno na Masarykově nádraží
do písku Floridy
do módního časopisu
na kůži nevinného
Výstava umíněnosti-mladí dogmatici
a křivdy jaloviny a potraty jako útraty což
studená trumpeta na prodej
víc číst?
V poledne se žení s polednicí
večer resurection
upocený raní zvěsti a čerstvá houska (Bohouska)
Vykradená hlava hračky uletěly
Indiáni tu zakopali psa Pane Bože
To není můj pes, odpověděl Pán B.

Byl to jejich pes, dodá prorok
s dobře zavedenou firmou Prophets Beavers LTD
Amerika, vole.
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Revolver revue
špatně o rodičích
křivě svědčí
chlubí se
ničí si zdraví
onanuje
o pomoci je na pochybách
ovoce stromu rajského
přemítá o prospěšnosti škodit
vlasti si neváží a tradic
jí odpadky
šíří nepodloženou naději
nadržuje zločincům
pomlouvá cílevědomé
je lenoch
myslí jen na požitky
přemílá staré pravdy
nezodpovědnost je mu vlastní
hádá se s každým a všude
krade pro potěšení
nad mouchou váhá a člověka by zabil
skutečně slyší trávu růst
boží jméno bere jen nadarmo
(Proložit instrukcemi jak psát báseň, rozsekat na části! pokusit se o jinou
úpravu
nechat část v bloku jako prózu
část v přímé řeči
osoby !
adresně jako dopis
litanie
vést jako výslech před církevní autoritou
nová slova v rozpacích)
Fakt myslí na to jako na smrt
ho přivedlo na ty nejobyčejnější myšlenky
a nemá chuť je zapsat
Protože každý
konečně myslí
Faktum
na to jako na smrt
Teď už jen zbývá přepsat povídání J. Vykydala:
Jak si koupil kovbojský boty
Soud s obchodním domem kde koupil vývrtku
která mu utrhla prst
a je to
Dopis.
Dopis Havlovi a Jirousovi po letech v báni západu.
Bědování první:
Já blbec obcoval s Masarykovým ústavem
přes všechna varování z mý hlavy i odjinud.
(Nezačínej si nic se sokolíkama. E. Čech.)
Už mě dvakrát udali.
Loni pojišťovně a letos na berňáku.

Dobře mi tak.
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Vratislav Brabenec
Je zajímavý jak laskavým hlasem mluví moje žena Marie se psem.
Mám snad sbírat mrtvý vejfuky na dálnici?
Středa.
Mikuš ale neumí ruce! Nebo je nechce umět, nevím. Vykydalovo povídání nebudu
přepisovat z pásku.
Stačí nadpisy.
Z rozhovoru čouhá tráva, rum, knedlíky a uzený.
Ptal jsem se tak bídně až jsem usnul.
O prodeji rajčat by mohl Mikuš vyprávět.
Skočí si někdy na pivo a lidi rozkradou košíčky.
Nemá kasičku a peníze lítají po silnici.
Musí s tím něco udělat.
Taky by potřeboval sandwichboard.
Baptistický kazatel v Torontě se mě ptal
jestli HO miluju.
Řekl jsem: Člověče, to jsou velký slova.
On: No, jen-mi odpovězte. Milujete přeci Ježíše Krista? Pak mě objal a já se
styděl.
Velký Pátek. ..
Volal Mikuš. Kukuřice mu zhuntovala políčko.
Humus je pryč. Kam teď má vysadit jahody?
Mladý holky
Mladý holky
Mladý holky

Jarní zaklínadlo Egona Bondyho nepomáhá.
Po ulici chodí mladý holky.

Mraky.
Dláždím Skotům dvoreček.
Skot mě žádá, abych starou zabil a hodil do žumpy.
Je to žert. Byl to řezník.
Nesmysl není ztráta smyslu.
Jak to dopadne s veverkou, která ráda běhá
přes silnici, víme.
Racek livingston. To je jiná.
Poťouchlosti hebefrenikovi v dalekém.
(Ta okny je pohyb. Lidi. Nosí věci. Chodí.)
Nikam nejezdi, volá Petr Lampl z hrobu
jako v sedmdesátýmsedmým.
Daroval mi tehdy Ameriku.
Nedívej se bamovi do očí.
je to divoký zvíře.
Šest infarktů a ještě chce abych mu přestavěl dvoreček. S cenou nesouhlasí.
Tolik nevydělával ani s doktorátem. Taky už byl několikrát mrtvej.
Jaký to tam bylo, chci se zeptat,
ale představuje mě stařenu.

Před ní ne.
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Revolver revue
Bože, tělo odmítá kořalku! Co se to děje!
Ptali se Josefa, mého dělníka na putovním čs. zastupitelství v Torontě
proč opustil.
On nato: Rád cestuji.
A proč se vracíš: Stejská se mi.
Hlas v pátek večer 21. máje:
To by se ti hodilo rozumět Židům
v černých kloboucích na Bathurst Avenue.
Jedu kolem.
Nejsem ve svátečním.
Co je dobrý? Vyrovnanost.
Představa ožralejch Keltů na ulici evropskýho
pocit viny?
filmová kulisa Queen Street a Spadina Avenue
(dotočit a sbalit)
Kanada je Slovensko Ameriky
a malej rum je velkej chudých
to už tu bylo
ale teprve opakovaný
Huš!
Pane vyšetřující inkvizitor z boží milosti
šlápnul jsem do díry
Brána pekelná, synu!
byla prázdná bez
Energie?
Tak, Otče, chybělo něco, nevím.
Víš!
Elektrickým kráječem tě na plátky
a zase složím
v nejhorší pubertě podržím
vředy a manželstvím nesnesitelným podaruji
Tak do toho holoubku Páně!
jako žábu a hada od ucha k uchu tě
Nebo vesmírem poletíš stejně a řvát budeš
hrůzou a samotou na věky věků!
Vrátíš se tisíckrát
pozdravujem tebe ti bude v hlavě
Naděje je veliká.
A milosrdenství.
A hřivny jsou zahozený.
Plitký?
Jaký to může být po těch letech?
Co tím myslíš?
Nic nemyslím.
Aby řeč (nestála za to).
Ukřivdění?
(Za okny je pohyb. Lidi. Nosí věci. Chodí.
Mluví si.)
Ve Starý Říši se zjevuje P. Marie v záhonu lilií
ještě nevysazeném.

Předzjevuje se.
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Vratislav Brabenec
Mgor na to myslí - myslel v čase v klášteře u Jičína.
Stankovič tam léta hleděl.
Tím směrem.
Jeho otec důstojník hleděl do dáli.
Viděl perspektivně.
Syn předperspektivně.
Nebyl počtář.
Počtář není šarže.
Ztratil jsem v Kanadě auto.
Naprosto neúspěšné hledání cesty na Vinohrady.
Opilost. Jiný kontinent.
Zatím nepletu galaxie.
Mraky se vaří
Strom chodí
Pes kouří
Před parkem stojí blb
Toronto, 28. června 1987
Převzato z magazínu "Sebráno v New Yerku", č.1, New York 1987.
Vratislav Brabenec, narozen 1943, saxofonista skupiny Plastic People.
V roce 1982 emigroval do Rakouska a později do Kanady. Autor hudebních
textů a básnické sbírky Sebedudy (1987).
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Well. Budu se snažit o něco, co jsem ještě nikdy nezkoušel a ani nevím, co
z toho bude na konci, vlasatě nevím, jaký bude mít moje snažení smysl, konec.
Jsem Pražák, ale moc si tím nejsem jistý. Ale ne že bych nevěděl, kde jsem se
narodil, to vím, že to bylo v Praze, ale nevím, jestli jsem v tý Praze ztrávil
jen nepatrnou část svého života. Od mého mládí jsme žili, tedy já, máma, táta,
moje o rok starší sestra a o rok mladší brácha ve "Spáleňáku". Dneska je to
rezervace. "Spáleňák se tomu říká, protože prej to byl v minulosti mlýn, který
několikrát vyhořel, ale co já si pamatuju, nikdy se to mlejnu nepodobalo. Jsou
to vlastně tři budovy a nějaké to hospodářské stavení uprostřed skal a starých
lomů. Kolem jsou jen skály a do S. jo to asi kilometr právě po těch skalách. S.
je vlastně dnes už Praha, ale tenkrát se říkalo S. u Prahy.
Když se tehdy kolem toho padesátýho roku osídlovalo pohraničí, tak si asi
můj táta vzal do hlavy, že se tam budeme mít dobře, a tak se sebral a s mámou,
mnou a mladším bráchou a jeli jsme. Starší ségra zůstala u babičky a dědečka, to
byli rodiče mého táty a taky jediná ona unikla tomu všemu, co potkalo potom mne
a Oldu a vlastně se ty následky táhnou až do dneška.
Táta s námi cestoval vlastně po celých Čechách, už si ani nepamatuju, kde
všude jsme bydleli. Pamatuji se jen na Rychnov, Citice a Bukovany. Táta dělal
skoro všude hrobníka a několikrát jsme bydleli na hřbitově, v baráčku pro

hrobníky. Táta k tomu ještě dělal i jinou práci, ale vždycky jenom jako nádeník.
Dělal i v dolech a já si pamatuju, že ve staré tašce nosil domů každý den kus
uhlí a doma sekyrkou rozbíjel buď on nebo máma, která nedělala a byla s námi
doma. My jsme si hráli s Oldou na hřbitově, ale chodili jsme i na trať, která
byla kousek od našeho hřbitova. Dneska už nevím, kde to bylo, ale oba dva jsme
stáli na náspu, a když jela lokomotiva, což bylo několikrát za den, volali jsme
s bráchou "nasypej, nasypej…". Mašinfíra nás asi znal, nebo neznal, to nevím,
ale vždycky z okna tý lokomotivy vyhodil na násep jednu, dvě, někdy i víc, lopat
uhlí. My jsme potom s mámou a tátou sbírali do pytlů a táta to nosil domů.
Chválil nás a my jsme se cítili hrozně důležitý. Jednou jsem našel starý kabát a
v něm peněženku, nevím, kolik tam bylo, ale máma říkala, že tam bylo tolik, že
za to koupila dva veliký bochníky chleba. To mi bylo asi pět let.
Moc dobře jsme se asi neměli, protože jsme se stěhovali z místa na místo,
ale asi to bylo všude stejný, a tak jsme se vrátili do "Spáleňáku". Táta šel
dělat do nějakýho výzkumáku a přinesl nám domů morče a my se o něj starali, ale
asi to za nic nestálo, protože nám morče chcíplo. Táta tehdy začal dělat
králíkárnu a měli jsme králíky a taky slepice a husy. Ty měla na starosti máma,
ale asi na to nebyla zvyklá, protože když se táta vrátil z práce, jezdil na
kole, husy a slepice byly ještě od minulýho večera zavřený v chlívku, a táta
mámu střískal a vynadal jí do krav. Potom krmila husy šiškami a ony ty husy
nepřežily a chcíply. Máma nejraděj ze všeho spala, nebo jedla cukroví. Když šla
do S. na nákup, byla cesta z obchodu až k nám poznačena na každém kroku papírem
od cukrátek. My jsme ji s Oldou vždycky vyčkávali na skála, odkud byl krásný
výhled na cestu a čekali jsme, až se máma objeví v zatáčce, a pak jsme jak o
závod utíkali za ní a hned jsme vyzvídali "cos nám koupila?". Někdy to byly
lízátka nebo nasekanej tureckej med. Když táta bral výplatu, dělali s mámou
velikej nákup. To pak tylo veselo, v kamnech se topilo ostošest a my s Oldou
jsme měli rozložený matrace pod stolem a spali tam. Jednou, to už byl podzim, mi
táta v Praze koupil kožený boty, říkalo se jim křusky a ze spodu měly železnou
podkůvku a já je nechtěl vůbec sundat z nohou. Dokonce jsem s nima i spal. Moc
věcí nám nikdy nemohli moc kupovat a dostávali jsme od lidí z S. věci po jiných
dětech. Táta nám to potom přešíval, protože máma to neuměla. Nejraděj jsme však
chodili s Oldou po smetištích a sbírali všechno, co by se mohlo hodit. Ta
smetiště jsme znali od táty, protože nás někdy a mámou brali s sebou, když
chodili na "flašky". Sbíraly se malý i velký flašky od leča nebo od čehokoliv a
za každou nepoškozenou
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revolver
v obchodě dávali padesátník a táta s mámou jich měli vždycky plný kočárek. Asi
nám ty tátovy výplaty nestačily, protože se chodilo nejen na flašky, ale i na
březový metly a táta potom doma dělal košťata a chodil je prodávat za tři koruny
někdy až do L., což bylo hrozně daleko a táta se vracel pozdě večer domů. Starší
ségra Marie žila u babičky a dědečka a žila si jak princezna. Děda s babičkou ji
měli moc rádi a měla dokonce i kolo. Někdy se přišla podívat do "Spáleňáku", ale
jen občas a ani mi nepřipadala jako ségra. Když přišla k nám, přestal jsem
kamarádit s Oldou a šel jsem za ségrou na skály a tam jsme si hráli na doktory.
Brácha nás špehoval a pak to řek našim, Marie dostala, ale i já, co se do nás
vešlo a pak přestávala pomalu ségra k nám chodit a já zase kamarádil s Oldou.
Pak jsem šel do první třídy, ale moc velkou radost jsem z toho meměl,
protože jsem to měl skoro dva kilometry do školy, a když jsem šel první den do
školy, došel jsem na poloviční cestu a měl takový strach z ostatních dětí, že
jsem se vrátil. Až doposud jsem žádné děti neznal, jen Oldu a najednou byl on
doma a já musel jít mezi cizí děti. Sám. Nakonec jsem si zvykl a chodil jsem do
školy. Každé ráno mi máma dělala svačinu a já si pamatuju, že jsem se už tenkrát
styděl a poznal jsem, že patřím ve třídě mezi ty nejslabší. Bylo to znát už na
mém oblečení a na těch svačinách taky. Chodil jsem do školy čistý, na to dbal
můj táta, ale měl jsem všechno staré a v ruce přešívané a děti se mi smály.
Nejvíc se mi chtělo brečet, když zazvonilo a byla svačina. Holky tenkrát sbíraly
ubrousky a dost se s nima kšeftovalo. Děti nosily do školy housky, salám a nevím

co všechno měly v ubrouskách, a na lavici se musel prostřít hadrový ubrousek a
na něm se svačilo. Mně máma dala místo ubrousku půl ručníku, kterej byl v ruce
zapošitej a ke svačině jsem měl vždycky, ale úplně vždycky, dva krajíce chleba,
pane Bože, jak byly ty krajíce ukrojený!, a na nich jsem měl sádlo nebo
margarín. K tomu jsem měl ovoce. Chleba mi máma dávala do pytlíků od hrubé mouky
a já se hrozně styděl ten pytlík a ten ručník vyndat z tašky. Vždycky jsem
svačinu jedl buď na záchodě, nebo když jsem šel ze školy. Měl jsem hroznej hlad,
ale nechtěl jsem, aby se mi děti smály, že mám takový "pajzáky". Jednou nám
učitelka Macháčková řekla, ať přineseme do školy svoji nejmilejší hračku. Vidím
to jako dnes, holky přenesly takové panny, že jsem to nikdy neviděl. Kluci
nosili "angličáky", pásáky na baterii, no já vejral. Každý musel svoji hračku
přinýst na stupínek k tabuli a ukázat, co ta hračka dělá. Když zavolala mě,
myslel jsem, že umřu. Nikdy nám nikdo žádnou hračku nekoupil, protože jsme jich
měli dost, co táta přinesl ze smetiště a docela šikovně některé spravil. Šel
jsem na stupínek a vzal s sebou plechový parní válec, který byl dříve na kliček,
ale když ho vyhodili, tak už nefungoval a chyběl mu právě ten válec, co měl
místo kol. Táta mi tam přidělal dřevěný válec, co vyřezal, ale nedalo se s tím
jezdit, protože byl přibitý hřebí- kama. Když chtěla učitelka, abych ukázal, co
ten válec dělá, začala se celá třída smát a já poprvé veřejně brečel. Chodila se
mnou do třídy také jedna holka, jmenovala se Marie, ale už nevím, jak dál, byla
ze statku a její matka dojila krávy. Byli chudý a ona si přinesla jako hračku
pannu, ale ne takovou, jako ostatní holky. Byla hadrová, jen hlavu měla z
bakelitu a nebyla oblečená. I jí se holky smály a mně jí bylo strašně líto.
Učení mi moc nešlo, ale to mi moc nevadilo, protože učitelka si mě moc
nevšímala; seděl jsem v poslední lavici a dělal všechno pro to, aby mě moc
neviděla. Nehlásil jsem se, i když jsem byl kolikrát jediný, kdo to věděl. Za
rok začal chodit do školy Olda a bylo to lepší. Kamarádili jsme jen spolu,
protože i on byl ve třídě jen pro smích a navíc byl ještě na svoje roky moc
malej a slabej. Drželi jsme spolu; o přestávce jsem chodil za ním do třídy, aby
mu dali ostatní děti pokoj. Občas jsme potkali na záchodě i naši ségru Marii,
ale ta se k nám nechtěla před dětma znát, aby nebyla na posměch. Při tělocviku
jsem se nechtěl nikdy svlíknout, protože jsem neměl trenky vůbec, nebo měl, ale
jako dospělej chlap, po tátovi. Navíc jsem byl hrozný nemehlo a ani ve druhý
třídě jsem neuměl kotrmelec.
Pak přišlo něco, na co nemám pořádné vysvětlení dodnes. Jednou, bylo to na
podzim, se z ampliónu ve třídě ozvalo, že se mám dostavit do ředitelny. Chodil
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jsem do třetí třídy, Olda do první, protože měl týfus a byl dlouho v nemocnici,
a tak musel opakovat. V ředitelně byla nějaká hodně tlustá paní a pořád se na mě
smála. Odevzdal jsem knihy a ta paní mě odvedla před školu, kde čekalo auto.
Naložila mě do auta a jeli jsme do tělocvičny, kde měli prvňáci zrovna tělocvik.
Tam naložili Oldu a ta paní nám řekla, že jedeme k mamince. Auto se rozjelo, ale
ne k mamince, ale na druhou stranu - do Prahy. Olda začal brečet a já se přidal,
měli jsme strach. Ta paní nás uklidňovala a říkala, že se musíme otočit. Brečeli
jsme oba dva a já z toho strachu začal zvracet a tak zastavili a já dostal od té
paní několik facek. Brečel jsem ještě víc a Olda taky. Večer jsme zastavili v N.
a ta paní nás odvedla do velkého baráku, kde byla tma a nikdo tam nebyl. Odvedla
nás na pokoj, kde bylo asi třicet postelí, ale všechny svlečené a byla tam zima.
Řekla nám, ať jdeme spát a odešla. Dlouho jsme s Oldou brečeli, až jsme z toho
usnuli. Ráno ta paní přinesla dva krajíce chleba s máslem a řekla nám, ať jdeme
s ní. Jedli jsme chleba, šli s ní na nádraží; čekali jsme na vlak a ta paní nám
řekla, že je ředitelka a že jedeme na hory za ostatními dětmi a že jsme v
dětském domově. Odpoledne jsme byli v Š. a tam na nás čekaly jiné paní a byly
docela hodné. Ostatní děti byly ještě ve škole a pak nám vzaly naše věci a daly
nám jejich. Pak nás odvedly na pokoj a ukázaly, kde máme spát. Zase jsme byli
sami na pokoji a brečeli jsme a chtěli k mámě. Odpoledne přišly jiné děti a
vyptávaly se nás, ale my měli strach. Nejhorší přišlo večer, když jsme šli spát.
Někdo na nás hodil deku, zhasli světlo a začali nás mlátit. Myslel jsem, že z
toho umřeme. Ráno jsme šli s ostaníma do školy, kam chodily jiné děti z města.
Nemohl jsem si zvyknout a pořád jsem brčel a chtěl k mámě. Olda si zvykl dřív a

dokonce si našel pár kamarádů a už ani nebrečel. Mně se pořád stýskalo a ostatní
se mi smáli. Než začala zima, vrátili jsme se do N.
Tady jsme začali chodit znovu do školy zase s jinými dětmi z města. Bylo
to však daleko horší, protože jsme byli z "děcáku" a tak jsme seděli většinou
zvlášť od ostatních. Každé ráno před vyučováním, se slezl "děcák" za školou na
jedné hromadě kamení, které tu bylo složeno na silnice a na druhé straně se
sešli oni. Oni byli všichni ti, kdo nebyl z děcáku. Začala válka. Házeli jsme
kameny a postupovali jsme před sebou proti sobě až začala válka. Z většiny těch
šarvátek vycházel jako vítěz "děcák". Bylo nás sice méně, ale byli jsme
odvážnější, a tak i ve třídách vládly ponejvíce děti z děcáku. Horší to bylo s
učením, protože jsme byli vždycky horší než ostatní. Se mnou do třídy chodil
jeden cikán, byl ze Sk., což bylo za městem takové cikánské ghetto a Boga byl
nejhloupější, ale nedal si nikdy nic líbit a dokázal se postavit i proti třídní,
kterou jsme všichni ze srdce nenáviděli, protože každý den po vyučování chodila
do děcáku a žalovala. Někdy jsem bral Bogu s sebou před děcák a tam čekal u
okýnka do sklepa a já mu přinesl něco k jídlu. Měl to do Sk. daleko a svačiny
nedostával. Chodil do třetí, i když měl být v pátý, ale propadal a vůbec mu to
nevadilo. Byl to můj první opravdový kamarád.
Ostatní děti z. N. chodily do pionýra a do hasičského kroužku, ale děcák
nechodil nikam a ani jeden z nás nebyl v pionýru. Zato jsme měli u jídelny
učebnu a tam jsme trávili podstatnou část odpoledne, ale v neděli i dopoledne.
Nenáviděli jsme tu učebnu, protože jsme tam museli psát daleko víc, než nám bylo
uloženo ve škole a měli jsme zvláštní cvičný sešity a věčně jsme dostávali od
vychovatelek opisovat stránky z učebnic. Kdo přinesl špatnou známku, dostával
opisovat jednou tolik co ostatní. Opisovat museli i ti, co se učili dobře. Moc
jich sice nebylo, ale když museli i oni trávit v učebně ten samý čas co ostatní,
přestávali se učit i oni. Když jsem začal chodit do čtvrtý třídy, přivezli nám
do děcáku kluka, cikána, ale byl protřelý a byl z Prahy jako já, a tak jsme se
brzo skamarádili natolik, že jsme se dohodli na tom, že utečeme domů. Začali
jsme se připravovat. Schovávali jsme si kousky chleba na cestu. Když jsme měli
každý téměř půl bochníku a pár housek,schovali jsme se spolu v šatně, a když
ostatní děti šly do ložnice, tak jsme sklepním okýnkem utekli. Šli jsme na
nádraží a odtud pěšky po kolejích do Prahy. Moc jsme toho neušli a už nás bolely
nohy a měli jsme hlad. Sešli jsme z kolejí a zamířili ke stohu a tam se najedli.
Potom jsme si na samém
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vršku udělali hnízdo a já strachy nemohl usnout. V noci byla příšerná zima a my
oba nemohli spát, a tak jsme se vydali opět na trať a šlapali po pražcích ku
Praze. Chvílema jsme odpočívali a pojedli chleba. Strašně jsem se těšil domů. Od
té doby, co nás přivezli do děcáku, jsem nevěděl co je s mámou a tátou. Nepsali,
nepřijeli a ani balíček neposlali. Vždycky jsem strašně záviděl každému klukovi,
kterému přijeli rodiče nebo dostal aspoň dopis. Já nedostal nikdy nic. Když byly
návštěvy, stál jsem s ostatníma u plotu a dívali jsme se na silnici od nádraží,
odkud občasné návštěvy mohly přijít. Nikdo však nikdy nepřišel a já chodil buď k
půdě nebo do šatny za skříňky a vzpomínal na mámu, na tátu a pořádně jsem bulel.
Cestou, co jsem šel po těch kolejích, jsem si představoval, jak přijdu domů a
dám pusu mámě a tátovi, který měl vždycky pusu zarostlou, a když jsem mu dával
pusu, tak to strašně píchalo. Teď jsem se na to píchání strašně těšil. Všechno
jsem si tak živě představoval, že jsem několikrát za den brečel štěstím. Zdeněk
se mi smál, protože měl za sebou asi pět útěků z jiného děcáku a vyznal se.
Do Prahy jsme se dostali za tři dni teprve, protože jsme celou cestu šli
pěšky a po cestě jsme museli obcházet větší nádraží, a potom teprve hledat
koleje, co vedou do Prahy. Několikrát jsme se museli vracet, když jsme si
spletli koleje. Došli jsme na Těšnov a tady nastal problém, já totiž byl poprvé
v Praze, a když jsem se ptal lidí okolo, každý krčil rameny. Začala nejhorší
cesta. Zdeněk se trhnul, šel domů a já zůstal sám. Byl jsem špinavej a hladověj,
protože mi ze zásob nezbylo vůbec nic. Zkoušel jsem na Štvanici jíst kaštany,
ale byly hořký, a tak jsem je jen cumlal a hořkou šťávu plival na zem. Pak se

teprv daly spolknout. Bál jsem se vydat do Prahy, abych nezabloudil, a tak jsem
ztrávil noc na břehu řeky v křoví. Druhý den jsem se večer dostal po dlouhém
vyptávání do S. Tady jsem to znal a byl jsem šťastný. Upaloval jsem domů, ani
jsem necítil bolest nohou, ani hlad. Byl večer a doma bylo zamčeno. V oknech
byla tma, a tak jsem si vylezl na skálu a čekal jsem, až se ze zatáčky vynoří
táta nebo máma. Nikdo však nepřišel. Zůstal jsem do druhého dne a bál jsem se
odejít, abych nepropásl příchod táty nebe mámy. Den utíkal pomalu a já měl hlad
a žízeň. Slezl jsem ze skály a šel jsem se napít do potoka, který tekl kolem
našeho baráku. Znovu jsem se vrátil na skálu a čekal. Nikdo však nepřišel. Večer
jsem to hlady nemohl vydržet, a tak jsem šel do S., kde bydlela babička, děda a
ségra. Ségra psala úkoly a děda mi huboval. Babička brečela a já taky. Dostal
jsem najíst, babička mě umyla a dala mě spát. Druhý den mi babička řekla, že
když nás odvezli do děcáku, přišel táta z práce a ptal se, kde jsou děti. Máma
mu řekla, že jsme měli průjem a že jsme oba v nemocnici. Nic se nedělo asi
čtrnáct dní, ale když přišel z N. balík s našim prádlem a zpáteční adresa byla
"Dětský domov v N.", tátovi všechno došlo a trochu dýl držel mámu pod krkem.
Mámu odvezli do nemocnice a tátu do kriminálu. Máma dala žádost o rozvod a tak
je rozvedli. Máma se prý ve "Spáleňáku" objeví jen zřídka a vždycky s nějakým
chlapem. Nemohl jsem to pochopit, ale strašně jsem brečel. Už jsem neměl ani
mámu, ani tátu. Babička byla pro to, abych se vrátil do "děcáku", ale já
nechtěl, já chtěl k mámě. Řekl jsem babičce, že jdu na skálu a budu čekat, až
přijde máma. Čekal jsem na skále a odpoledne přišla ségra a přinesla mi
namazanej chleba. Čekal jsem až do večera, ale nikdo nepřišel. Zalezl jsem do
křoví a čekal do rána. Další den přišla zase ségra s chlebem a já si s ní
povídal a čekal na mámu. Nepřišla. Večer se ze zatáčky objevilo auto s pruhem a
já měl hrůzou srdce až v krku. Byli to policajti. Zastavili před barákem a šli
dovnitř. Za chvíli se vrátili a odjeli. Třásl jsem se strachy, věděl jsem, že
hledají mě. Celou noc jsem nemohl strachy usnout a ráno se objevili policajti
znovu, tentokrát se psem. Lezli po okolních skalách a já ve křoví ani nedutal.
Pak se všichni se psem pustili na moji skálu a já věděl, že je konec. Byl.
Chytli mě, zmlátili a odvezli na stanici. Celou cestu jsem brečel a volal mámu.
Večer pro mě přijela ředitelka, ale už se nesmála. Řekla mi: Jen počkej! Byl
jsem tak zbit jako nikdy předtím. Zdeněk už tam byl asi tři dni a tohle už měl
za sebou.
Znovu jsem začal chodit do školy, ale ještě víc jsem toužil po mámě a po
tátovi. Za měsíc jsem utekl znovu, ale na kolejích mě chytil nádražák, a tak mě
týž
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den vrátili do děcáku. Zase bylo bití, ale to už jsem věděl, že uteču zas. Pak
jsme jeli na hory a já útěk odložil. Tentokrát jsem nebyl mezi posledními, ale
patřil jsem mezi ty lepší, ale děkovat jsem za ta mohl jen těm útěkům. Těmi jsem
stoupl v očích ostatních chovanců. V děcáku byl v celku hlad, a tak jsme
podnikli v noci útok na kuchyň. Vypáčili jsme dveře a nacpali se vším, na co
jsme přišli. Ráno bylo rodeo. Samozřejmě že se našlo dost takových, co si chtěli
šplhnout, ale i takových, kteří, když slyšeli řvát ředitelku a ostatní
vychovatelky, vysypali všechno, co věděli. Moc nás v tom nezůstalo. Následovalo
bití a potom opisování čítanky; každý den jsme se vrátili ze školy, a pak do
učebny psát, psát a psát. Zhnusil jsem si hory a těšil jsem se zase do N.
Koncem zimy jsem dostal zánět středního ucha a šel jsem v N. do nemocnice.
Ležel jsem tam společně se ženami i muži. Vedle na pokoji ležela jedna učitelka
z jedenáctiletky hned vedle děcáku. Kromě ruštiny vyučovala hudebku a češtinu.
Byla mladá, hezká, rychle jsem se s ní seznámil. Byl jsem u ni na pokoji od rána
do večera a hrozně jsem ji miloval. Ráno i večer mi dávala pusu, ale já takovou
nechtěl, já ji miloval, a proto jsem chtěl, aby mě líbala jako dospělého. Smála
se a já se užíral a trucoval jsem a dělal jí naschvály. Čas utíkal a ji
propustili z nemocnice, ale chodila za mnou několikrát týdně na návštěvu.
Přinesla mi spoustu pohledů a dlouhou bílou šálu, co sama uháčkovala. Po
propuštění z nemocnice vedla moje první cesta k ní. Žila na konci N. se svojí
maminkou, byla ještě svobodná. Dostal jsem tam bábovku, jakou jsem v životě
nejedl a Maruška, tak se jmenovala, mi hrála v pokoji na klavír. Pane Bože, já

byl šťastný! Dost často za mnou chodila do děcáku a všichni kluci mi záviděli.
To už bylo teplo a já chtěl zase k mámě. Nebyl jsem však sám, kdo chtěl domů a
útěky se pomalu začaly množit. Ani já nezůstal pozadu.
Třetí útěk byl mnohem snazší než ty předcházející dva, protože jsem jel na
černo vlakem až na Těšnov. Druhý den jsem byl opět ve Spáleňáku a jelikož nikdo
nebyl doma, zaujal jsem svoje místo na skále. Nečekal jsem tentokrát dlouho,
kolem šesté se v zatáčce objevila ona. Máma. Poznal jsem ji okamžitě, i když
jsem ji víc jak dva roky neviděl. Řítil jsem se ze skály jako blázen rovnou k
mámě. Když mě uviděla, zkoprněla na místě a já jí samou radostí málem porazil.
Nadšená nebyla, hned věděla, že jsem utekl. Vykoupala mě, převlékla a poslala mě
na třešně, že udělá bublaninu. Byl už večer, ale šel jsem do sadu na třešně.
Když jsem se vrátil s plnou mísou třešní, byli u nás doma policajti a bez
velkých řečí mě odvezli na okrsek. Časem jsem se teprve dověděl, že to byla ona,
moje máma, kdo policajty od sousedů zavolal. Tenkrát jsem to nevěděl a myslel
jsem, že to byla náhoda. Moc jsem nebrečel, protože jsem jí konečně viděl. V
děcáku jsem byl bit, ala ani to bití mě moc nebolelo; chtěl jsem co nejrychleji
mluvit s Oldou, abych mu mohl vyprávět.
Nestalo se to, co bylo zvykem, to znamená výprask a potom učebna. Teď to
byl jen výprask a izolace. Zamkli mě na marodku a třikrát denně mi nosili jídlo.
Olda byl za dveřma, oba jsme brečeli a já mu vyprávěl, jak jsem viděl mámu. Už
jsme se neuviděli. Za tři dni mě odvezli pryč, ale celé ty tři dny jsem s Oldou
mluvil přes dveře izolace, každé ráno, každý večer. Pak si pro mě přijel starý
pán se sanitkou. Odvezl mě od Oldy do D. Tady to bylo celkem dobré, hlavně
proto, že tu byly taky holky. Další výhoda byla, že jsme nechodili do města do
školy, ale měli jsme svoji vlastní. Moc se neučilo; když bylo pěkně, tak nás
učitelka-vychovatelka vyhnala na zahradu a já se tam sčuchnul s těma největšíma
darebákama, co ten ústav měl k dispozici. Pro facku se tady nešlo daleko, ať to
byl kluk nebo holka. Ten pán, co jezdil s tou sanitkou, byl taky náš zahradník.
Zahrada byla velká a my na ní trávili spoustu času. Byl tam skleník a my tam
tahali holky. Položili jsme je nahoru na sazenice, svlíkli jim kalhotky a lízali
jim pindy, jak se líže zmrzlina. Procházelo to dost dlouho, až jednou nás tam
chytil ten zahradník. Byl z toho hroznej poprask a všichni jsme byli zbitý jak
koně. Kluci i holky dohromady. Nás, kluky, potom svlíkli donaha a zavřeli nás na
půdě na samotku. Jídlo nám nosili nahoru a my tam vydrželi tři dni. Byli jsme
tři a každý měl jednu matraci a v rohu stál kbelík jako záchod. Vedle měl
kancelář psycholog a my se tam večer
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probourali. V kanceláři nebylo nic a tak jsme si vzali každý jeden plášť a po
hromosvodě jsme utekli. Schovali jsme se v poli a čekali do rána. Druhý den jsme
přišli k plotu a odtud jsme zavolali na dvě holky, co se flákaly po zahradě.
Dlouho se přemlouvat nenechaly a utekly s náma. Daleko jsme však
neutíkali,schovali jsme se v lese a pokračovali tam v milostných hrách s
holkama. Pro samou zábavu jsme si nevšimli, že v D. byla vyhlášena mobilizace a
nahání nás po širokém okolí. Moc práce s náma neměli a večer jsme byli patřičně
střískaný v děcáku na samotce. Trest trval měsíc, ale zdál se jako věčnost. Pak
nás konečně pustili a hned jsme byli miláčky všech holek. Jednou jsme seděli na
břehu řeky, která tudy protékala a v malých skupinkách jsme směli do vody. Podle
břehu k nám přicházel nějaký chlap, starý, zarostlý a oškubaný, s košíkem jahod.
Moc jsem si ho nevšímal, až když mě vychovatelka zavolala a já přišel k ní. Stál
s ní ten chlap.
Srdce se mi sevřelo a já nemohl promluvit, byl to táta. Den předtím se
vydal na cestu do D. Věděl, že jsem tam v děcáku a byl teprve pět dní venku z
kriminálu. Přijel vlakem do Prahy a neměl u sebe ani korunu, a proto šel na
návštěvu pěšky. Podělil okolo stojící děti jahodami a mně jich zůstalo jen pár.
Táta brečel a věčně se na něco ptal. Ptal se na Oldu a jestli nemám hlad a
jestli za mnou jezdí máma. Olda byl v N. Hlad jsem zrovna neměl a mámu od svého
útěku neviděl. Vyprávěl jsem mu o všem, na co jsem si vzpomněl a on se zeptal
vychovatelky, jestli může se mnou na vycházku. Moc se jí nechtělo, ale potom

svolila s tím, že musím být do pěti v děcáku. Nešli jsme na vycházku, jak jí
táta slíbil, ale rovnou na nádraží a táta i já jsme jeli okamžitě domů.
Pochopitelně načerno, ale domů jsme se dostali večer, večer týž den. Táta mě
odvedl k babičce a ta mně dala najíst. Potom jsme šli do Spáleňáku. Dveře byly
zamčené a tak táta vyrazil dveře. Svítit se nedalo, protože byla vypnutá
elektřina. Máma neplatila, a tak jí sebrali hodiny. Nic k jídlu tam nebylo, a
tak mi táta ustlal na jediný posteli, která tam byla a chtěl opravit ty rozbité
dveře. Mlátil do toho kladivem, ale byla tma, a tak toho nechal. Seděl na židli,
u nohy to kladivo a brečel. Já byl v posteli, ale slyšel jsem jak brečí. Pak se
na chodbě rozsvítilo a já strnul. Ve dveřích stála máma, pod jednou rukou držela
našeho starého kocoura a druhou rukou se držela nějakého starého, tlustého,
chlapa. Nevím, jak to dlouho všechno trvalo, ale byl to asi fofr, protože se u
toho moc nekřičelo a táta už třískal tím kladivem toho chlapa do hlavy. Krev
stříkala a on řval, ale najednou ho táta popadnul a vyhodil ho přes zavřené okno
z prvního patra ven. Máma křičela: Edo, co ti to udělal? a zmizela za ním. Byla
ještě tma, když přijelo víc aut. K nám do bytu vtrhlo několik policajtů. Já
spal, táta seděl na židli, hlavu v dlaních a brečel. Všude bylo spoustu krve a
na zemi leželo to kladivo. Tátovi dali řetěz na ruce a dali ho do jiného auta
než mě. Táta brečel a volal na mě: Honzo, tohle si zapamatuj, já vás tam nedal!
Pamatuju si to dodnes, pamatuju si toho daleko víc.
V děcáku jsem byl bit od ředitele, ale na samotku mě nedal. Začátkem
podzimu mě odvezli sanitkou do C. Bylo to daleko do Prahy a byl to blbej děcák,
blbý děti a ještě blbější vychovatelé. Hned první den jsem věděl, že tam nebudu,
že uteču. Trvalo to však dlouho, než jsem se k tomu odhodlal, a našetřil trochu
chleba na cestu.
Když jsem se konečně odhodlal k útěku, bylo jaro a já byl nejhorší
parchant na celý škole. Za celou dobu jsem tam nenašel jedinýho kamaráda a i ve
škole jsem se musel věčně prát, abych si obhájil to svoje já. Učitelky mi nikdy
nedaly za pravdu už proto, že jsem to byl já a vždycky, ať se jednalo o cokoliv,
postavil jsem se do opozice. Nenáviděl jsem všechno a všechny, ale hlavně to
pitomé město, ve kterém jsem ani jednou za celou dobu nebyl. Jednou jsem si vzal
kolo, kterých tu bylo dost, protože přespolní na nich jezdili do školy. Byla to
stará herka, nejhorší ze všech, ale jediná odemčená. Jel jsem do Prahy, bylo to
kolem sta kilometrů a to kolo bylo tak těžké, že jsem ho druhý den nechal stát u
obchodu, kde jsem ukradl svazek mrkve.Do Prahy jsem se nedostal, nebo dostal,
ale jen na okraj, kde mě sebrali policajti, kteří projížděli okolo. Odvezli mě
až do C. Tentokrát mě však neztřískali, ale ostříhali mě dohola a zavřeli na
samotku. Na
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samotce jsem byl pět dní a pak mě převezli do F. Dodnes tomu děcáku říkám dětský
kriminál. Stojí na vysoké kamenné podezdívce a v každém okně jsou bytelné mříže.
Mezi dětmi jsem poznal hned několik známých z jiných děcáků. Mezi jinými i
Zdeňka. S tím jsem párkrát utekl z N., chodil do čtvrté třídy jako já a chodili
jsme spolu do jedné třídy. Tady už byly jiné děti, nebyly tu mrňata, nejmladší
chodily právě do čtvrté třídy. Nebyly tu děti z takzvaných "rodinných důvodů",
jak to všude říkali mně, ale každý se dostal do F. svým vlastním přičiněním. Já
za útěky. Byli tu grázlové, kteří se nezastavili před ničím. Rvačky tu byly na
denním pořádku a rvačkou si každý musel vybojovat svoje postavení. Bylo tu taky
víc vychovatelů než v jiných děcákách a byli tvrdí. Mezi normálními dětmi z
vesnice jsme měli opravdový respekt, a když jsme šli pohromadě přes vesnici, tak
i dospělí na nás upozorňovali: Děcák jde. Parchanti se táhli po druhém chodníku
a pokřikovali na nás. Když byla příležitost některého chytit, některýho místního
kluka, byl to skoro obřad. Zmlátili jsme ho, že byl rád, že odlezl. Byli jsme
postrach F. Nás bylo asi šedesát a víc jak padesát nás kouřilo. Já ne. Každý
večer se smetánka scházela na záchodě, který byl dost velký pro dvacet chovanců.
Po chodbách byly rozestavěny hlídky, a když nestačil dát včas signál, měl se na
co těšit. Na stráž chodili nejvíce ti nejslabší, nejchudší a nejodstrkovanější.
Začalo být teplo a nastala doba útěků. Nechal jsem pár jednotlivců i pár
skupinek utýct a očekával jsem, jaká bude na tyto útěky reakce. Jakmile se
zjistilo, že nějaký chovanec utekl, svolal ředitel děcáku všechny ostatní na
chodbu nebo do jídelny, a tam nám všem sdělil, že nyní, až do zadržení onoho

utečence nebo utečenců, je zákaz všeho. To znamená, že byly zakázány všechny hry
a všechny kroužky a namísto toho nastupuje učení a práce na ústavní zahradě,
kterou samozřejmě všichni nenáviděli. Nebylo nám to nic platná, a když byl onen
utečenec zvlášť rafinovaný, vydržel na svobodě čtrnáct dní, ale mnohdy i měsíc;
stalo se to, co se stát mělo, totiž nenávist k tomu, kdo utekl. Všichni se
těšili na to, až se útěkář vrátí.
Když byl onen nešťastník přivezen policejním autem, byl nejdříve ostříhán
dohola a dán na izolaci. Izolace byla cimra v podkroví, kde byla pouze postel a
kýbl. Samozřejmě v okně byla bytelná mříž, za kterou by se nemusela stydět ani
věznice na Pankráci. Po třech dnech byl nešťastník odveden do jídelny, kde
čekali ostatní chovanci na podívanou, kterou připravilo vedení děcáku. Jelikož
jeden z vychovatelů byl bývalý boxer, bylo zvykem řešit různé přestupky zábavným
způsobem. Utečenec dostal boxerské rukavice a nastoupil do ringu. Někdo z
přihlížejících si vzal druhý pár rukavic a onen boxer řídil utkání. Utečenec měl
minimální šanci na vítězství, ale našli se i takoví, kteří vyhráli; ale hned
nastoupil do ringu další. Když byl i tento poražen, což se stávalo velmi zřídka,
nasadil si rukavici boxer a jednou dobře mířenou ranou byl utečenec sražen k
zemi. Tím podívaná končila, ale jen naoko, protože po večerce bylo druhé dějství
a to na pokoji. Utečenec dostal deku a bouchnout nebo kopnout si mohl každý.
Někdy měli odvahu i ti nejslabší. Tím všechno skončilo a druhý nebo třetí den si
už nikdo nevzpomměl, kdo byl útěkář.
Byly to normální běžné praktiky a tak se já vydal na útěk domů. Nebyl jsem
ale sám, vzal jsem s sebou ještě tři lidi, mezi nimi byl i Zdeněk, s nímž jsem
utekl už z N. Dopadlo to trochu jinak, než byl původní, dobře propracovaný plán.
Ti dva totiž byli staří útěkáři a neutíkali proto, že by chtěli domů jako já,
ale proto, aby mohli loupit a plenit. Nechtěl jsem být srab a svoji cestu jsem o
nějaký den odložil. Šli jsme podle řeky a která chata se připletla do cesty,
špatně dopadla. Vyžrali jsme ji do základů, převlíkli jsme se do čeho se dalo a
ukradli jsme, na co jsme přišli. Zbytek jako nádobí, zařízení vzalo za své za
několik minut, neboť jsme byli ozbrojeni sekyrami a noži. Pak jsme pokračovali
dál. Spali jsme většinou v lese a jedli jsme, co se dalo, třeba ovoce, zeleninu
a všechno, co jsme na potkání objevili.
Takového útěky neměly dlouhého trvání, protože jsme byli nápadní už jen
špínou, která byla vidět na dálku. Po návratu jsme dostali to, co ostatní před
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námi, takže to bylo v normě. Horší to bylo ve škole, protože po takových
čtrnácti dnech nebo měsíci nepřítomnosti to bylo znát nejvíc právě na tom učení.
Odrazilo se to i na vysvědčení a nejen já jsem byl překvapen, že musím pátou
třídu opakovat. Moc mi to nevadilo, protože příští rok měla být olympiáda
dětských domovů a podle vyprávění pamětníků bylo na co se těšit. Každé čtyři
roky se sjely všechny dětské domovy z Čech právě do F. a byly ta hry jak v
Olympii. Já, jakožto antisportovní typ, sem věděl, že se nezúčastním v žádném
sportu, ale to mi nebránilo, abych se netěšil s ostatními. Škola celkem šla,
protože vychovatelé měli olympijskou horečku a pořád se trénovalo.
Ten rok proběhl v celku bez malérů a byla tu olympiáda. Přijela vojenská
kuchyně na výpomoc, byla to jen polní kuchyně a jen jeden voják, který měl vařit
ráno kávu a přes den čaj. Hned jsem si vymohl na své vychovatelce, aby mě
prosadila u ředitele, a tak jsem byl dán onomu vojákovi k dispozici po celou
dobu olympiády. Byla to "havaj". Ráno jsem vypadl z baráku a šel jsem za budovu,
kde stála polní kuchyně. Začaly se sjíždět děcáky se svýma reprezentantama.
Přijeli i chovanci z N. Jaké bylo moje překvapení, když mezi nimi byl můj bratr
Olda. Vyrostl, měl soutěžit asi ve čtyřech disciplínách. Vyprávění nebralo konce
a já se snažil, aby se v F. cítil jako prominent. Olympiáda trvala týden a
šmelilo se téměř se vším. Byla i větší volnost, a tak se dalo flákat po vesnici
bez dozoru a bylo na první pohled znát, že to vychovatelé nedokáží ohlídat. Pak
se vyhlašovali vítězové, dávaly medaile, poháry, dárky, fotilo se, zkrátka velká
sláva. Oldu volali na stupně vítězů dvakrát pro stříbrnou medaili a já na něj
byl dost hrdej. Každý měl na sobě novou teplákovou soupravu s nápisem ústavu na
zádech a na prsou. Jen já byl jak drban, protože jsem byl černý od kotlů, pod

kterými jsem celý den topil. Jaké bylo překvapení, když se z amplionu ozvalo
moje jméno a hlasatel řval, že jsem vyhrál první místo ve figurální kresbě. Ani
jsem nevěděl, že byla ve třídě uspořádána výstavka ručních prací. Šel jsem si na
stupen vítězů pro medaili a ohromnou kazetu malířských kříd, červenej jako
krocan a černej jako čert. Druhý den se děcáky rozjížděly a já se loučil a
brečel se svým bráchou.
Po olympiádě začala vojna hlavně ve škole, a tak jsem šel několikrát na
výlet, ale už mi ani nevadilo, že jsem nešel na Prahu, ale na druhou stranu.
Všechno se opakovalo a já byl tou dobou největší útěkář z celýho ústavu. Byl
jsem neustále pod dozorem, ale i tak jsem utíkal. Když jsem si nechal ve škole
rozežrát ruku žíravinou, šel jsem do nemocnice a do konce roku jsem se tam
válel. V sedmičce jsme měli jako fyzikářku mladou žabku z Prahy a já byl do ní
zamilovaný. Nemohl jsem jí to dát nijak najevo, protože bych sklidil jen posměch
spolužáků. Byli jsme elitní třída a ředitel nás bil velice často a vyhrožoval
nám dalším, ještě horším, děcákem do osmnácti let. Nic jsme si z toho nedělali a
bordel dělali dál. Tahle mladá fyzikářka nosila minisukně, bylo to v šedesátých
letech, kdy se to nosilo a ona měla kouzelné nohy. U ostatních kluků tuto
popularitu a oblibu neměla a kluci jí dělali to nejhorší, co mohli. Domlouvat
jim by bylo asi marné, všechno by se otočilo proti mně. Když bylo MDŽ, kluci
udělali pro tuhle učitelku balíček, a když přišla do třídy, zvedli se tři
největší darebáci a šli jí gratulovat a předali jí dárek. Byla dojatá a těžko
mohla jen poděkovat. Začala rozbalovat ten krásný, úhledný balíček a strnula.
Pak se rozbrečela a utekla ze třídy. V balíčku byl zašlý, zčernalý kelímek,
rozježený starý kartáček na zuby a prázdná tuba od pasty. Ve třídě nastal
rachot, smích a bordel, i když byla vyučovací hodina. Během pár minut se
přiřítil ředitel s vychovatelama a řvali jak blbci a namlátili nám všem. Stejně
to byla legrace, i když jsme na konci školního roku dostali trojky z chování.
Měl jsem před sebou poslední školní rok a potom…
Nevěděl jsem, co bude potom, bylo to až až až. Poslední rok jsem
proflákal, nic mě nezajímalo a nikdo se mnou nemohl hnout. Byl konec školního
roku a nechal si mě zavolat ředitel ústavu a půl hodiny měl nějaký kecy, že
teprve teď vkročím do života a podobně. Já ho neposlouchal, a tak mi dal papír o
propuštění a druhý papír s adresou matky, která se už jmenovala jinak, protože
se před léty znovu
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provdala. Neměl jsem ponětí o tom, že už je vdaná a nemohl jsem to pochopit. Na
cestu jsem dostal dvacet korun a jel jsem prvně oficiálně do Prahy. Měl jsem z
toho strach a žaludeční nervózu a celou cestu jsem si připravoval řeč, co všechno řeknu mámě a pořád jsem si to opakoval a pozměňoval, až jsem tyl v Praze.
V Praze jsem se nevyznal, a tak jsem otravoval lidi okolo sebe a trvalo mi do
večera, než jsem se dostal před dům, kde bydlela máma. Měl jsem trému a čuměli
na mě lidi z pavlače, a tak jsem se odhodlal a zazvonil. Dveře se otevřely a
přede mnou stála ženská po čtyřicítce, malá, tlustá, vepředu neměla zuby a ptá
se mě: Co chceš? Slyším znovu tu ženskou a tak vykoktám: Bydlí tady, prosím vás,
paní Š…? Ta ženská klidně říká: To jsem já, co chceš? Nevěděl jsem, jestli jí
mám tykat nebo vykat, a proto se snažím mluvit tak, abych nemusel oslovovat!:
Já jsem Honza, váš syn. Teď zase vona čumí jak můra, mžourá a neví, co by řekla,
až z ní nakonec vylezlo: Tak pojď dál. A otevírá dveře bytu, jdu za ní a hned za
dveřma je úzká, tmavá chodbička, světnice bez oken, nábytek je starej a na první
pohled je vidět, že je podomácku natíranej na bílo. Je tam čisto, ale je to
hrozně malinká místnost. U stolu sedí starší chlap, kterého okamžitě poznávám z
doby, co stál s mámou mezi dveřma ve Spáleňáku, a kterýmu táta rozbil hlavu
kladívkem. Máma k němu udělala pár kroků a říká mu: Tohle je Honza. On se
podívá, neříká nic, jen zabafá z fajfky, a potom: Jakej? Máma mu říká: No přece
můj syn, ten starší. On jen kejvne, že rozumí, a potom na půl huby povídá: Ahoj.
Máma mě odvede ke stolu, kde sedí on a říká: Sedni si, dáš si kafe? Nečeká na
to, než něco zablekotám a postaví konvičku na plyn. Sedím a rozhlížím se po té
nudli, ale není to nic mimořádnýho. Je na první pohled jasné, že tady nežijou
žádní chudáci, ale už vůbec ne boháči. Je tady čisto, všude jsou dečky, výšivky
a všelijaké závěsy. Zrnkovou kávu jsem ještě v životě nepil, a proto mi

nechutná. Piju ji jen proto, že nechci urazit. Máma si sedla ke stolu a začla se
vyptávat, ale nečeká na odpovědi a ptá se zase na něco úplně jinýho. Dobrých
dvacet minut se nic neděje, kafe jsem vypil a sedím. Najednou se ten chlap
zvedne a říká: Jano, pojď mi ustlat, já jdu spát. Otevře dveře do vedlejší
místnosti a zmizí za dveřmi. Máma se zvedla také a mně je blbé zůstat sedět, a
tak se také zvednu. Máma mi říká: My jdeme spát, Eda je utahanej, tak se někdy
stav. Nevěřím tomu, co slyším, ale nemám čas o tom přemýšlet, protože se dala na
pochod směrem ke dveřím a tlačí mě před sebou. Kuchyň je ouzká a tak máma se
svým tělem zabere tu ouzkou uličku. Jdu před ní a otevírám dveře na dvůr. Mezi
dveřma ještě slyším. Tak se někdy stav a v tu ránu se dveře za mnou zavřou a
slyším, jak se zamykají. Nevím, co mám dělat, je mi do breku a jsem tak
zpitomělej, že teprve teď říkám těm zavřeným dveřím Nashledanou a pro sebe
potichu, se slzama v očích, mámo. Brečím a jdu po ulici, ale nevím kam, neznám
to tady, ale jdu někam, kde bych byl sám.
Brečím a říkám si, co budu dělat? Nevím co teď, ale jdu a brečím. Mám na
sebe hroznej vztek, že se neumím ovládat, že si nevím rady, že nevím, kam jít.
Nešel jsem dlouho, nešel jsem daleko, něco mě pořád nutí, abych se nevzdaloval,
abych byl blízko baráku, kde je moje máma, a tak obcházím celý blok, až zase
stojím před tou šestkou. Koukám na dvůr, ale ten je prázdný, a přestože je ještě
světlo, nic se v něm nehýbe, čekám před tím barákem, až do úplné tmy, ale nikdo
nevyšel. Nevím, co bych udělal, kdyby někdo vyšel, ale o tom teď nepřemýšlím. Je
tma a začíná mi být zima a najednou si uvědomuju, že mám hlad. Peníze však nemám
a na sobě mám jen košili. Začínám si uvědomovat, jak na tom vůbec jsem. Znovu
jsem se rozbrečel a začínal přemýšlet, že se zabiju. Je lepší být mrtvý, než
tady takhle stát. Jdu tou nejtmavší uličkou, až se dostávám k řece. A tak courám
po břehu a přemítám, jak se zabiju. V jednom pilíři mostu je okno už napůl
rozbité, a tak jsem si vyndal dost velký střep skla a jdu do parku, který je
předemnou. Sedím na lavičce, rukáv košile vyhrnutej, ale najednou mám strach
umřít a tak zase brečím a říkám si: Musíš, musíš. Pak jsem dal střep na
předloktí, zatlačil jsem a škubnul. Bodlo mě u srdce, ale na ruce se mi
rozevřela bílá škvíra a už z ní začala týct krev. Není to tak strašné se
podřezat, a když jsem to dokázal jednou, řežu znovu a z ruky mi valí krev a teče
na zem mezi nohy.
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Řežu pořád jak pitomej, až se mi začnou dělat barevná kola před očima a jsem
malátnej a ospalej. Strach nemám, a tak se pořád dívám na ruku, z které pořád
teče krev. Pak už nebylo nic, na nic si nepamatuju, možná jsem spal, nebo
omdlel, nebo obojí najednou.
Probudil jsem se a všude bylo bílo a mně byla zima. Byl jsem přivázanej
popruhama k posteli. Ležel jsem v místnosti, kde byla jen jediná postel a v okně
mříže, jak samotka v děcáku. Ležel jsem úplně nahej, jen na ruce jsem měl
tlustej válec z fáče. Nevím, jak dlouho jsem byl sám, ale doktor přišel, až když
byla venku tma, sedl si na okraj postele, začal mě vyslýchat a psát si poznámky
do bloku. Byl vcelku příjemný, a tak jsem mu vyprávěl, co se mi den předtím
přihodilo. Byl jsem v Bohnicích asi čtyři měsíce, ale tím se v podstatě nic
nevyřešilo, protože jsem při propuštění na tom byl stejně, jako když mě
přivezli. Nevěděl jsem si rady, a tak jsem šel za sociální pracovnicí na odbor
péče o dítě. Tam se se mnou nepárali a sociální pracovnice mi řekla, jestli to
znám v Šárce, když jsem jí řekl že jo, i když to nebyla pravda, tak mi řekla, že
je tam vysoká tráva a tam že se vyspím a ani mě nikdo neuvidí. Jediné, co pro mě
udělala bylo, že mi našla a vyřídila práci v Aritmě. Ubytování sice neměli, ale
práci ano.
Začal jsem dělat na vrtačkách a bral jsem 1 600Kčs. Potom mě přeložili do
skladu, a tam jsem poznal pana L. a jeho paní. On byl vedoucí a ona skladnice.
Práce byla slušná a naučil jsem se tam jezdit s ještěrkou a domnívám se, že tady
začala moje kriminálnická éra, která do dneška nebere konce. Jen tak mě napadá,
kolik toho ještě v životě odsedím. Mám to psáno v osudě.

V práci jsem si neztěžoval a netrvalo dlouho a já se prvně vážně zamiloval
do manželky svého vedoucího. Byla krásná a velice milá, tenkrát mi bylo necelých
šestnáct let a jí asi třicet pět. Byl jsem jí věčně nablízku a nenechal ji
zvednout nic těžšího. Byl jsem šťastný. Vedoucí byl také znamenitý chlap a jako
s chlapem se mnou taky jednal. Byl jsem hrdý, ale měl jsem výčitky svědomí. Ona
nic netušila a on taky ne, ale přesto mě žralo svědomí. Netrvalo dlouho a já
zjistil, že vedoucí je pěknej chlívák, protože mě vzal s sebou občas na tah a
nikdy potom nešel domů, ale k té, co sbalil. Znal jich opravdu moc. Jeho
manželka to tušila, nebo dokonce věděla a jednou, když byl muž pryč, objednala
si stěhovák a já jí pomohl nakládat nábytek na auto. Odjela ke své matce do S.
Když jsem se s ní loučil, brečel jsem jak snad nikdy předtím, i když jsem měl
dost často důvod k pláči. Když se auto rozjelo, byl jsem úplně bezradný a chtělo
se mi umřít, život pro mě ztratil cenu. Šel jsem do fabriky a vlezl jsem do
prázdné protipožární nádrže a tam jsem si v tichu podřezal ruce. Ani nevím,
jestli jsem se bál umřít nebo nikoli.
Probudil jsem se v nemocnici při transfúzi. Opět jsem skončil v Bohnicích.
Jaké však překvapení, když mi oba přijeli na návštěvu. Nemohl jsem pochopit, že
se k němu vrátila. Proč?
Měl jsem je rád oba, ale ji jsem miloval a on ji podváděl. V tu dobu se se
mnou muselo něco stát, protože jsem už manžele L. nevyhledával, a přestože mi
sehnali bydlení v Liboci u jednoho starýho židáka, který mě nechal spát ve
Chlívku po praseti za pomoc na dvoře a padesát korun, začal jsem se motat kolem
zaparkovaných aut a nic nenasvědčovalo tomu, že bych se chtěl donekonečna jen
dívat. Dívat se bylo pěkné, ale já chtěl jezdit. Chtěl jsem sám řídit auto, a
tak jednou večer jsem si vzal starého sedana a se srdcem v krku jsem se pustil
do Prahy. Dnes, s odstupem času, se sám sobě obdivuju, jak jsem mohl zvládnout
jezdit takovou dobu po Praze a teprve po půlnoci jsem se poprvé vysekal, tak
jako nikdy potom; přestože jsem měl těch bouraček víc, než vysloužilí veteráni z
autokrosu. Neznal jsem jedinou dopravní značku, a přesto mi to nijak nebránilo v
tom, abych se za volantem cítil jako král. Po tomto jedinečném vystoupení jsem
byl převezen na psychiatrii, ale byl jsem po měsíci propuštěn. A už jsem v tom
lítal znovu. Auta mi očarovala, možná, že ne auta, ale rychlá jízda. Pustil jsem
se do krádeží ve velkém. Navenek jsem byl dobrý pracovník a nikdo by nevěřil
tomu, že jsem vlastně jen obyčejný zloděj. Pak to přišlo jako blesk z nebe. Byl
jsem šokován. Tou dobou jsem si myslel, že jsem jako řidič, úplná jednička. Byl
to omyl. Začalo to v pátek po třetí hodině.
(pozn.redakce: jméno autora nemůžeme z bezpečnostních důvodů uveřejnit)
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Tři básně
Tři básně
Zbyněk Hejda
Báseň

Neboť srdce mé,
neboť srdce mé,
už to skončíme?

Nejdřív byla obloha na západě růžová,
pak blesky štípaly nebeské temné trůny,
pak jsme se schovali pod stromem
u zdi zahrady
někde v Anglii
(ta temně červená stavba přece

stojí v blízkosti Temže),
pak lilo a jako u vytržení andělů
chvělo se světlo večera
a vytrácelo se nahoru
a pak se k nám ulicí od svatého Apolináře
(už se rozhořívaly plynové lampy)
blížil obrovský červený slunečník
skrývající před deštěm dvojici,
vrávorající pod jeho tíhou.
"Já se ti na to vyseru,
co jsi to, prosím tě, přinesla za deštník?
To není deštník, to je padák."
A už se ta něžná dvojice pod slunečníkem
ztrácela do slunné noci (takový pocit!),
a ještě pršelo a ještě mžilo světlo
v osm hodin večer na počátku června.
Ještě jsi na dosah ruky,
ležící tiše na tvém břiše.
(To byl sen, někde v Anglii,
sněný skrčenec v tlamě touhy.)
Cítím tě ještě v konečcích prstů,
ten trn prsu.
Tvá vůně je jako noc
roztržená bleskem
a déšť.
Proč napláčeš?
Je to tak veselé?
Je to opravdu tak veselé?
Nebo je všude šírošírá nuda,
nekonečná lhostejnost ?
Pianistka v Cukrárně - kavárně
pije jak duha.
Ta hudba!
A řeči jako nalévané pyjem,
usrkávané ústy kund.
V blízkosti
tvé krásy ale jihnu.
Zjihnu
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Revolver revue
a pak tě znásilním.
Jsi jméno z říše divů
a také za zrcadlem. To jest:
odraz ohně na soše ohně tesané z ledu
a tak dál.
Krvavá pečeť na bílém listu ani slovo,
hudba neviditelných prstů na strunách
z ocasu bájného zvířete v ztracených
Bájných tmách
a tak dál.
Chlípná,
ale jako když se díváš
z nejvyšší věže Sodomy
oknem do svého vlastního lože.
Jednou

na Uhelném trhu
jsem vyhledal kurvu.
Vyhlédl jsem si dívenku štíhlou jak Twiggy,
nazrzlou, s bílou pletí a modrýma očima.
"Kam pudem?"
"Já chodím jenom do baráku."
Šli jsme uličkami Starého města,
ve starém domě na schodišti
jsme minuli obrovský krucifix,
vysoko v klenbě
matně svítila žárovka.
Milovat jsme se měli na schodišti.
Rychle si svlékla kalhotky
a ačkoli byla dusná letní noc,
měla ta Twiggy flanelové prádlo,
a jak se svlékala,
vytryskl z jejího těla
ostrý pach potu.
Doufal jsem v temnou sprostou soulož.
"Dáš mi kundu?"
"Prosím," řekla, "vždyť jste si zaplatil,"
a předklonila se.
Pak vzala do ruky můj úd.
"Vždyť von je měkkej!" řekla s údivem.
"Vy už jste asi dnes mrdal, né?"
"Ano," řekl jsem,
zachraňuje svou mužskou důstojnost.
Twiggy
se rychle nasoukala do modrého flanelu
a zmizela.
(Zaplatil jsem předem.)
Na dřevěných schodech
jsem už jen slyšel dunět
její podpadky.
Je to už smrt,
ta širošírá lhostejnost,
nad kterou vychází - kupodivu - slunce
a nad níž zapadá?
A prší do listí a zvedají se mlhy,
to všechno jako dřív,..
Z velikých dálek minulosti,
i z těch se už jen zvedá prach
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Zbyněk Hejda
a stesk se jenom někdy se zvířecí silou
zaryje do masa srdce.
Bojím se.
Bojím se všeho, co přijde.
Maminka zestárla. Když spí,
už nemá zdejší podobu.
V noci se probouzím
a s úzkostí
poslouchám, jestli ještě dýchá.
Je zlé,
řekla jednou maminka,
že se tam nesejdem…

J e d n o u

v e č e r

Jednou večer se všichni sesednem
okolo třiceti lahví,
já ty a bob,
vy dva a já, my dva a on,
někdo tu chybí, zpozorujeme to ale až
všichni už budeme na mol,
ovšem, někdo tu chybí,
ala vždyť já jsem tady, řekne ten
kdo tu chybí,
ten, který je pořád s námi,
ten, který pořád chybí mezi námi,
a tak dokola, a tak dokola,
když jsme na mol…
----------------Tu noc svítalo už ve tři ráno
na tvé nahé tělo,
Jarmila spala, slyšel jsem její dech,
byla na dosah ruky, rád bych ji
pohladil po vlasech,
celou noc jsem se bál,
že se probudí…
A tak mi zas ztroskotal - žel - ten sen
mít obě najednou: dvě je ten sen; ležel
jsem uprostřed, Jarmila spala,
bál jsem se,
že se probudí, ať spí… je na mol.
Je to lest, po mé pravé ruce spí
má vykrvácená bolest, vnímám
každý šelest jejího dechu,
ale obracím se k tvému břichu.
Pohybujeme se pomalu v prostoru menším
než je nejmenší cela: tření střev,
někde na chodbě práskly dveře, hrčí voda,
le jour se léve.
V mládí - i pak - chtěl jsem psát
jako Jiří Kolář.
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A zatím?
Škoda slov.
Teď je zas noc
a já si do zblbnutí hraju
jedinou desku pořád dokola,
jako tu noc, kdy jsme nestačili
vypnout gramofon
a pak při souloži mě to svádělo
podřídit své pohyby rytmu hudby,
(bylo mi, jako by se dělo něco veselého),
ty jsi mě jemně zadržovala
(zřejmě se nehodil ten tanec
k vážnosti chvíle),
ale tím tvým lehkým zadržováním rytmu
vznikaly nádherné synkopy,
tak nádherné, že jsem s tím musel přestat,
protože bych se byl musel
samou radostí začít smát.

Revolver revue

Nemyslíš, Alice,
že, o čem píšu já, se v básních nepíše?
(Copak tohle je nějaká báseň?
A né, a né? řeknu já,
sebeničivě nejistý.)
Tak například Vladimírovo pyžamo
a jeho systém zapínání.
Nemohl jsem je rozepnout.
Když už můj zápas s knoflíky
zmohl tvou trpělivost,
tvé prsty tu věc vyřešily
navyklým manželským gestem
ve zlomku vteřiny.
-----------------Kde jsou ty doby,
kdy jsem psal krásné verše?
Je mi jich nevýslovně líto, ale jsou pryč.
Jsou pryč, odešly
a já jsem zůstal trčet tady.
Jsem náhle starý a udivuje mě,
že se to stalo tak náhle.
------------------------Zdálo se mi,
že sedím na zahradě.
Ve snu jsem tam už dávno nebyl.
Díval jsem se dolů k silnici,
v oválné jamce přede mnou bylo ohniště,
jiné, kruhové, jsem měl za zády,
uvědomuju si,
že strýc teď na podzim uklízel zahradu
a že když jsme tady my,
on nikdy nevychází.
Z ohnišť ještě stoupal malý dým.
1974 a 1982
p o u r S.
Tak vida, už je zase den, tak vida, šťastně
jsme přečkali zase jednu noc.
Noc byla to bídná, jak bývají
v nemocnici noci.
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A teď už jsem doma. Dřív
po nemoci míval jsem vítězný pocit,
jako kdybych se znovu narodil,
ten pocit už nemám, tam, tam je tma,
kam jdu, jsa vlastně spíše posunován.
Včera pozdě v noci jsme se vrátili
od Nikolaje.
Mminka se probudila. Měla jsem ošklivý sen.
Byla jsem mrtvá, někam jste mě vezli,
někam, jako snad do krematoria,
byla jsem mrtvá a všechno jsem věděla.
Ty sny! Včera se mi zas zdálo, jak tatínek
(Já, tatínek nebo dědeček?),
dědeček, jak umírá. Dala jsem mu dvě lžíce polívky,
víc nechtěl. A já tak zoufale: tatínku,
prosím tě, jez.

Zbyněk Hejda

Mrzne až praští, je jasný lednový
ledový den.
Jen ještě: něco říct,
uchovat něco z památky na ty,
které jsem miloval a byl jsem jím na nic.
Do slov to nevchází. Spolu se mnou
odejde, všechno. Nezůstane nic.
A taky proč? Jenomže já jsem živ jen tím,
co bylo. Co bylo, není. Miláčku, aspoň ty
jsi živa zaživa.
Někdy se v noci s hrůzou probudím
a skloněn nad dětmi
poslouchám, jestli dýchají.
A přitom je veselo, někdy.
A někdy žasnu, že ještě můžu být celý
bez sebe,
když vidím,
jak se odpolední světlo odráží
ve skle oken obrácených k západu.
Vzpomínám si,
jaká to byla úleva,
když jednou v nemocnici, utrápený,
vyhublý na kost jsem zahlédl v zrcadle
- bylo to někde v roentgenové šatně svůj obličej.
Vyhublý, podobal jsem se tatínkovi
a politoval jsem se v pláči.
Ta úleva, že se můžu mít rád.
Co bylo krásné a dobré,
nebylo ze mne.
A jako živé neumím to v sobě podržet.
A ač se toho dotýkám jen lehce,
i tak to zaniká.
Tyto věci zlé, spáchané,
vyvstávají z minulostí ostře.
Jsou nevývratně skutečné
a přítomné
jak smrt.
1987
(převzato z edice KDM)
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CENU RR MAKERS
ZA ROK 1988
DOSTAL ZBYNĚK HEJDA
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POZOR
čtěte MAGAZÍN
**************************************************************************
VÍT KREMLIČKA(1962)
básník a prozaik
**************************************************************************
revolver revue
nepohnutě visely v bezvětří. Vzduch byl vlažný, kruhy na vodě.

"Po celý život smrdět - nezáviděníhodný úděl! Ve dne v noci být zahalen do
čpavého nimbu, upomínajícího na propocené, uschlé, propocené, uschlé a ještě
jednou propocené ponožky! Kafilerie v ústech; vichřice, způsobované mizerným
zažíváním, jsou původkyněmi smutné proslulosti nešťastníka. Postižený trpí
převážnou část roku zimomřivostí. S věčným břemenem dluhů se bolestně smířil.
Ani vestoje, ani vleže, pochoutky na dosah, si na nikoho tak zuboženého
nevzpomínám. Měl bych jí to prozradit."
Převalil se na druhý bok. Pro spánek neslyšela.
Stříbrně matná noc, měsíc v plném květu, popelavý stín.
Unavená se neprobudila, ani když jsem při oblékání shodil budík ze stolu.
Zdvihl jsem ho. Ukazoval tři hodiny po půlnoci a mlčel, vnitřnosti pochroumané
bezohledným zákrokem.
Z večerní bouřky zbyly jenom rozervané hadry mraků. Taxík šustil
předměstím.
Auto zabrzdilo u okraje výpadovky za konečnou stanicí tramvaje. Někdy není
peněz nazbyt.
Vítr.
Po pravé straně rachocení vlaku.
Domky u Silnice.
První ptáci.
Přešel jsem přes most, odbočil na pěšinu, noc zešedla - jak ve špatném příběhu: někdo někam kráčí, po čase přichází k cíli, nastává
nový den, mozek se zpění poznáním.
Sedl jsem si na balvan u vody. Na dvě tři plivnutí po proudu bylo podle
mého odhadu místo, kde jsem vhazoval do plamenů nalámaný chléb a hasil žhavé
oharky krví kohoutka, koupeného v tržnici.
Obraz, do nějž jsem se umístil, postrádal jakýkoliv řád: zplanýrovaný
střep země, posetý rozdrceným kamením, zbědované pruty pelyňku, říční rozkrok,
hnijící ryba mezi naplavenými odpadky.
Zakručelo ml v břiše. Noha brněla. Pohnul jsem se k zastávce před mostem.
V tramvaji se netopilo.
Nedávno předtím jsem se vezl pohodlněji. Zastavil mi upovídaný mladík s
dodávkou; za první vesnicí se prohlásil za evangelíka a zanotoval spirituál
"Spějme,bratři,k Jordánu."
Dozpíval a zeptal se, kdy se chci ženil. Nestačil jsem se svěřit přeřadil, sešlápl plyn a volal do úpění dvoutaktu:
"Na ložci svém v noci hledala…hledala jsem ho, ale nenašla…vstanu a
zchodím město…i po ulicech hledati toho, kteréhož miluje duše má…ponocní, kteříž
chodí po městě… viděli-liž jste toho…jsem jich jen pominula, takž jsem našla
toho…chopila jsem ho, aniž ho pustím…
"Přísahou vás zavazuji, dcery Jeruzalémské, skrze srny a laně polní,
abyste nebudily a nevyrážely ze sna milého mého, dokudž by sám nechtěl."
Lalala.
Serpentinami jsme sjížděli k Mělníku. Evangelík nadobro
nechal řízení, pod palubní desku sáhl pro bibli, rozevřel ji
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Kremlička
na volantu.
"Izaiáše?"; nalistoval sklonil hlavu nad hedvábné listy poseté zrnéčky
písma.
Se zavřenýma očima jsem nesoustředěně naslouchal kralické češtině;
přemáhala mě závrať a omamné mrazení při projíždění zatáček; když jsem měl v
dětství dlouhou chvíli, točil jsem se na místě jako čamrda, ruce rozpažené,
pevně stisknutá víčka, radostný křik duše.
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EGON BONDY (1929)
prozaik, básník a filosof
***************************************************************************
Bondy
**************************************************************************
BÁSNĚ DALŠÍ
básně další

1987

Egon Bondy
Že loni v depresi jsem žil
za to musím mít boha rád
Teprv po ní jsem pochopil
čeho všeho se musím vzdát

zima86/87

Větve petřínských stromů jsou celý den pokryty jinovatkou
Vrcholek rozhledny není v mlze vidět
Třetí den nás tiskne zima
v nepohnutém smogu
Otevřít okna nelze
plyn v kamnech hoří jen plamínkem
Je tma že ani není třeba čekat noc
U stolu s čínskou filosofií sedím
jasná mysl mi radí zemřít - neodkládat
ale Julie se vrací z procházky
s větévkou rudých jeřabin
a vyhlídky jsou v čudu
zima 86/87
Z okna své bývalé pracovny
na silnici vidím náledí
Lidi jako já se honěj za hovny
a ani o tom nevědí
Jsem v tom případ věru k učení
ale lidi jako já to stejně nezmění
Růžověoranžové nebe
se nade mnou každou noc klene
co trvají ty mrazy
Smog se to plazí
nad celou Prahou
Za Malou Stranou
klášter na obzoru
Odtamtud nedaleko na Bílou horu
kam v létě chodím pít
Luceren svit
vede mé oči do dáli
kdo jsou ti kteří obstáli
v lidském životě
Kolik jich kdy bylo na světě?
Každá ženská kdysi sama
bývala dívka zamilovaná
Těžce nastupujou do tramvaje
ty někdejší báje
ušourané nohy těžký zadek

Domašín 25. 12. 1986

17. 1. 1987

zubní protézy a starý šátek
tvář jak utlučená myš
jako vy milovali kdys

leden 1987
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Revolver revue
Bude z tebe jen hrouda bolavého masa
nepomůže ti ani dnešní práce ani dnešní krása
skončíš stejně bídně jako ti ostatní
svoje touhou naplněné dni
zprotivíš se i těm nejbližším
s výkony i s city i s tím vším
o co ti kdy nejvíc šlo
aniž by to s někým hlo
leden 1987
Snad budu dneska spát
Pravděpodobně snad
Zůstanu-li vzhůru budu mít
zas důvod proč se oběsit
Ale snad usnu Budu rád
nebude-li mne smrt urgovat
Julie si to nezaslouží
A proč se kdo životem souží
když normálně smrt přijde za pár let ale kdo to má vydržet
Den za dnem neustálé štvaní
do posledního dne do skonání
a výsledek je bez ceny
Chrchle co vykašlávám a hleny
jsou podstatnější než-li práce má
Bezejmennému Pigmentovi se snad zdá
že dělám cosi jiného
Ten nesmysl ať padne na něho
20. 1. 1987
V Savoyi jsem pil A půjdu domů
kolem čerstvě zasněžených stromů
dívaje se na Prahu jak do zrcadla
Ale stálo to za to
I zahraniční zlato
Benátek Paříže a Říma
bledne tu před očima mýma

3. 3. 1987

Kdoví zad mě nechytá Altzheimerova choroba
(koukněte se do slovníku)
jsem ještě víc než čtenář křehká nádoba
a moje budoucnost se rovná vzlyku
Vzlyku a kvilu nad tím životem
který je krásami krásný
Někomu je snad jasným dnem
mně jeho význam není jasný
Nyní už se mi stává
Že přemýšlím o štěstích
jichž mi nebylo v životě dopřáno
Neboť dosud
jsem o všem myslel tak
jakoby to bylo k dosažení
kdykoli
Nyní už vím že ne

3. 3. 1987
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Překvapuje mne to
Zjištuji
že jsem vlastně nezažil ani 99% toho
co si lze od života přát
Byl jsem stejným žebrákem v sexu jako v úspěchu nebo
v penězích
a stejně v čemkoli ostatním
- jedině že jsem se stačil trochu napít
Z takového života
je člověk kupodivu dost unaven
Žebrota asi není nejpohodlnější řemeslo
16. 3. 1987

Egon Bondy

Vím o skutečnosti svoje:
Na Rajských ostrůvcích ležím ožralý pod stolem
nebo v nejlepším případě
na prahu své chýše
a zdá se mi tento hrůzyplný sen
že jsem Bondy
1930 narozen
3. 3. 1987
Teď přichází kouzlo noci
Za několik hodin usnu
se světlem pominou ústrky dne
jimž čím dál víc není konce
Budu ležet mrtev po mnoha prášcích
a teprv k ránu se mi začnou zdát
ty nádherné sny jež mám každou noc
Sny v nichž zažívám vše co jsem v životě nezažil
a tolik si přál
a nebo aspoň sny nebeské krásy
radosti a vzrušení které není bolestí
Patrně málokomu daruje pánbůh tolik a takových snů
uprostřed spánku
Je to už to jediné co mám
a pomalu v tom nacházích útěch a náhradu
k níž se ve vzpomínce uchyluji přes den
Kdesi v hloubi se číše naplnila
a přetéká štěstím a krásou
Jen ten povrch který vnímám v bdění
je smutný a bolestný
Doma uvnitř je veselý
Ano přímo veselý
a někdy divukrásné bláznění
dobrodružství na každém rohu
ve všech dobách a ve všech končinách
tohoto vesmíru stvořeného jen pro svoji nádheru
A tak pomalu přečkám život
nakonec možná už nebudu rozeznávat nic od snu
a vplynu bez velkého vyrušení
do onoho moře smrti
které pod zářící oblohou
omývá břehy všech životů
jasné a širé
březen 1987
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Revolver revue
Je šedivý jarní den
a ještě zima je k tomu
kam jenom jít kam jíti ven
abych nemusel domů
Padají na mne padají
doma se všech zdí knihy
a podivné sny se mi zdají
čekáníplné a tíhy

4. 4. 1987

Sanktusáka o němž jsem tu ještě loni psal
zatím si k sobě pánbůh vzal
Sanktusák tam sedí zkoprněle v koutě
hlavu v kocovině jak v chomoutě
Ale už mu anděl pivo čepuje
Nemá pravdu ten kdo jak já běduje
duben 1987
Na Starém městě
Je člověk pro nic živ
A ještě pro míň pracuje
Do moř pliv
kdo se tu nejvíc raduje
Na tu smrtku co maj na orloji na rynku
koukám Život nestojí za zmínku
Mlha mne pojala do hebkých dlaní
Je měkká hladivá a tiše jdu za ní

5. 5. 1987

V dálce hřmí
Tady mrholí
Sám stojím v blátě na poli
dokola lesy
A duše se děsí
smutku který už ani nebolí

květen 1987

Po stole tužky papíry
Oknem se dívám do díry
marného dne Jaký je pustý!
Žravými ústy
ujídá práci život soužení
vše pozbývá své určení
je jenom čas ta jednostranná míra
čas dne černého jak díra
blbého jako v boha víra
a piští hlasem netopýra

květen 1987

Našel jsem svůj deník ze třinácti let
Je psán německy Mel jsem se toho přidržet
to Ghetto češtiny je přece jenom trýzeň
Hospodský dones pivo neb mám žízeň

květen 1987
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Egon Bondy
Brzo umřeš - to bude mé vysvobození
bez B není pro A v světě k vydržení
Brzo umřeš a pak budu svoboden
Než vše zařídím přežiju vše o týden

Ten týden bude věčnost všeho pekla
Tak mi přece jenom věčnost neutekla!

květen 1987

Čtvrtý Rohypnol zabere - proč by nezabral
A zítra budu diktovati dál
svůj poslední svazek dějin filosofie
Ach jaká to všecko byla onanie!

květen 1987

Hospoda sama už překrásná účelem
formy své nabývá když dobrá hostinská
přinese ke stolu dvě lahve pěnící
naleje popřeje by k duhu šly
Seděl jsem mnohokrát v rozličných hospodách
viděl jsem hostinských velice moc
Domašín nechť však je tou mírou vyzdvižen
že pivo Agáta šenkuje mi

5. 6. 1987

Martinu Machovcovi
S Martinem po letech zas sedím u piva
Na Fořta vzpomněl si nevěda proč
Asi že New York mu kouzlem svým udělal
ve vísce malé zde pozaplakal
Ve vísce malé zde nová je hospoda
Tabák je hostinská to jméno je jí
Knihu už napsal jsem z jejího života
Martin dnes poprvé pije tady

5. 6. 1987

Podivná lhůta to byla již kdosi vyměřil mi
Devatenáctsettřicet začala nekončí ještě
nejhlubší sebezklamání všech lidí uviděl jsem
největší rozvoj pak umén průmyslu vědy aj.
V podivném nejpodivnějším pak státním útvaru vůbec
na světlo přišel jsem a
divnější zřízení ještě vbrzku jsem uvidět měl
Československo rázem vzniklo a zaniklo zas
Na hlavu postaveny - dějiny přede mnou stojí
Tabák že hospodu má jediný dějů těch zisk
Někdo by pánubohu děkoval
že může psát tak lehce jak by sral
verše a básně Ale pro mne je to
kalné jak propršené léto
Lufťákům Zde sedím a zde sem
už předčasnému stáří podroben
A Telˇč se na mne dívá
tisícero fasád očima

2. 7. 1987
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a všechny jsou jak známo falešné
Tak s skončil sme
života básníkova
Filosofovi zůstává snad sova
Nikdo nikdy víc po bohu netoužil
jak já Určen jsem byl

2. 7. 1987

jeho existenci popřít zničit vyvrátit
Sám sebe - vlastní já - ztratit
Ne budoucnost ne ráj ne přežití
to všechno je mi k poblití
Ale vlastní já vlastní pravdivost
jsem musel odmítnout jsa nevítaný host
Snad předurčený host?
Jsem pro psa kost Jen pro psa kost

2. 7. 1987

Loni jsme byli v dešti v Třešti
Jak letos se můj osud ztřeští
kam půjdem teď? Do Mrákotína?
Tam touha po smrti mne bude jímat
A proč mne tam jímat bude?
Nechodí se mnou snad všude?

červenec 1987

Když jsem přišel domu nalezl jsem Ťapku čtoucí
Od Palouše syna čtení srdcervoucí
nemohl jsem ji odtrhnout od toho článku
byť jsem potřeboval oddati se spánku
V hlubokomyslnosti oné stati
zůstává okouzlena státi
a těžko jí to mohu vyčítat
Martin Palouš přesahuje všechen rozum snad

červenec 1987

Hledím přes údolí
Na horách stojí vsi
Vzdálený poutník
ve žhavém poledni
na obzoru malá tečka
Mrak
se blíží slunci
vlny zpěněného moře
temný dol a hřeben bílý
zvuk větru v lesích jen tlumeně zní
trysková stíhačka vzduchovou vlnou třeskne k probuzení
můžu za to že jsem tak okouzlen?

15. 7. 1987

Je vrcholné léto - zima jako v psinci
Na gauči ležím a mrznu
Julie někde venku
se courá
Jen courá
marxismus státních filosofů
který tu studuji unuděn až se mi oči klíží
Je léto 1987
nemožné datum
-192**************************************************************************
Egon Bondy
nikdy jsme nevěřili že kdy bude
tak jako rok 2 000
A je už za dveřmi
Byl to život těchhle mnoho let!
Sám se nasral a rozmazal
Konec konců
dostalo se nám čeho jame zasloužili
nestateční a líní
a zůstaneme už poražení navždy
Evropa v latríně

nemá už o nic zájem
v posledním tažení
Utopí se
a bude šmytec

začátek srpna 1987

Nejkrásnější část dne je spánek
tak daleko jsem už došel
Probouzím se s odporem a hrůzou
se zoufalstvím se belhám dnem
teprv navečer trochu uklidněn
že už se po hrsti prášků
dočkám znova radosti
ba dokonce i veselí
Julie mi sdělila
že si někdy ve spaní i pískám
a jak si budu vyzpěvovat až konečně budu po smrti!
půle srpna 1987
Den utíká a večer nastává ze všeho nejraději spím
Život je bolestná a krutá otrava
stal jsem se velmi morbidním

půle srpna 1987

To že píšu jazykem mininároda
je nejen má ale celého světa škoda
být to napsáno ve světovém jazyce
už by si to říkaly i opice
takhle za několik set let
se najde někdo kdo by to vůbec čet
Negativní závěr by byl lichý
Nedotkne se nečtenost mé pýchy
spíše dotkne se mé skromnosti
na andělích jako čtenářích mám dosti
Přece se však nechci přetvařovat:
svůj život bych nechtěl opakovat

27. 8. 1987

Nad telčským náměstím se stmívá…
Měl bych to - do prdele vnímat
a ne tu sedět jako troup
ze svého trápení jsem zcela zhloup

27. 8. 1987
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Posibilita je věčná
bude fungovat do nekonečna
Vznikají nové vesmíry
stále a bez míry
Přesto to neznamená že jsme bez naděje
Co jednou je - to k yýsledku spěje
Výsledek všech jsoucen je si roven
nakonec je ráj ze všech těch hoven

27. 8. 1987

Ach jak mě strašně nebaví
to co prý básník oslaví!
Až stále vychází si nový jasný den
to co jsem napsal až jde do kamen

27. 8. 1987

Po tmě sedím Na Žabinci
Přinese mi jako princi
žába vystřelený síp?
Dal jsem kdysi slavný slib
- mladickým to tehdy hlasem že neudělám nic abych mohl být spasen
Nevydržela mnohá předsevzetí
leč toto jsem přec hleděl dodržeti
Ne proto abych se v hnojí válel
ale abych nebyl hajzl jako Ábel

konec srpna 1987

Norny neponechají nic náhodě:
televize v každé hospodě
televize na náramkových hodinkách
o výsledek není třeba už mít strach

konec srpna 1987

Na Petřinách
Opilci se spolu přou
jak když z kozy kůži dřou
Okolo postávaj děti
sledujou to plny napětí
Po stěnách van Goghovy malby
proti mně sedí vévoda z Alby
Podle ksichtu Ze známého obrazu
Bohužel jsem nemoh zůstat venku na mrazu

8. 9. 1987

Když se probudím
má první myšlenka je děs
že zase musím být vzhůru
Když se pokouším usnout
nejsem s to to dokázat
protože se děsím že se zítra zase vzbudím
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Prométheova játra
Jiří Kolář
Rozmluvy
**************************************************************************
Petr Placák
MEDOREK
NA HRANICÍCH UMĚNÍ
**************************************************************************
OČITÝ SVĚDEK-Jiří Kolář
JAN HANČ-SEŠITY
**************************************************************************
VOKNO
PODZEMNÍ MAGAZÍN S NEJDELŠÍ TRADICÍ
**************************************************************************
Egon Bondy
Čas mezi probuzením a usnutím
trávím tím že doufám
že zas přijde noc a budu spát
Vykonávám během té doby různé věci
Překládám Tao te-ťing
dělám korektury
sjednávám věci pro redakci časopisu

čtu učené knihy
a taky nakoupím chleba a mlíko
Nepochybně taky hovořím s Julií
i mnoha dalšími lidmi
Je to vše mlha
děsivý sen bdělého mezistavu
podle lamaismu: třetí bardo

9. 10. 1987

Z mojí hospody
Ráno vstávat
Oblíct se a padat
Z práce do práce lidi jdou
z toho půl roku ranní tmou
Večer se zas vracejí tmou
a jen pár piv se napijou
Pak k televizi jdou
Ráno vstávat
Oblíct se a padat
Štěstím je
najít ráno v práci volný záchod
Honí je
ten celý den psacích strojů rachot
Nic neuděláno a plán je vyplněn
Jenom pár piv se napijou
pak k televizi jdou
Noc bývá tvrdá
Místo aby mrdal
má jenom od žaludku pálení
Trhaně spí a sotva o čem sní
A znova
beze slova
Teprv je středa
a chata běda
dosud je v daleké dáli
Zatím co žaludek pálí
místo aby se sny zdály
někdo mu na hlavu kálí
A zas vstávat
a padat
Ke všemu někdy obtěžujou děti
Doslova prokletí!
Jak dlouho ještě nebudou vydělávat
a padat
Aspoň uŽ aby na vojně
se buzerovaly pokojně
Víkend se přese vše blíží
a zase plno obtíží
Nesehnal jsem dřevotřísku
ani dva metráky písku
ba ani ten hřebík
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abych přibil tebích
na štěstí to Sparta hraje
a Janoušek zvlášť
jako na Prvního máje
mistrovskej guláš
fotbalista I. ligy ten musí mít zaplacíno
To teda si nalejme čistý víno

Von musí mít plíce
a možná i více
Po neděli
bohužel následuje pondělí
Ráno vstávat
nechat s sebou mávat
Ještěže v pracovní době
jsou schůze
ROH či strany nebo obě
k všeobecné hrůze
Němeček petardu neproměnil
Proč jsem se vůbec ženil

14. 10. 1987

Ve vesnické hospodě
Sedím a vnímám jak krásu
našich pracujících masu
Pije to rumy
a na televizi čumí
Před sto lety
dědkové chtěli dosáhnout mety
světa bez vykořisťování
Leč o televizi neměli tušení ani

22. 10. 1987

Koukám z autobusu
jak padají mlhy
Tak se jimi procházet
přes oranice od lesíka k lesíku
a nakonec trefit domů
nebo do hospody!
Ale autobus jede
a já se blížím místu určeného pobytu
a vím
že se nikdy nikam v podvečer nevypravím
žádnými mlhami se neprojdu
neuvidím lesíky ani vzdálená světla vesnice
protože budu sedět u nehořících kamen
v tmavé místnosti si šlapat na paty s Julií
a hryzat se nevykonanými pracemi
jež v těchto podmínkách by nezmohl ani Hérakles

zač. listopadu
1987

Jsem bezohledný egoista
- což bývá u básníků dost časté a slaboch po všech stránkách
- nikoli řídká vada intelektuálů
Snažil jsem se celý život vykoupit to prací
- jako Mácha či Nietzsche jestli se to podařilo
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rozhodne budoucnost
Nemám v ni nejmenší důvěru
Ale neumřu takový jakým jsem se narodil
- Cosi se stalo

12. 11. 1987

Přehazuju to v rukách jak horkou bramboru nemohu už dolů ani nahoru
Do nirvárny těžká cesta

24. 11. 1987

Svědomí čertova nevěsta
Pokud máš co na svědomá
svědomí tě v půli zlomí
Bláhovosti větší není
Leč nenajdeš zapomnění

24. 11. 1987

Dlouho už sedím na Ledové hoře
- ach hořs přehoře
široké jak moře
kdo tě přeoře

24. 11. 1987

Mám ke konci už jen jeden krůček
osvobodit se od zármutku
Ale tento krůček je jako Višnuovy čtyři kroky
Odtud až na konec mléčné dráhy

konec listop.1987

Moc bídy jsem vypil a mnoho strastí sněd
než jsem aspoň trochu poznal tento svět
Teoreticky jsem všechno znal jak otčenáš
v praxi neměl potuchy co je to za guláš
Nevěděl jsem že když člověk dělá něco pro lidi
lidi ho za to v skrytu nenávidí
Nevěřil jsem tomu co jsem tisíckrát čet
že kdo dělá nemůže od lidí netrpět

15. 12. 1987

Smrt se na nás konečně už viditelně usmála
- ba podala nám ruku bezmála
Naposledy v životě čtu ťapce nahlas Prousta
Život otevírá - smrt zavírá - moje ústa

15. 12. 1987

Asi tak před čtvrt stoletím
jsem stál na stanici v Myslíkové
byl začátek podzimu odpoledne
slunce svítilo tím vzácným jesenním světlem
na dost ohavně žlutou budovu soudu
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Byl klid snad byla neděle
lyrická nálada v středu velkoměsta
Dívaje se na soud pamatující ještě mocnářství
myslel jsem náhle na to
jak asi viděl resp. vídal
tuto nebo podobnou třeba lesní
dekoraci můj otec když už byl ve věku kdy musel vědět
že nebude víc jak dva tři roky žít
Pocítil jsem se stísněn hrozně mě zajímalo
jak vnímal to co viděl naposled nebo přednaposled
zda se s tím loučil zda litoval zda vychutnával
ještě jednou a jaksi kondenzovaně
neopakovatelnou jedinečnost takových obyčejných každodenností
pro něho snad už kromobyčejných?
V posledku

Revolver revue

jsem si to nedovedl představit
pouze jsem si myslel že přece jen musel být smuten
Dnes vidím tutéž budovu za obdobného počasí
a vím že za velmi málo let možná už jen měsíců
- to záleží od Julie umřu Pociťuji zřetelně a velmi výrazně
ulehčení a oddech
ulehčení a oddech
ne jen že už neuvidím víckrát tuhle pitomou budovu
ale ani nic co se mi tčeba v životě líbilo víc
nebo i nejvíc včetně svých hospod
Růžová oblaka letních pozdních hodin nazíraná ze zahrádky
na Petřinách
budou konečně beze mne Večer i ráno vánek i déšť
i tramvaje tužka papír teplo zima
nebudou už tu
antropický vesmír zaklepe bačkorama
čím dřív tím líp
a cuká mnou nezkrotná netrpělivost
konec roku 1987
Nelze se zbýt pomyšlení
že nad smrt lepšího není
Z lásky stalo se vězení
Blbé odhalení
Nejeví se býti mukou
když ti holí hlavu tlukou
v novinách i v rozhlase
Nepřidá sic na kráse
když máš rozmydlenou hlavu
všichni však znaj Všenápravu
jak jí učil Komenský
Hlas Ameriky slyš vždycky
Napravěj ti potom vizáž
a když Infoch k tomu přidáš
příjemnou úlevou ti je
tichá schizofrenie
Pak portrét národa Husova
vždycky tvoje tvář uchová

konec roku 1987
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Vyčkej času
jak panna vocasu
Jednou ti smrt pomůže
Zatím jak Magor pěstuj lilie
a nebo růže

4. 1. 1988

Už po několik let jsem s situací
kdy píšu básně pouze v restauraci
Obývám jednu cimru se záchodem
sotva se tam s Julií vejdem
Když Julie heká a je na umření
vědecká i básnická práce není potěšení
Proto jsem se všech těchto prací vzdal
Dvacet let předtím než by mě normálně čert vzal

4. 1. 1988

Postaraj se o mě lidi
někdo moji práci sklidí?
Nebo shnije bez užitku
ani lidem či dobytku?

Po deseti exemplářích
moje poesie září
jak průklepák se má chovat
aby se mohl uchovat?
S vášní mne čtou - všichni říkaj
V našich poměrech však zvykaj
na to že nic nemá cenu
Já nemám Madělštamovu ženu

4. 1. 1988

Když jsme se sešli
vypadali jsme oba jinak
Dnes po čtvrt století
jsme oba chcípáci
A přece si stále připadáme krásní

zač. ledna 1988

Můj duch se divnými cestami ubírá
Jednou bádá nad blbostmi všehomíra
jindy ho trápí moje vina
a třese se jak huspenina
zase jindy nadšen Giottem
přestává se vadit se životem
ale jindy je sám se sebou
Pak mě úzkosti jebou
Nejlíp se má duch když spím
Potom o něm hovno vím
zač. ledna 1988
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"Chtěla bys být čarodějnicí?"
"Moc…"
(Olga Havlová a Jarmila Bělíková hovoří s Olinkou Stankovičovou)
rr interview
**************************************************************************
RR:
O:

Takže my jsme se sešli u Šupů…
Takže začneme od Šupů… jak vznikla HROBKA a pod. …Jarmilku
pustili asi v prosinci 79 z kriminálu… začala chodit k Šupům. Byla tehdy
velice nakrátko ostříhaná a strašně se líbila doktoru Dubskýmu, který ji nazýval
Sorrazinová… A Jarmilka tam vysedávala se železnou pravidelností, takže se
nevyhnutelně stalo, že jsem časem uvízla u stolu s ní a Petruškou, velkou
oblíbenkyní vedoucího pana Víška a s Vlastíkem Třešňákem, který tam seděl jako
jedinej -tuším - představitel mužskýho plemena. Nikolaj tam nebyl, ne…
RR:
Nebyl tam i Zbyněk Benýšek?
O:
Byl tam ještě Zbyněk, u toho jednoho konkrétního stolu. Načež, jak
si teď vzpomínám, hrozilo zhasnutí světel a Jarmilka pronesla jedinou větu
z doktora Fu-Manču, kterou si prý pamatuje, že "Ve světle svíček je ženská tvář
nejkrásnější". Nato já se zaradovala a pravila jsem: Jé! Ty znáš doktora FuManču! V tom okamžiku se zaradoval i Vlastík a řekl: Jé, ženský, vy znáte
doktora Fu-Manču? A začali jsme všichni halasně a velmi vehementně projevovat
svý nadšení nad brakovou literaturou. - A protože vždycky máme obecně
sociologicky širší pohledy a názory, jsme samozřejmě dospěli k tomu, že kam to
vede s touto ubohou mladou generací a kam to vede s touto ubohou společností,
která vlastně už čtyřicet let vůbec žádnou brakovou literaturu nevydává…
RR:
Žije bez brakové literatury!
O:
Ano. Žije bez brakové literatury… protože ta literatura, která
je braková jakoby nově, ve skutečnosti není vůbec zábavná a je k ničemu.
No: a slovo dalo slovo a protože tehdy vznikaly jako houby po dešti různé edice,
tak jsme se rozhodli, že by bylo velmi záslužný, kdybysme začli vydávat
vlastnoručně nějakou edici, která by se nějak jmenovala a která by zachraňovala
ty největší skvosty brakový literatury. - Dokonce Vlastík šel tak daleko, že nám

okamžitě přinesl nějakej takovej sešitek, cliftonku… a já jsem taky šla tak
daleko, že jsem to hned bezhlavě začala opisovat… Teď, asi před 14 dny jsem to
odnesla do sběru. Nebylo to celý opsaný, ale dalo to asi kilo… osmdesát halířů…
Psala jsem to velmi pečlivě, dělala jsem revolvery s vystřelenejma kulkama z
písmenek na konci každý kapitoly, dělala jsem tam záhlaví a tak… a pak mě to
strašlivě naštvalo, protože mezitím se celá koncepce vlastně změnila. …
Petruška, která se velmi vehementně prohlásila za zakládající členku, po nějaké
době vycouvala a prohlásila, že cítí daleko větší potřebu vydávat dětskou
literaturu, tedy jako nemá zájem a že teda bude pracovat na poli dětský
literatury… Místo ní se velmi nenápadně vynořila Olga Havlová, která prohlásila,
že taky miluje brakovou literaturu…
Ovšem! My jsme netušili, že to, co bylo do tý doby hospodským žvástem, asi jako
Křižovnická škola čistýho humoru bez vtipu, se díky příchodu Olgy Havlový stane
nějakým konkrétním činem…
RR:
Olga byla přijatá hlavně proto, že četla Slávu Jelínka a Osudy
nalezencovy, že?
O:
Prošla takovou zkouškou ohněm… netušili jsme, že na sebe pleteme bič… Vono to do tý doby vypadalo tak, že jsme se pravidelně scházeli
v hospodě… já byla v tý době do jistý míry osvobozená … osvobozená od muže,
protože on tehdy dělal někde v maringotce, nebo tahal drát nebo něco takovýho.
Znamenalo to, že jsem se svobodně mohla opíjet a svobodně mohla chodit kam jsem
chtěla… A vlastně jsem chtěla mluvit o tom, že velkej podíl na tomhle všem měly
kriminály, zavírání manželů…
RR:
Jejich pracovní úvazky…
O:
Jo: pracovní úvazky a kriminály, protože spousta dam se tím způsobem jaksi
uvolnilo, osvobodilo a strašně se vlastně proměnily.
-201***************************************************************************
RR:
O:

Hrobka je vlastně výsledek osvobození žen od mužů…
Jo… od mužů… nebo aspoň částečnýho osvobození. Ale abych
vše vrátila zpátky, do tý doby to byl takovej nezávaznej kec hospodskej,
kdy jsme se scházeli, začali si půjčovat některý knížky - voni nám je lidi
začali nosit a my se dlouho rozhodovali, co vydáme jako první, aby to nebylo moc
tlustý. No a pak už jsme měli asi 30-40 knih a do hry vstoupila Olga Havlová a
řekla: Aáá udělá se knihovna! Pak se dlouho přemejšlelo a vymyslela se
SVÉPOMOCNÁ LIDOVÁ KNIHOVNA HROBKA. Svépomocná, to je jasný proč, protože to bylo
budovaný skutečně svépomocí, lidová, protože byla pro všechny… a Hrobka, to
vzniklo z toho, že my jsme v té době měli takovej trochu zvláštní byt, kterej
sestával z jednoho pokoje nahoře a z jednoho pokoje dole, v přízemí. Peťka
Chudožilov tomu bytu říkal dutina. Ten pokoj dole nám připadl po smrti nějaké
staré sektářky, která tam bydlela. Patřil k našemu bytu a okamžitě se tam začali
stěhovat nejrůznější nájemníci. Jednou z prvních nájemnic byla Juliána
Jirousová… tehdy taky osvobozená od svého nadmíru agresivního chotě… Jednu dobu,
kdy tam bydlela, se dokonce překrejvala s Karlíkem Markovým, a ten vždycky po
ránu vypadal velice zdrchaně po večerním projití jakejchsi hospod …
(foto:…my jsme v té době měli takovej trochu zvláštní byt…)
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a Juliána se jednou ráno tak na něj podívala a říkala: Víš, Karlíku, ty seš
taková troska z hrobky… Čímž byl pojmenován on a byla pojmenována současně i ta
místnost dole a od té doby se jí jinak neřeklo než Hrobka, protože tak vypadala,
měla ráz trochu garáže s vlhkejma stěnama, bez světla, v tý době tam bylo taky
lešení, takže tam byla naprostá tma. Na a tam bydlely ty davy našich
podnájemníků. Zpět tedy od podnájemníků k Hrobce… Olga Havlová a Jarmilka náhle
oznámily jednoho dne, že tedy o tom přemýšlely a že se rozhodly, že daleko
nejlepší místnost pro shromažďování knih a konání nějakých sezení že bude náš
byt. Nemohla jsem na to říct ani popel, protože tam skutečně ještě něco prostoru

zbývalo. Takže všechny knížky jsem začala odnášet domů. A jako samozřejmý se
bralo, že když už jsou tam knížky, tak že by měla týt výpůjční doba, a že když
teda výpůjční doba, tak celý večer, a když už celý večer, že se teda bude muset
donést pivo a když už se donese pivo, tak se musejí udělat nějaký chlebíčky… No
a tak dál a tak dál…
RR:
Olinko, ale vypadl ti ten původní název, původně to přece mělo být BRR…
O:
Ano, původně jsme to pojmenovali edice BRR, abysme se odlišili
od všech edic Petlic, a bylo to BRakový Román… to BRR není jenom výrazem
nějakého nadšenýho drnčení, jak to někteří chápou, ale je to Brakový román…
RR:
Což současně vystihuje i přístup některých lidí k brakovému románu… tedy
jako citoslovce… Ale taky bysme neměli zapomenout, že to vlastně taky byla
reakce na celou takovou tu napjatou situaci… a výraz potřeby nějakýho odlehčení…
O:
Jak jsem říkala, tehdy to vypadalo tak, že řada lidí byla zavřená, že byly
naprosto pravidelný a velmi častý domovní prohlídky, noviny štěkaly, rádio
štěkalo, lhalo se všude, votravovali v práci, vyhazovali lidi ze zaměstnání,
mezitím samozřejmě i mýho muže zas vyhodili z toho tahání drátu, tedy velmi
napjatá situace, kdy to skutečně dost depresivně dolíhalo na každýho. A toto
naše víceméně blbnutí s vydáváním brakový literatury a později s těma schůzkama
působilo, podle mě, dosti osvobodivě, jak to vyjádřil jednou Jiří Němec na cestě
z BRR…někoho potkal a na jeho dotaz, proč se směje,řekl: Jdu z Brr… ještě nikdy
jsem se tak dobře na tak nízké úrovni nepobavil. Vono taky v tý době se toho moc
nekonalo. Byli Šupovi,který ovšem tehdy už pomalu končili, pak celou tu vinárnu
předělali,
(foto:…a toto naše víceméně blbnutí…)
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pana Víška, který nám byl přece jen víceméně příznivě nakloněn, přeložili jinam
a …
RR:
Voni pak taky tam začali pravidelně každej čtvrtek sbírat a vozit všechny
na Barťák, že?
O:
Taky. A tak jediná věc, která tehdy byla, to byly čaje u Haničky Šabatový,
která v tý době taky celá rozkvetla bez své drahé polovičky, a která byla
naprosto rozkošná a všemi milovaná a skutečně jaksi duší společnosti. Ale ty
její čaje byly přece jen laděny trošku jinak, tam byla ta nota taková vážnější
a, řekněme, političtější. No a Brr na samým začátku vyhlásilo několik takových
deviz, jako, že každého, kdo tam není, lze svobodně pomlouvat, že každý má
přístup, že se nebude diskutovat o politice… Nevím už, těch zásad bylo zřejmě
víc. Scházeli jsme se na začátku každou středu a byly to docela příjemný večery,
kdy do naší místnosti, která měla 16 m se dokázalo našlapat 20-30 lidí, kteří
seděli všude a na všem a při větší hustotě někteří museli stát a mezi tím jsem
kmitala já, která jsem chodila do kuchyně, dělala jsem další chlebíčky… než jsme
získali Kešota, jako dalšího podnájemníka Hrobkovýho.
RR:
Jeden dotaz. Ty ses tam osvědčila jako naprosto vynikající hostitelka,
která tam dokázala teda proplouvat tím davem a neustále nosit nějaký houbový
speciality a další a další chlebíčky. Nechybí ti to dneska trochu?
U:
Chybí mi to trochu…
RR:
To je výborný, tak to obnovíme…
O:
Bohužel. Ta situace se změnila v tom, že přece jenom teď na Kampě máme sousedy, kteří to hulákání, například Sněhurky, by přece jenom
těžce nesli.
RR:
Tam ty nevidomý švadleny byly přece jenom lepší…
O:
Náš byt v Melantrišce měl tu nekonečnou výhodu, že jsme byli
vedle družstva, kde pracovaly hluchý švadleny. Což je naprosto ideální,
protože i když se občas zdržely do večera a šily třebas plesový šaty, tak se nic
nedělo, protože ony to neslyšely…
RR:
Jim nevadil ani Jim s harmonikou…
O:
Nojo, ten u nás zněl jak varhany. Ale nikdo jinej na patře vedle
nás nebydlel, pod náma byla jen ta Hrobka, jejíž obyvatelé byli většinou
nahoře. … Ale zpět. Ze začátku jsme se teda jen scházeli a začali jsme evidovat
knížky. Já jsem vyrobila razítko a knížky jsme orazítkovali a věrna svýmu

knihovnickýmu povolání, jsem je vypůjčovala. Mimochodem musím říct, že počet
těchhle brakovejch knih dosáhl už asi pěti stovek, což je hrozný…
RR:
Nojo, ale některý jsou nenávratně vypůjčený… Jo a měli bysme říct, že ty
máš jakou, vysokou knihovnickou?
O:
Jo, mám, takže jsem to katalogizovala skutečně podle všech pravidel a vedla přírůstkový seznam.
RR:
A ta činnost se pak rozšířila, vlastně se stala přímo osvětovou… O: Ano,
ta činnost se začala rozšiřovat hned v roce 1981, kdy, jak
říkám, Olga Havlová, se kterou šily roupy, se rozhodla, že by se přece jen
mělo vyjít z úzkých stěn naší místnosti a že by se nějakým způsobem mělo udělat
něco víc.
RR:
Pro brakovou osvětu… dá se to tak říct?
O:
Jo, pro brakovou osvětu. Usoudila, že bude nejlepší, když někde
najmeme nějakej sálek v hospodě, když se všichni namaškaříme za brakové
postavy a uděláme tam takový malý ples. Podařilo se nám sehnat skutečně
nepatrnej sálek v hospodě v Hostivaři a tam jsme pro zvaný osoby udělali
velkolepej bál a bylo to… kdy? Na den knihy, ano, 1. března 1981 - brakový bál.
Přichystali jsme velkolepou tombolu, do níž jsme dali nejneuvěřitelnější
pitomosti…
RR:
Ale byly tam i hodnotné dary, nezapomeň.
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O:

Například plynová kamna, který věnoval Fanda. Pak tam byl např.
Notre Dame z cínu, který věnovali Kantůrkovi a řada dalších věcí… No, bál
proběhl naprosto jedinečně, hrál tam Jim Čert, který se tehdy už taky začínal
stahovat k nám do Hrobky, začínal tam přespávat spolu s Kešotem a Standou
Borůvkou a dalšíma brakovejma podnájemníkama na jediný hrobkový posteli. No, Jim
tedy hrál, tombola proběhla k všeobecnýmu uspokojení, dostavil se Magor jako
šílený reportér a okamžitě roztříštil Notre Dáme o zem na tisíc
kusů, aby prý ozkoušel trvanlivost. No… a byli tam lidi zmaškaření všelijak,
např. legendární Fanda, ten byl za Elišku Junkovou, Jarmilka jako upír, Hybler
za tajnýho agenta… no a tak začala slavná éra našich kostýmních večírků. Všechno
proběhlo v pořádku. Kdosi vypůjčil pro podnájemníky z Hrobky tři katovský
obleky… a háček byl v tom, že Hanička tehdy sebou přivedla nějakýho člověka,
který neměl žádný úbor a rozhodl se maskovat za člena Solidarity tím, že si
přišpendlil její odznak. Ve víru tance zřejmě později ten odznak ztratil a tak
došlo k tomu, že jak z nás opadaly různé ostružky, tak tam zůstala ležet
katovská kápě a odznak Solidarity. Taky samozřejmě programy, plakáty s cenami
tomboly apod. No, my jsme slavně skončili, v pohodě jsme se dostali domů, načež
18. 3. 81 celou naši domácnost vybralo StB, včetně Hrobky. Když jsme na příkaz
otevřeli dole, netušíce vůbec kdo a kolik tam muže být, spal tam Jim Čert, tehdy
mladičký, asi 22letý hoch z venkova. Došli jsme na Bartolomějskou, na chodbě už
stála Dana Němcová a několik dalších lidí, tak jsme se uklidnili a můj muž
říkal: Éé, to je dobrý, to je velká šťára. Pak tedy začaly výslechy a já ke
svýmu úžasu zjistila, že to je kvůli plesu. Tedy hrobkovému plesu. Mojí první
reakcí byl smích, protože to bylo k neuvěření, jak je něco takovýho možný…
Otázky se točily kolem toho, kdo za co byl a co se dělo. Až po dlouhý době z
nich vylezlo, že tam prý byl nalezen odznak Solidarity a katovská kápě. Což,
samozřejmě, paranoidním mozkům muselo připadat jako něco naprosto děsivýho,
démonickýho, jakoby se tam třeba zaklínaly čarodějnice, nebo vyvolávali duchové…
jakobysme tam prostě provozovali nějaké čarodějnické praktiky. Pak to skončilo
docela dobře, byly z toho samozřejmě nějaký osumačtyřicítky.
RR:
Ty jsi padla na lidskýho příslušníka, kterej tě pustil domů venčit psa,
že?
O:
Ano, já měla tu kliku, protože jsem tak dlouho hudla o našem ubohém,
zavřeném psovi. Večer, když už jsem si na nátlak paní Šulcový, se kterou
mě posléze dali dohromady, vyprala ponožky, najednou zarachotily klíče, a
říkali: Stankovičová ven. Tak jsem myslela,
(foto: No a byli tam lidi zmaškařený všelijak…)
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že mě vedou na další celu, ale ne, vedl mě přes dvůr, do temné chodby. A vůbec
na mě nemluvil… Byl to brakovej výjev, bylo devět večer, já s těma mokrejma
ponožkama v ruce jsem byla zavedená do druhýho patra a tam postavená k
ústřednímu topení, všude tma a oni říkali: Tady stůjte, odsuď se nehejbejte.
Vlez do kanceláře, po chvíli mě postavil na konec dlouhýho konferenčního
nablejskanýho stolu. Na konci seděl malej ruměnej pán a takhle na mě hleděl,
jako zpod brv, jak se říká, no a já tam stála s těma ponožkama, přešlapovala z
nohy na nohu a dostávala takový ty hysterický návaly smíchu, protože situace
byla skutečně neuvěřitelně pitomá. No a ten pán vstal a začal mi číst jménem
generála Ryppla varování proti výtržnictví a brakovejm plesům.
RR:
Co ti tam slibovali?
O:
No tam slibovali, že jestliže budu pokračovat v takových výtržnostech, tak
že mě zavřou, samozřejmě.
RR:
Za co?
O:
No za výtržnictví.
RR:
Nebylo to náhodou za podvracení, já mám dojem, že spíš tohle.
O:
Já zas přesně nevím, já jsem to pak už tak nesledovala, rozhodně ne příliš
bedlivě, protože já už to varování dostala předtím jednou. Takže jsem už
věděla přibližně, jakej má obsah a tak mě to okamžitě uklidnilo. Protože z
varování nekape, ne, neprší… Místo toho jsem začala šmejdit očima a zjistila
jsem, že za obrovským trezorem, kterej stál v rohu, stojeji dvě nedopitý flašky
vína a na koberci jsou rozlitý fleky. A uvědomila jsem si, že je předvečer
Josefa, takže na Barťáku se taky mohutně zřejmě slavilo a díky tomu asi změklo
srdce šéfa a on dal příkaz, abych byla puštěná venčit psa. Kikina to hrdinně
vydržela celejch 24 hodin. No a on dočetl to varování a já zjistila, že se mírně
kymácí, protože je zřejmě taky namazanej a začal mi klást různý otázky. Jako
jestli mi posílá peníze Pelikán nebo Tigrid… Poslední otázka byla, jestli jsme
tančili valčík i napravo, z čehož jsem zůstala úplně štajf, protože vůbec
netuším, že něco takovýho jde.
RR:
Vy jste tehdy s Nikolajem poprvé tančili, ne? Nebo aspoň jste to
prohlašovali.
O:
Předtím jsme skutečně s Nikolajem nikdy netančili, protože ne
byla ta příležitost.
RR:
Život s Nikolajem není žádnej tanec…
O:
Ne, skutečně, život s Nikolajem není žádnej tanec… A já pořád
stála a on si přisedl blíž a říkal: Ano, víte, vy byste zasloužila být
zavřená, až byste byla černá. Ale to zvíře, to zvíře nemá rozum, to zvíře to
nechápe. Takže já pak říkala: Víte, ať si o vás myslím, no, cokoliv, a myslím
si, že jsem tady byla naprosto neoprávněně, přesto, za toho psa vám děkuju.
Nikoliv za sebe, ale za toho psa vám děkuju. Odešla jsem domů - teď už to vezmu
stručně - popadla jsem psa, odešly jsme k Víškovi, kde byla dost osiřelá
Petruška … spousta lidí seděla na osumačtyřicítce… a koupila šampaňský, dávala
Kikině lízat z dlaně a pan Víšek jí dával v kuchyni šunku. Takže Kikina seděla
na tom polstrovaným křesílku a odskočila si vždycky do kuchyně pro šunčičku a
pak se zase vrátila na šampaňské. RR: A má protekci na Barťáku…
O:
Jednou se vezla i jejich autem… Ale dál… jak se dál vyvíjela Hrobka…
vyvíjela se čím dál pestřeji. Díky Olze a Jarmilce se zavedly víceméně
pravidelné oslavy Olžiných narozenin na Hrádečku a Silvestry v Praze. Jo a teďka
tady z fleku na místě, abych to chronologicky vyjmenovala, se moc jako nedá.
Vždycky jsme se snažili neudělat z toho nějakou pustou opíjecí akci, že bychom
se jen sešli a…
RR:
Pustou pitku…
O:
Ne ne! I tu jsme udělali! Ale většinou jsme se snažili dát to-206**************************************************************************
mu nějakej slavnostní, zábavnej rámec. Třeba nějakej ráz,

že jsme se všichni zmaškařili, že se tam dělaly živý obrazy, nebo se hrálo
drama, nebo pořádala tombola, výstavky, přednášky a když to tak zkusíme shrnout,
budu potřebovat vaši pomoc… Myslím, že první věc, kterou jsme vůbec dělali, byly
dožínky. Tehdy tam bylo ještě v lidovejch krojích jen pár dam a jeden muž, Ivan
Havel, protože ten se taky skutečně velmi rád maškaří.
RR:
Ale jinak byl program bohatej. Tam přece byly souboje s medvědem a
kunsthistorický klání s Magorem a tak…
O:
Bohatej program, ano. Malovaly se tam paravány. Informace o tom
viz Nový Brak, to je takový náš bulletin, časopis. Celý to jeho vydávání
se vlastně odvinulo od toho, že jsme měli už přes stovku knih a nikdo nevěděl,
co je v nich, klasický, žejo. A já jsem se rozhodla, že začnu psát stručný
obsahy knih, který tam máme, aby lidi věděli podle čeho si mají půjčovat. No,
mělo to asi pět stran, ty obsahy, a v té době, vlastně mimo brak, ale stejně
dobře bychom to mohli pořádat my, bylo to ve stejně potrhlým duchu, proběhlo
vernologické sympozium ve Starý Říši. Odezněla tam řada významných přednášek,
jako např. Význam balkónu v díle Julese Verna, Frolík tam dokázal odkrokovat
Lincolnův ostrov atp. a večer se konala vědecká panelová diskuse, ve který se
všichni taky pěkně vyřádili, zvlášť neúnavný Jirka Němec. Já si pár věcí z toho
zapsala a ty jsem se rozhodla přidat k těm obsahům padesáti prvních knih
hrobkovejch, a ještě něco z plesu… A tak vlastně vzniklo první číslo Novýho
Braku. Tuším se tam ještě schumelilo pár drbů a to první, velice tenký číslo,
dnes už docela vzácný, protože ho asi šestkrát zabavili, ze dvanácti exemplářů,
to první číslo bylo na světě.
No a pak, protože to mělo úspěch, všichni se nad takovou kronikou radovali, tak
jsme se rozhodli, že budeme ve vydávání pokračovat. Velmi vydatnou pomocnicí
byla Jarmilka Bělíková, která sama sháněla a napsala řadu příspěvků a pomáhala
anotovat knihy. Zvlášť na to, co se kde ve společnosti děje byla dobrá, přece
jenom taky byla daleko pohyblivější než já…
RR:
Stále osvobozena…
O:
Nojo, stále osvobozena od deprimující tíže manželského života.
Věděla, co se kde šustne a navštěvovala různý lidi, jako Petrušku apod.,
kam já jsem se zase moc nedostala, jsouc v pracovním procesu a majíc na krku
muže, kterej v té době už přestal pracovat u blahodárných tahačů drátu, ale stal
se zase nějakým hlídačem či co. No a Nový Brak od té doby vychází, mohutní,
objevovaly se v něm různé koutky, rubriky, recenze, brakovej román na
pokračování, sportovní reportáže z fotbalu - už jsme i postavili mančaft BRR
proti mladému týmu Jednou nohou! - atd., atd. Letos dosáhl NB deseti čísel a 80
až 90 stran pokaždé, což, když se vezme, za ty roky dává takovejch 500-600 stran
textu a to už je něco keců. Tak takový záslužný dílo je Novej Brak. — No a ty
akce, vracím se zpátky. První byl ten brakovej bál, dožínky, pak byl Silvestr a
to byl myslím milionářskej. Před Silvestrem začalo BRR čenichat po domácnostech
všech známých a zjistilo se, že Vávra Korčiš má báječně veliký nezařízený byt,
poté, co ho opustila jeho, tuším druhá, prostě, jedna z jeho žen. Byt jsme ovšem
nejdřív museli vyklízet a to byla pěkná fuška… No, Vávrovi jsme to sdělili jako
hotovou věc, že u něj bude Silvestr. Pozvali jsme asi 30-40 lidí. Úspěch to mělo
obrovskej, protože se dostavilo lidí asi 70, někteří nám do tý doby úplně
neznámý…
RR:
Většina tam setrvala tři dny…
O:
Skutečně, tři dny… Např. se tam dostavila i sestra Karola Sidona ve
fialový róbě, no a tu osobu jsem od té doby zase nikdy nespatřila…
RR:
No a protože fůra mužskejch byla zavřenejch, tak např. Kamila a Olga H.
byly ozdobami Společnosti…
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O:
Dámy měly příležitost vyvětrat slavnostní šaty a zejména ty tzv. národní
vdovy zazářily, Olga, Kamila, Hanička… Kamila Bendová si oddychla od svého
patriarchálního protějšku poněkud morousovitého vzezření a byla samý smích a
radost, Hanička si na tu příležitost dokonce dala přeliv… ale samozřejmě, že
zářili i pánové, protože jim neobyčejně sekne, když se jednou za dlouhej čas
oblíknou do bílý košile a smokingu. Člověk je zpravidla zná jen jako jakási
fousatá individua, která sekýrujou a choděj do hospody v montérkách. Když se tam
dokonce i Kukal objevil ve fraku, byl to silnej zážitek… No a Kešot, když se

načernil a navlíkl bílej rondon, dámy mu padaly k nohám. Podařilo se nám sehnat
umělého detektiva, umělou palmu, všechno jsme načinčali a vyzdobili, že to byla
naprostá jednička.. - Další akcí, kterou jsme dělali potom, bylo snad Halali.
To bylo taky kulturně na výši: byla tam výstavka rukodělných prací na téma
myslivost, byly tam na totéž téma předneseny neobyčejně fundovaný přednášky,
velkým mágem Kobalem, kunsthistoričkou Věrou Jirousovou a ing. Ivanem Havlem.
Halali bylo stylové, všichni jsme byli za myslivečky, protože chuť na
přestrojování po úspěchu Silvestra stoupla. Takže i ti,kteří nepřišli
převlečeni, vlezli Havlům do stodoly a tam roztahali starý gumový holiny a
kabáty a přestrojili se do pytlů za pravěký lovce atd. A byly tam velmi nádherný
živý obrazy, který tady zase nemůžu vyjmenovávat, protože to by bylo na dlouhý
lokte, pak jako vždycky celonoční tanec, svítání v sadu, koupání v rybníku a
prostě bylo to naprosto nádherný, takže se to začalo stávat už tradicí.
RR:
Zase to trvalo tři dny a tři noci jak pohádka, jako všechny tyhle akce,
že?
O:
Dřív je těžko skončit. — Další byl antickej Silvestr, to jsme
znovu zmermomocnili Vávru Korčiše, který se už začínal trochu ošívat,
protože poslanec bydlící v sousedním bytě pod nebo nad začínal hysterčit a
pokoušel se ho vystěhovat, nicméně spojené síly BRR byly natolik silné, že
souhlasil s dalším Silvestrem. Tam už byl i Vašek Havel a vyzdobil celej byt
krásnejma dobovejma freskama. A tam jsme malovaly i my, dámy z BRR jsme, pěkně
prosím, namalovaly překrásného dřevěného trojského koně, který byl dominan[foto s textem: "Dej pryč ty černý pracky! /Milionářský večírek/"]
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tou výzdoby a pak se dostavil Vašek Havel a neuvěřitelně rychle se vyšplhal na
tam zapomenutý štafle a začal latexovejma barvama, přímo do omítky, celou
předsíň cca 30 m² vyzdobovat reliéfama, podobiznama bohů a sloupama, vším
možným, čímž prokázal, že kdyby nebyl dramatikem, uživil by se jako malíř
pokojů. - Další akce byly padesátiny. Ten rok Olga H. zcela neuvěřitelně
oslavila padesátiny. Vzhledem k tomu, že má Olga narozeniny na svůj svátek, je
to sláva dvojnásobná a tak jsme toho využili. Jo, byla tam výstavka rukodělných
prací, každý, kdo se dostavil, musel přispět do soutěže, tedy na výstavku,
čímkoliv. Takže tam byly neuvěřitelný věci, od asi 2metrovýho panáka s nápisem
HRÁDEČEK MILUJE OLGU, kterej strašně vesele sekal ručičkama a nožičkama od
Krobů, až po štrůdl, kterej přivezla jedna výtvarně ostýchavá kunsthistorička….
vůbec tam byla neuvěřitelná fůra věcí a hlavně bylo neuvěřitelný, jak jsou
všichni lidi… nadaný. A tu jsme právě byli my, kdo jsme to objevili, jo, to jsou
základy Hrobky. - Nesmím zapomenout na podstatnou věc, která proběhla mezitím,
festival domácích vín a kořalek a staré špatné gramofonové hudby. To byla taky
velkolepá akce a sranda, protože povinností každého návštěvníka bylo donést
nejméně litr nějakého domácího vína nebo moku, tzn. vína vyrobenýho z trnek,
šípků, rýže, cokoliv. Takže všichni v domácnostech pálili, pančovali, zejména
pančovali. Někteří koumáci dodali, jako třeba Petruška, slitý svařený víno,
který zbylo po jejích hostech! A to tam bylo jako soutěžní značka! Další lidi
byli poctivější, nedodali sice vlastní, ale kvalitní moravský víno, jiný koupili
jakési pochybné slazené malinové gruzínské víno a opatřili jinou nálepkou,
protože podmínkou bylo vytvoření vlastní viněty s vlastním názvem na láhev.
Soutěž byla anonymní. Porota totálně zklamala. Sestávala z Daníčka, Jiřího
Němce, Ivana Dubskýho, Petrušky a Jarmilky. Měli takový ty cedule, jako mají
krasobruslařský rozhodčí, a měli zvedat vždycky bodový hodnocení. Samozřejmě,
porota jen ochutnávala, zbytek se slíval do obří číše a poskytoval se publiku.
RR:
Ne, ne, ne… tu obří číši pak vypil Nikolaj!
O:
Aha! Ty flašky, z kterejch se ochutnávalo, pak byly poskytovány publiku, aby mohlo korigovat výroky poroty. Samozřejmě, že porota asi
po deseti vzorcích se totálně zkorumpovala a začala vydávat přesně opačný
verdikty, než bylo pravdou. Takže se stalo, že nejnižší bodový hodnocení dostalo
vynikající moravský víno rodiny Rumlovejch, který z toho byli celý smutný,
protože si mysleli, že dostanou diplom, že vvhrajou. A zase naopak nejvyšší
hodnocení dostaly takové patoky, jako právě Petruščino slitý svařený víno apod.

No, bylo to báječný, protože samozřejmě při těch míchanejch nápojích a špatný
hudbě, která zněla celou dobu - za hodně tu vděčíme deskám, zbylým tu po Paulu
Wilsonovi - naprostá většina účastníků setrvala v bytě až do druhého dne do
rána. Největším šlágrem byl Mustafa, což je rusko-arabská…ský song, velmi
tajuplný provenience
[foto s textem: "…jsme namalovaly překrásnýho dřevěnýho trójskýho koně…"]
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A skončilo to tak, že ráno v osm hodin začal Ivan Havel jezdit po místnosti s
luxem a Květa na nás otevřela okna. Takže jsme se všichni přesunuli do Černého
pivovaru a později do Kotvy… prostě byla to jedna z největších opic, které jsem
kdy zažila. To byla tak tuhá kocovina, že se nedalo odpoledne druhého dne téměř
mluvit…čelist ztuhla… No, další akce byl Sabat - Silvestr. To bylo opět na
nábřeží, u Ivana, Sabat v Praze magické, byl tuším úplnej název. A to byla taky
jedna z velice úspěšnejch akcí. - Já jsem zapomněla říct, že mezitím do Hrobky
taky neustále lidi přibejvali, jak některý zas odjížděli, bylo to pořád takový
napjatý období, tísnivý, který dolíhalo spoustě lidí na nervy. Tak hodně
původních Hrobkařů, například zakládající člen Vlastík Třešňák, Benýšek, Vráťa
Brabenec s Marií, Zina Freundová, Hyblerovic, tihle všichni postupně sbalili
kufry a odjeli. Místo nich se objevila celá řada jiných lidí. Mezi nimi taky
Sněhurka, žena Patyho, neboli Patočky juniora. Tato Sněhurka náš Sabat vzala
vědecky, je to- učitelka jazyků, germanistka, rozhodla se, že utvoří podle
Goetheho velkolepý živý obraz Noc Valpuržina a sesekýrovala asi tak deset nebo
patnáct lidí, takže všichni jen kmitali, sháněli rohy a prasečí hlavy,
čarodějnický obory apod. a skutečně se to později stalo zlatým hřebem
silvestrovského programu. Kolik lidí se dostavilo, se nedá odhadnout… tak kolem
stovky. Patřičnou stafáž tomu dávali samozřejmě příslušníci, uniformovaní, VB,
kteří před domem legitimovali, takže se tvořil štrůdl strašidel, který stály s
občanskejma průkazama v ruce a čekaly na vpuštění. No, takový báječný věci v tak
poměrně temný době, to teda rozveseluje, poměrně. Průběh byl nádhernej, lidi
jakoby se rok od roku raději a raději maškařili a převlíkali, živý obrazy byly
velkolepý, např. rej domovníků s košťaty, pak tam byl obraz Evropou obchází
strašidlo komunismu, to si samozřejmě nedal ujít Petr Uhl a přišel v báječně
rudý pláštěnce … No a zlatý hřeb programu a večera - Noc Valpuržina…
[foto s textem: "To bylo opět na nábřeží, u Ivana…"]
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RR:
O:

Kde byl skutečně k vidění živý oheň…
Dokonalý technicus Hans udělal pod samotným Satanášem tak dokonalý bengál, že zapálil tyl na jeho křesle a vznikl požár, který uhasily
čarodějnice košťaty. A další Silvestr… ráz byl Poslední z posledních. A zjistili
jsme, že kdykoliv ze sebe děláme něco horšího, než jsme, má to velmi negativní
vliv na psýchu všech přítomných.
RR:
Dokonce došlo k pokousání jednoho účastníka…
O:
To já vlastně ani nevím. Ale jo, ovšem, takovýhle excesy, to
je prostě Hrobce vlastní. … No a další, potom Hrádeček byl velkolepej, to
byl tuším Říp, respektive příchod pračechů na Říp, kdy se Olga rozhodla
následovat svého muže, dokonce ho trumfnout a za jedno odpoledne napsala
divadelní hru, kterou potom tam členové Hrobky velkolepým způsobem předvedli… A
přímo na místě vznikly ještě další dvě hry, jednu sepsal po ránu v kuchyni, při
snídani prakticky, Magor s Nikolajem, Věrné zvery, Slávy dcery se to tuším
jmenovalo a zveršovali do ní co kdo řek, jak rozespalej do kuchyně vstoupil…
Třetí jsem pak sepsala já z řečí, co se tam vedly, a který byly jako vždycky
značně cáklý samy o sobě, natož pak, když se seřadily do jednoho sledu…

RR:
O:

Nebyly ty hry publikovány i v jednom exilovém nakladatelství?
Ano, hry vyšly v Paternosteru, takže zájemce odkazuju tam. Byly
velkolepý a přinesly mnohý podněty pro studium starých Slovanů.
Návštěvnici se všichni navlíkli do bílejch kytlic a bylo to moc pěkný, někteří
vypadali jako v andělíčkách ze záchytky, Jura například. Moc dobře se ta bílá
odrážela na tom zeleným pozadí sadu a lidi si vedli jaksi volněji… no to bych
neměla říkat, protože by to vypadalo jako nějaký bakchanálie, když ty pánové na
sobě měli sukýnky… No, ale mi ještě někde lítá nějakej Silvestr…
RR: Jeden nebyl…
O:
Ano, jeden nebyl, byli jsme už v tak zoufalý situaci, že jsme
už neměli bejt kde. Další Hrádeček byl, tuším, Brakový exkurs do brakové
literatury, do pokleslé literatury. Zase byla řada živejch obrazů… ukázalo se,
že vážná literatura nemá téměř co nabídnout … kromě snad Václava Havla, který
přišel jako Toník proletář…
RR:
A Timur a jeho parta, to není vážná literatura?
O:
Jistě, Timur a jeho parta, Jarmilka, samozřejmě…. Ale to už
je zachyceno na videu, takže zájemci by to snad mohli někde shlédnout. No
a už máme posledního Silvestra, ještě v nedávné paměti…
RR:
A ZABÍJAČKA??!?
O:
Nojo, zabíjačka, ta byla loni v létě!
RR:
V parném létě…
O:
Brr si vymyslelo, tedy…Olga Havlová zatoužila, žádný, Brr,
že konečně jednou… chce prase k narozeninám, a že chce jednou v životě být
přítomná na zabíjačce, což se jí do tý doby pořádně nepoštěstilo…
RR:
Ale pak se na to stejně nekoukala…
o:
Prostě, vypadalo to zprvu úplně neuskutečnitelně, ale náhle se
vynořil jako dobrý duch Vávra Korčiš, který prohlásil: To je bez problémů,
ani nemusíte mít řezníka, já to zabiju, já všechno udělám. Hrobka ztuhla, ale on
to skutečně udělal, nastudoval odbornou, i cizojazyčnou, literaturu. Náhle nám
dal rozpis, kolik nakoupit koření, co sehnat, byly tam takový věci, vo kterejch
jsme neměli ani ponětí, k čemu je to dobrý, např. jak říkal Václav Havel Brufen, ačkoliv se to jmenuje brutar a je to kotel na spaření hlavních částí
prasete…
RR:
Mělo by se dodat, že rodina Havlova měla strašnou potíž s obstaráním
prasete, což je v 10. čísle Nového Braku.
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O:

Dokonce Václav Havel o tom namluvil desetistránkový esej, dá se říct…
esej o tom, jak kupoval prase. A to je, to bych tady
měla říct, největší dosavadní úspěch Hrobky, že se nám podařilo světoznámého
dramatika proměnit na… tedy udělat z něj… obchodníka s prasaty… Jeho žena totiž
tvrdí, že on si neumí koupit sám ani zápalky, protože je zvyklý je nacházet ve
velkém množství doma. A právě tohoto člověka my jsme pověřili nákupem prasete!
Podle toho to taky dopadlo. Nakonec sice prase bylo, ale pro rodinu Havlovic s
takovými nervy… skutečně… a s takovými hrůzami a za takových finančních nákladů!
Nakonec byl happyend, prase bylo a byl to pro nás neuvěřitelný zážitek, protože
všichni tam museli pracovat… Sice se tam samozřejmě taky juchalo a tančilo a
některý lidi se pokoušeli ulejvat… nicméně tedy všemocný Vávra poručil a lidi
krájeli plačíce cibuli, loupali brambory. A byla ta zabíjačka skutečně
velkolepá… všichni jsme se strašlivě přežrali, bylo spotřebováno osm rolí
toaletního papíru a bylo vytvořeno asi čtyř nebo pětimetrové jelito. Mimochodem
chci říct, že na zabíjačce byli poprvé naši mladí přátelé z Revolver Revue a ti
na to samozřejmě zírali trošku udiveně, protože jaksi …
RR:
Ideově nedorostli…
O:
Jo, ideově
nedorostli…
RR:
Hlavně jsou to citliví mladíci…
O:
Jednak jsou to citliví mladíci, jednak možná čekali trochu toho intelektu
a ne pustou žranici… No… a teď už jen ten poslední silvestr.
To jsme začali mlsně šilhat po Vávrově bytě, znova, ten se ovšem mezitím díky
Vávrově mamince, která se tam nastěhovala, proměnil v útulnou klícku, zřejmě,

takže Vávra v naprostým děsu před hrobkovým náporem se rozhodl pro radikální
řešení a nabídl Hrobce šatnu u Vltavy, v dokách… což Hrobka samozřejmě kvitovala
s nadšeným voláním: Ano! Tak ráz bude pustý ostrov, nebo přístavní krčma! Přišli
jsme se tam podívat a zjistili jsme, že šatna je neuvěřitelná, že tam je
deseticentimetrová vrstva prachu, betonová podlaha, topení, které kouří jako
menší parník na Vltavě atd. atd., všude, že jsou železné sloupy, háky a
traverzy, šatnové skřínky, nesvítící světla, takže všechno to ponořený do
věčných temnot, nicméně… společným úsilím se nám podařilo z toho vytvořit
fantastický prostor, vyzdobený kajutovými okénky, palmami a já nevím čím vším
ještě… a tanečním parketem mezi ocelovými nosníky stropu. No a tam proběhl k
všeobecnému, doufám, uspokojení a jásotu poslední zatím Silvestr hrobkovej,
kterej byl plnej tance, zapomenutejch melodií zapomenuté skupiny Kučerovců a
divokého tance, takže dámy byly jaksi - jak to Kešot a potěšením komentoval jako velikonoční vajíčka…
[foto s textem: "Bylo vytvořeno pětimetrové jelito…"]
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RR:
O:

Saturovány…
Spíš zmodřinovány… A šplhalo se na sloupy, žraloci strhávali plavky z
českých učitelek, vlastně inženýrek, na Jadranu, a bylo to všechno
naprosto znamenitý a pokračovalo to i druhý den, než se stačilo všechno dopít,
protože zásoby byly skutečně mohutné, tentokrát…
RR:
No, tohle všechno, to je Hrobka, to je jako tvoje aktivita v posledních
letech, taková, nevím jestli se dá říct osobní, ale především jseš tedy
mnoho let… kolik vlastně… chotí básníka. Jaký to je?
O:
No, já bych chtěla předeslat jenom to, že jsem vždycky strašně
ráda četla. Vždycky, celej život, nesmírně miluju četbu. Ale nikdy v
životě jsem nepřečetla jednu jedinou básnickou sbírku, dokonce snad ani jednu
jedinou báseň. Prostě já bytostně nenávidím poezii a nerozumím jí. Přece jenom
za tu dobu, co žiju se svým mužem, tak je fakt, že jsem se trošičku otrkala a
některý jednoduchý básničky beru, jako Bondyho nebo Fandu, kteří se vyjadřují
tak, jak jim zobák narost.
RR:
Skutečně?
O:
No třeba taková básnička od Fandy, básnička o Hrobce, ta mě oslovila bezprostředně…
Jde to s náma nýčko s kopce,
scházíme se tejdně v Hrobce.
Protistátní skupinka
dvě Olgy a Jarmilka.
Tady tomu poetičnu rozumím…
RR:
Znamená to tedy, že Nikolajovy básně vlastně neznáš?
O:
Jo, znamená to, že Nikolajovy básně skutečně neznám.
RR:
A to je přínosem nebo mínusem vašeho soužití?
O:
Já si myslím, že vztah k jeho básním mám asi takovej… že každej papírek, kterej pálím nebo vyhazuju, vobrátím ze všech stran a podívám
se, jestli na něm není něco napsáno, protože můj muž má ve zvyku psát básničky
na ty nejneuvěřitelnější věci, například na noviny, který pak hodí ke kamnům a
pak mi šíleně nadává, že tam byla napsaná nějaká báseň někde na vokraji, na
obrubě. Případ s psaním básně na březovou kůru stojící břízy je, tuším,
notoricky známý, to byl na houbách a neměl sebou ani kousek papíru. Jenže pak tu
správnou břízu najít… - To je možná taky důvod, proč uchovávám věci, protože
nikdy nevím, jestli tam třeba není napsaná báseň. No, že jsem si vzala básníka,
to celý vzniklo tak nějak jinak, na jiný bázi, dá se říct. Já jsem studovala
knihovnictví a když jsem byla ve třetím ročníku, tuším, tak do našeho ročníku
propadl Stankovič, který v tý době, to byl tuším rok 69 nebo tak nějak, se tak
intenzívně zúčastňoval kulturního života, že se mu podařilo ztratit index i
zápočtový list. Propadl k nám a tím pádem měl na krku zkoušku z angličtiny.
Požádal mě jako kolegyni, která byla nejlepší angličtinářka…

RR:

Tys nebyla jen nejlepší angličtinářka, vždyť tys absolvovala s červeným
diplomem, ne?
O:
Jo, ale to hlavně proto, že po celou dobu studia na to bylo prospěchový stipendium a stipendium ztratit… to bylo příjemných tehdy jen asi
250 korun měsíčně, ale desítka stála taky jen korunu sedmdesát, že. Tak jsem se
snažila si ho uchovat a tím pádem ten červenej diplom z toho vyplynul tak sám.
Já jsem Nikolaje znala jako takového ohavu, tehdy zrovna ostříhaného od fousů,
protože to bylo krátce po roce 68, kdy vyšla publikace Neprošli a na jedné
fotografii, která se jmenovala Dav táhne směrem k muzeu, bylo vidět mého
budoucího chotě, jak kráčí v davu a na plný pecky se směje. Jeho kolegové z
Tváře tehdy rozhodli, že by bylo velmi vhodný, aby si
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oholil fousy. No, vypadal naprosto strašidelně, asi jako maďarskej prasečkář.
Tehdy mi vůbec nenapadlo, že bych s tak hnusným stvořením mohla začít chodit.
Nicméně, jak říkám, obrátil se na mě s tou anglickou zkouškou. Já mu cosi
poradila, nevím co, ale on později tvrdil, že jsem ho donutila přeložit 40
stran. On byl skutečně tak důkladnej, že vzal nějakej svůj umolousanej notes a
do něj svým naprosto nečitelným škrabopisem přeložil, ač vůbec neuměl anglicky,
40 stran nějaké odborné publikace o filmu, kterou se rozhodl, že později uplatní
ve Výtvarný práci u Jirouse. Samozřejmě - než to dopřeložil, tak Výtvarnou práci
zrušili a Jirouse vyhodili, takže to bylo zcela bezpředmětný. Nicméně teda si tu
práci dal - a ukázalo se, že to vůbec není zapotřebí! Samozřejmě, bodejť by
bylo, já jsem mu určitě takovou pitomost neříkala! Ale on na mě … to už začínal
znovu obrůstat… začal dělat tak smutný voči, že jsem mu jako přidělala tuhletu
práci navíc, že mi ho začalo tak nějako být líto a říkala jsem si: Sakra, von je
vopravdu ten Nikolaj chudák a popleta.. a bylo to takový, jaksi… nějak podivný.
Pak jsem se pohádala s tím hochem, se kterým jsem chodila a v hluboký kocovině v
ulici Celetné jsem potkala Stankoviče, který něco hledal, já jsem taky něco
hledala… Potkali jsme se tam a von říkal: Nepudeš do hospody? a já jsem říkala:
Pudu do hospody. Sedli jsme si vedle sebe do hospody a on byl zdrbnutej nějakej,
já jsem byla zdrbnutá… a už to bylo. Vod tý doby nějak jsme už u sebe zůstali,
začal se mnou chodit a vyznamenávat se báječnejma věcma, jako že například někdy
přišel úplně opilej a říkal: Olinko, něco jsem ti přinesl… a takhle se kymácel
ve dveřích a pak si šáhl takhle do náprsní kapsy saka, tehdy chodil v takovým
dvouřadovým saku z umělý hmoty, a vytáhl vylisovanou, teda slisovanou, kytičku
fialek. A když mi ji podával, tak při tom pohybu… došlo k reaktivnímu
protipohybu a on spadl na záda. Takže to bylo naše slavný namlouvání, který
trvalo jen asi půl roku a po potom v říjnu 1971 jsme se vzali. Já jsem ho tehdy
jako básníka, musím říct, vůbec nebrala, protože jestli nějaký ty básničky psal
nebo nepsal, bylo mi totálně gansegál. Vzali jsme se, já netušíc, co na sebe
beru, protože postupně až se začalo objevovat… Tehdy jsme bydleli na koleji,tam
to bylo všechno jednoduchý - uklízela uklízečka, Stankovič jezdil na neděli domů
za maminkou a přijížděl s bílou košilí a každej tejden vyčištěnejma botama.
Jenomže když jsem si ho vzala,zjistila jsem např., že do té doby si ještě nikdy
neostříhal nehty na nohou
[foto s textem: "Sedli jsme si spolu do hospody…a už to bylo…"]
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sám… a teď začalo peklo. Prostě jsem zjistila, že je naprosto nešikovnej. Bylo
potřeba zatlouct hřebík a když jsem zjistila,
že to Stankovič vůbec nemůže dělat, musela jsem to udělat já. A tak to šlo dál a
dál, takže postupně…
RR:
Vypracoval se?
O:
Ne, ne! Právě naopak… já jsem se vypracovala, já jsem se na
učila truhlářský práce, já jsem se naučila potom řídit auto, čalounický práce,
jo, já prostě umím skoro všechno.
RR:
Ty jsi vlastně vedle něj vyrostla…

O: Já jsem vedle něj vyrostla? Jinak ještě musím říct, ohledně našich povah a
toho sžívání… bylo velmi obtížný, protože my jsme byli oba v podstatě už
hotový lidi. Já si ho brala, když mi bylo 26 a jemu bylo 31. Podle teorie
jedněch našich známejch, který založili klub starých mládenců, muž, který je
starší 30ti let a ožení se, už zůstává celý život starým mládencem, už to prostě
nikdy není vono, není to pravej ženáč. A bylo tak i u nás, protože to byla kosa
na kámen a lítaly jiskry… já jsem se nechtěla nechat přesvědčit o řadě věcí, na
který jsem měla už zformovaný názory a bylo to samozřejmě i naopak. On si totiž
Nikolaj myslel, že mě bude vychovávat. Jo, to je taky báječná věc, takový to
vychovávání manželky… Při týhle příležitosti se chci zmínit o jedný věci. Vyšel
teď Stankovičovi a Lopatkoví sborník k 45tinám. V Magorově předmluvě se píše, že
kdysi, když kdesi vařil polévku, chtěl do polévky bobkový list, ovšem ten v
domácnosti nebyl, takže on říkal: Bobkový list potřebuju. A Stankovič, že vytáhl
z peněženky bobkový list, na kterým měl napsánu báseň a dal mu ho. On že ho
vyvařil v polévce a opět vrátil. To je typickej příklad mého spolužití se
Stankovičem. Báseň! Pcha! Ve skutečnosti to já jsem tehdy z Havlíčkova Brodu,
kde jsem se chystala na státnice, na tom bobkovým listu posílala Stankovičovi
vlasnoruční pozdrav! Nicméně, prosím, historie už to přisoudila Stankovičovi…
Jinak teda ohledně poezie, říkám, ta prochází tak víceméně celou dobu mimo mě.
Toleruji! Stankoviče když vidím, že si sedne a kouká do blba, šije takhle nohou…
on má takovej tik, že klepe nohou. No a když tohleto dělá, tak může a nemusí
psát báseň. V tom případě odcházím do kuchyně a věnuju jse přitloukání hřebíků,
spravování pojistek nebo něčemu podobnýmu. Snad jsem ho ale přece jenom k něčemu
vychovala. Naučil se stříhat si sám nehty, co se ještě naučil?... mejt si sám
hlavu, tu si umyl už několikrát…
RR:
Vono je to čím dál tím jednodušší…
O:
Zase jsou ty vlasy čím dál tím víc vzadu. K tomu ostatně musím
povědět jednu historku, která krásně vypovídá o vztahu básníka,
hygieny a manželky… Stankovič se rozhodl, že na toho posledního Silvestra půjde
za Buňuela, nadchnul se zrovna jeho vzpomínkama. Když jsem se ho ptala, jak si
to představuje, říkal: Jednoduše. Nevyjádřil se až do poslední chvíle vůbec
nijak… my jsme mezitím kmitali, chodili se seznamem, nakupovali věci, malovali
dekorace, ňáký ty podmořský vokna… a v tom největším presu začal Stankovič
vykřikovat, že když půjde za Buňuela, že musí mít nějak zamaskovaný vousy. A že
by to chtělo masku. Samozřejmě, že si ani pro tu masku nedošel, musela jsem jít
do papírnictví sama a tam mně nabídli jen jelena s parohama, což jsem z
evidentních důvodů zamítla, pak starou čarodějnici, která měla příliš špičatej
obličej a pak smrt. Volila jsem smrt, přinesla ji domů a říkala jsem: Nikolaji,
tadyhle to trošku vomalujem a budeš Buňuel. Pak v době největšího fofru, kdy
jsme strašidelným způsobem uklízeli a dělali tu výzdobu v tý šatně, Stankovič
začal otravovat, abych mu namalovala masku. A otravoval a otravoval a otravoval
a nakonec se teda maska, samozřejmě, vymalovala, pomohla mi Petra Hejdánková tu
smrtku přemodelovat. A on se rozhodl, že se mu musej ještě udělat vlasy. Vlasy
jsme přidělali tak,
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že jsme mu hlavu natřeli tuší, černou, do latexu a posypali Kikininejma
chlupama. Vypadal báječně, přišel s tímhle příčesem dokonce druhej den domů…
trošku to smyl, malinko, to byl jeho první dotyk s vodou od Silvestra, že čelo
trošku jako smyl. Všechno ostatní včetně psích chlupů zůstalo jako věneček
takhle na temeni a okolo. A přišli jsme domů a já říkala: Nelehej si takhle do
postele, smej si to. On prohlásil: Nemohu, mám kocovinu. Lehl si do postele.
Spali jsme celýho 1.1, já jsem večer říkala: Umej si hlavu. On říkal: Nemohu,
není tady teplo, nachladl bych. Mezitím samozřejmě poněkud vychladly naše kamna.
Nemohla jsem nic dělat, druhýho jsem mu říkala: Umej si tu hlavu. On říkal:
Nemohu, mám stále ještě kocovinu. Dopadlo to tak, že 2. nebo 3. večer řekl:
Olinko, já si tu hlavu umyju, jestli mi ji umeješ. Na tohle já nestačím, je to
moc vzadu, musíš mi ji umejt. Nezbejvalo mi nic jinýho, že vzít teda šampón,
strčit mu hlavu pod vodovod a tu hlavu mu umejt. A vyměnit polštář. Myslím, že
tohle vypovídá asi tak všechno o vztahu Stankoviče a vody.
RR:
Ještě snad to, že nikdy v životě nevlez do rybníka a tak.
O:
Tam se ho pokoušel dostat už Paul Wilson v 74. roce na Orlíku.

Ale Nikolaj si trouf suverénně jen na plachetnici, tam mu připadalo,
neplavci, že se mu nic stát nemůže. On má totiž řadu takovejch základních
neznalostí: neumí jezdit na kole, neumí plavat, neumí kouřit a neuměl do dvaceti
let pít z flašky. Já to nemohu komentovat, protože nevím vlastně, proč všechny
tyhle věci vznikly, ale je tomu tak. Je to přecvičený levák, který… který nemá
sací reflex.
RR:
Ale píše tý básně, kytky ti snad nosí dodneška… a hele, když si tě
namlouval, Olinko, zazpíval ti někdy serenádu pod oknem?
Nebo takhle - došlo mezi vámi někdy k balkónové scéně?
O:
Ano. K báječné balkónové scéně samozřejmě došlo, vlastně k nim
docházelo denně. Měla jsem nejlepší pokoj na koleji, rohovej pokoj s
francouzským oknem a s mřížema, tam se velmi dobře lezlo od- zdola. Čili já jsem
vždycky prošla vrátnicí a Stankovič mezitím…
RR:
Takže lízt po mřížích umí. Některý sportovní výkony tedy zvládá!
O:
Tohle zvládal velmi dobře. Ale nejkrásnější balkónová scéna,
které mezi náma byla, to bylo, když se jednou s kolegou Stejskalem z
knihovnictví opili v nějaké petřínské hospodě a já nějak naštvaně odešla domů. A
tyhlecty dvě bytosti, silně vrávorající došly pod okno a začali tam svou,
skutečně oslí, serenádu, protože doslova hýkali: Domůůů, domůůůů. To by chtělo
vylíčit přímo graficky, ale myslím, že by to chtělo noty k tomu. Když už se
začaly votevírat všechny sousední vokna, tak jsem změkla a pustila je nahoru. To
byla naše nejslavnější balkónová scéna. S balkónem jsme si užili i další drobný
zábavný scénky na počátku našeho manželství, jako když jsem udělala koprovku a
Nikolaj velmi rozmazleně pravil: Eh, tam je žmolek! a já tu omáčku vzala a
vyhodila z okna. To byly samozřejmě takový jako drobný detaily.
RR:
On sám někdy něco uvařil?
O:
My jsme ze začátku neuměli vařit ani jeden ani druhej. A pak,
když jsme se vzali… je to docela báječný, když člověk neumí vařit, protože
se to postupně naučí jeden i druhej. Nikolaj umí vařit … několik jídel.
RR:
A dělá to?
O:
A dělá to vobčas, protože já taky chodím do práce…
RR:
Další věc. On má většinou takový ty zaměstnání, který nejsou zrovna
příjemný, ale který ponechávají více volnýho času. Jak se to projevuje na
domácnosti?
O:
Jistě… hlídače, tahače drátu, domovníka… třeba byl tejden venku a
tejden doma. Jistě, to je věc, která jednak rozkládá manželskou morálku,
když je muž doma, zejména když je ten muž nepořádnej.
RR:
No právě… Jestli se to spíš projevuje jako pozitivně… jestli nakoupí,
uvaří…
O:
Už jsem ho teda, básníka, přece jenom trochu vychovala. Sklidí svoje
poházený ponožky, trenýrky a všechno, co tak jako od něj
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odpadne. A občas teda uvaří. Já jsem zaměstnaná od skončení školy pořád v jednom
zaměstnání, zatímco on byl, zejména po Chartě, furt vyhazovanej. Tím pádem jsem
nucená sedět na jednom fleku, i když mě to mnohokrát otravuje. Tu práci jsem
přerušila jednou, na tři měsíce a to bylo, když jsem opisovala velediplomku
svýho muže. On se tehdy rozhodl, že to vezme zgruntu. Psal o Josefu Florianovi,
Dobrém Díle a rozhodl se doprovodit to bibliografií. Protože to vypadalo na
veledílo, rozvázala jsem pracovní poměr a byla tři měsíce doma s tím, že on mě
bude živit ze svýho platu, který tehdy dělal asi 1300 čistá ruka. A já skutečně
seděla ty tři měsíce u stroje dvanáct-čtrnáct hodin denně a dala dohromady
bibliografii z jeho podkladů, který ovšem on měl…
RR:
Na bobkovejch listech…
O:
…někdy ještě hůř. A já to musela luštit a dávat tomu definitivní,
knihovnickou podobu, jedině možnou a přípustnou…Musela jsem to ověřovat na
knihách… dohromady měla ta diplomka přes devět set stran. Protože se odevzdává
dvakrát, tak toho bylo k odevzdání 8 svazků. My to donesli, samozřejmě po
termínu, na katedru. A bylo to všecko dramatický, my to měli odevzdat v devět
ráno a já o půl desátý po něm ještě hodila jedním svazkem, protože on vyžadoval
kvůli nějaký opravě, že tam se musí vyříznout jedna stránka a vlepit tam nová,

přepsaná, že by to nebylo perfektní. Protože on je, co se týče práce duchovní a
duševní, on je perfekcionista. Takže letěla diplomka vzduchem o půl desátý, v
deset jsme to odevzdali a katedra se zlomila, když ten Stankovič, to strašný
zvíře, který jim viselo na krku už souvislýho času asi devět let, dorazil s těma
osmi svazkama. Jeho studia ovšem bylo víc, snad osmnáct let.
RR: Počkej, to nemyslíš, osmnáct let na fakultě, ne?
O:
Ne! Čistýho studia to bylo míň, asi tak dvanáct… von přerušoval,
propadal… No, a když to donesl do tý školy, tak všichni padli a dali mu to
za dvě…
RR:
To snad proto, žes tu stránku nevyřízla…
O:
Tam se naopak šprajcnul vedoucí diplomový práce, že údajně Nikolaj
nekonzultoval a že práce slouží "jinejm účelům". Ale pustili ho ke
státnicím. Všichni říkali: Jo, my už toho Stankoviče chceme mít z krku, my mu to
dáme a nakonec mu dali dobrou s komentářem: Když má tak chytrou ženu, tak přece
nemůže být úplně blbej.
RR:
Oni tě nevyhodili ani po Chartě, že? Ale ta Charta tě možná neomezuje
tolik, jako potřeba mít jeden stálej výdělek v domácnosti, ne?
O:
Jistě, já kdybych mohla, tak bych přestala dělat. Snad ta moje
práce má nějakej smysl pro studenty u nás na fakultě, ale je to jen práce
pro výdělek a omezuje člověka strašně časově. Přece jen, když je jednomu
čtyřicet, má pocit, že by měl dělat jen důležitý věci, něco podstatnýho… no
dělám třeba ten Novej Brak, ale i na něj si musím čas krást… Ale ráda bych
dělala i něco jinýho a nijak to nevychází, je tu domácnost, je tu navíc ještě
spousta dalších věcí…
RR:
Olinko, byla by situace nějak podstatně jiná, kdyby Nikolaj byl
dneska ještě v tý Tváři?
O:
Kdyby byl ve Tváři, tak by to bylo úplně podobný, ale kdyby byla
taková doba, aby mohl být zaměstnanej někde v literárním archívu,
v Památníku… písemnictví nebo něčem takovým, moh smolit recenze, publikovat …
pak bych dělala na půl úvazku, nebo byla na fraj noze, úplně volně… Protože ne
každej je Jaroslav Havlíček, kterej celej den strávil v bance a celej večer či
noc psal, jo. Vono to strašným způsobem votlouká, každej den když vstáváš před
tou sedmou a jdeš do práce a teď tam nasákneš to nekonečný předivo těch poměrně
nudnejch hovorů vo tom, co bylo včera v televizi a musíš tím projít, protože s
těma lidma musíš vycházet a koneckonců není jim proč ubližovat, protože oni
znají takovejhle způsob života… je to jejich způsob
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jak žít. Ale jsou pryč ty nejlepší ranní hodiny, kdy to člověku myslí a večer
nic neuděláš, protože se ti chce spát… a navíc… máme na Kampě krásnej byt, ale
nesmírně malej a dva lidi tam prostě nic nemůžou. Máme pouze jeden psací stůl a
kuchyňka je tak na zašívání prádla. Čili ani není kde dělat a hlavně není co,
protože, jak říkám, pravidelný zaměstnání mozek poškozuje. Co bysme si povídali,
to je asi taky smysl celýho toho způsobu, jak vlastně, krom jinýho, režim
manipuluje s lidma. Ráno muset vstávat do práce, večer už bejt utahanej a usínat
u televize, v polospánku vnímat, to co člověku vnucujou. Proto se tak strašně
bráním televizi a tak ji nenávidím, nesnáším, že jsem dokonce už několikrát
málem spáchala v hospodě výtržnost, když zapnuli televizi a začalo to rušit
hovor. Protože ono už to rozbíjí i normální hovor, soukromej, v hospodách.
A to je neskonalý svinstvo, jen doufejme, že to časem snad nějakým způsobem
vyhnije, protože ta obrazovka, prostě…. je kdákající strašidelná věc…
RR:
Ještě k těm Nikolajovým zaměstnáním. To jsou většinou zaměstnání manuální.
Jak to zvládá? Nemuselas mu někdy pomoct, aby se třeba zaučil, nebo…?
O:
Ne, ne. Vždycky naštěstí dělal s natolik slušnejma kolegama…
jako například v kotelně hotelu Meteor, kde dělal s Vaškem Malým,
katolickým knězem a s Karolem Sidonem, nyní téměř rabínem. Tam byl šikovnej
topič Vašek, Karolko byl duchem někde u horoskopů, astrologie, hvězd a
hebrejštiny, takže nic moc a Nikolaj, kterýmu říkali "pop", ten topil
nejlaxnějc. Kotelna byla černá díra z minulýho století, jak by řekl Jim Čert,
"nejtemnější Mordor", no ale tahle sestava si tam navzájem pomáhala, naučili ho…
RR:
Já bych se chtěla zeptat na houby.

O:
Vidíš, houbaření, to jsem vůbec pominula. To je vlastně velká
vášeň, která nás přes všechny rozhádanosti, výkyvy a nesoulady, který asi jsou v
každým manželství, přece jenom spojovala odjakživa. Já znala odjakživa dost
druhů, milovala jsem chození po lese. No a když jsem si vzala Nikolaje, tak jsem
ho okamžitě odvlekla do lesa, kde zprvu koukal jako tele na nový vrata, ale pak
najednou, protože je perfekcionista, to začal zvládat úžasným způsobem, začali
jsme shánět atlasy a další atlasy, no a vypracoval se natolik, že teď je lepší
než já. Teď je manželství v největší pohodě, když jsme spolu v lese, kde hledáme
houby. Když rostou…
RR:
A co takový ty Nikolajovy zvláštní zážitky, tajemný úkazy ve vaší
domácnosti, nebo ve vašem soužití…
O:
No to jo, tajemný úkazy, díra v Hrobce, boty u soudu, mám vo tom
mluvit?
RR:
Jóóó! Tajemný úkazy, to jó!
O:
No hele, tajuplnej úkaz v naší rodině, to jsou boty před soudem,
třeba. Když byl proces s Vonsem, tak Nikolaj se někde flákal jinde, byl v
hospodě, nebo seděl… nebo dělal sdělení. No a my s Blankou Dobešovou tehdy
samozřejmě pilně konspirovaly, nejdříve v kavárně Slávia, pak jsme přešly do
Jéčka a tam se rozhodly, že půjdeme do vinárny u Šupů, neboť uhodila půlnoc a v
Jéčku došlo pití.
Když jsme kráčely okolo soudu, říkala jsem Blance: Prosímtě, nezlob se na mě,
ale je naprosto nezbytný, abysme šly okolo soudu po chodníku, protože celej den
se tam nesmělo na ten chodník vůbec vstoupit, abysme si jako posílily
sebedůvěru. Šly jsme tam teda a náhle, úplně přesně před vchodem, kde celej den
stály ty kordony uniformovanejch i civilních estébáků, tak tam jsme spatřily dvě
pánský boty, nakročený směrem do budovy. Úplně dokonalý, nespravovaný, poměrně
zánovní boty. No, nejdřív jsme koukaly na všechny strany, jestli to není
narafičený, jestli tam nestojí kamera a nedrapsnou nás, až je zvedneme. Pak jsme
nicméně každá popadly jednu a odnesly je k Šupům, protože jsme rozhodly, že
určitě budou Nikolajovi. A taky byly.
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Pozdějc jsme si o tom vymyslely celou teorii, jako že jsou to boty ducha
padesátých let, který vstupoval do budovy a my, který jsme mu vodnesly ty boty,
jsme způsobily, že nemůže vodejít, takže už tam zůstal, dodnes. Takže za všechno
můžeme my s Blankou. RR: Teď jednu otázku, která s tajemnejma úkazama souvisí:
dá ti hodně práce Nikolaje oblíkat?
O:
Ani ne tak moc. My oblečení nekupujem. Přichází samo… Hodně
se toho našlo v Hrobce, protože všichni hrobkoví podnájemníci byli tak
neuvěřitelně líní, že oni třeba když umazali ponožky, nebo si polili kalhoty
griotkou, pohodili to tam…
RR:
Ale já myslela, že putuje k Nikolajovi nejenom oblečení cizích lidí, ale
já mám pocit, že se mu i některý jeho věci, který ztratí, což dělá
permanentně, zase vracejí.
O:
Jo. Znovu se vyskytujou. Já například, když jsem byla mladomanželka,
jsem mu věnovala šálu, na kterou jsem vlastnoručně vyšila obrovskej nápis
NIKOLAJ. A tu šálu nosil úspěšně … von ztrácí věci, to je další věc, která je
takovým jablkem sváru v naší domácnosti, že von všechno ztrácí… takovejch dvacet
propisovaček za rok, třicet ponožek, občanský průkazy, tašky, no všechno, co se
dá… psací stroje, všechno ztrácí. A tuto šálu úspěšně nosil asi dva tři roky,
pak se ztratila… jako čepice, jako jiný šály… Na další vánoce k nám přišel dr.
Dubský a přinesl se svým ostýchavým takovým uchechtáváním malý balíček a říkal:
Olinko, já jsem ti přines něco, co se bude Nikolajovi velmi hodit pod stromeček.
A já to rozbalila a ejhle, ukázalo se, že to je jeho ztracená milovaná šála, rok
ztracená šála, která se našla ve vinárně tzv. Každodenní, kde dr. Dubský strávil
celé odpoledne a večer, mezitím co se venku změnilo počasí a ochladilo; on zašel
za šatnářkou a říkal jí: Paní šatnářko, nebylo by tady něco na hlavu nebo tak,
venku je strašná zima. A ona říkala: Něco tady mám už asi rok, to
se vám bude hodit! a vydala mu tuto šálu. No, tak se šála vrátila k Nikolajovi,
magicky mu vydržela asi rok a opět zmizela.
RR:
Takže teď už ji zase nemá?
O:
Ne, má. O dalším Silvestru přinesl Ivan Havel do tomboly po

zůstatky ze Sabatu v Praze magické, tedy z minulého Silvestra.
A mezi nima, ejhle, opět šála s nápisem NIKOLAJ. Byla už mezitím řádně rozežraná
moly, musela jsem ji zašít. Nikolaj skoro slzel, když ji spatřil. Od té doby
setrvává pořád u nás, až letos před vánocema najednou zmizela. On říkal: já
projdu celou trasu, někde musí být, kudy jsem šel se psem. Prošel celou trasu,
šálu nenašel. Druhý den jsme vyšli ven a v prudkém slunečním světle jsme
spatřili, že visí na Uhelných skladech. Takže to je její třetí ztracení a možná,
že tím pádem mu vydrží až do smrti. Pokud ji moli nesežerou.
RR:
Hele, já se například chtěla zeptat taky na emigraci. Je známo, že spousta
vašich přátel odjela. Uvažovali jste někdy o tom a když, tak jaká země by
to byla?
O:
Abych… nechci ze sebe dělat frajerku, ale já jsem o tom neuvažovala.
RR:
Ty máš tu Vysočinu…
O:
Mně to bylo strašně proti srsti zejména z jednoho důvodu. Pro
tože já jakž takž umím anglicky, ale jen tak, abych mohla číst a
překládat. Neumím mluvit a vím, jak nesmírně vobtížně se člověk vyjadřuje v
cizím jazyku, než chytí významový rozdíly, duch jazyka. A bylo mi jasný, že by
trvalo několik let, než by člověk dosáhl aspoň takový dokonalosti, aby nebyl
furt za idiota, kterej se nemůže vymáčknout jak chce. A neměla jsem nikdy iluze,
že když se člověk zbaví nějakýho presu, policajtů a všelijakejch věcí, jako
vyrážení dveří… taky nám je jednou vyrazili… bude rázem štastnější a bez
problémů. Byly okamžiky, kdy tady bylo člověku
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dost zle, protože… když ty policajti jsou za dveřma a zvoněj a nevíš, co to
sebou ponese, přehlídka, vodvedení… tak je člověku vždycky těžko a přeje si bejt
někde jinde. A upřímně řečeno, snad jsem měla nějaký zaváhání, který trvalo
přesně asi tak půl hodiny, tehdy, když už byl Paul s Helenou venku a tady to
taky všechno vodjíždělo, tak jsem si tehdy říkala, snad, že by to byla asi
Kanada, kvůli tomu houbaření. Jsou takový fámy, že v Torontě je možno v parku
nasbírat křemenáčů mraky. Ale to bylo skutečně asi tak půlhodinový, a pak jsem
říkala, Ne, to je nesmysl. A Nikolaj tvrdí, že jeho rodina už odemigrovala z
Východu dost … Sedmihradsko, Podkarpatská Rus, atd. Takže jsme o tom nikdy ani
nemluvili, ani neuvažovali, i když nám Wilsonovi vzkazovali, že je pro nás
zařízený sponzorování, a … ačkoliv jsme tady patřili k nejhůř bydlícím,
relativně nejchudším… Nevím, co nás tady tak drží. Ani rodinný vztahy tady
nemáme tak vřelý, že bysme se nemohli vodtrhnout, a přesto jsme nešli. A bylo mi
jenom vždycky hrozně líto těch lidí, který vodcházeli, protože jsem si říkala,
že - možná - nevědí úplně, do čeho jdou. Že nevědí totiž, že tam budou
postrádat, co je tady základní:… to určitý společenství, který tady je. Protože
tam venku může člověk zůstat přistěhovalcem… jo? A musí většinou, zapomenout na
minulost a dívat se dopředu… sobecky není každej Škvoreckej, Tigrid a tak. A
spousta taky šla ven jen proto, že chtěl mocí mermo jejich partner, s ohledem na
děti…
RR:
Pokud jde o to, že většina těch lidí nevěděla do čeho jde…
ty máš představu…? Byli jste někdy venku a vůbec, jak jste byli venku,
spolu, či samostatně?
O:
Venku jsem byla, dřív, než jsem začala s Nikolajem chodit, párkrát. Ale
představu mám spíš z toho, co lidi píšou a vypravujou. Nikolaj je pecivál.
V roce 74 jsem ho vyvlekla do Rumunska a tam zkejsl u popa na vesnici. Moře v
životě neviděl. Já jezdila hodně stopem, na Západě jsem ale byla akorát jednou,
v 68., v Anglii…
RR:
Tam ses naučila anglicky?
O:
Ne, já studovala angličtinu na vysoký, dva semestry. Já jsem i zběhlej
student…
RR:
Pro brakovou literaturu je určitě lepší, že jsi zběhla z angličtiny ke
knížkám.
O:
Brakovou literaturu jsem milovala vodjakživa natolik, že jsem
o ní chtěla dělat diplomku… a nějak to vůbec nešlo, protože jsem byla
lempl, nebylo takový téma vypsaný a nebyla jsem dostatečně… jako… zkoordinovaná…
Odjakživa jsem četla velmi ráda brak, detektivky, dobrodružný romány, sci-fi,

horrory a všechno tohle to. A protože jsem člověk nadanej velkou fantazií, že
jo, tak jsem si to všechno od dětství velmi rozvíjela. Například když jsem si v
pátý třídě přečetla Vyvraždění rodiny Greenů, tak jsem večer musela prohlídnout
všechno, pod postelema a ve skříních, jestli tam náhodou není vrah a v noci jsem
se budila…
RR:
Hele, co Sláva Jelínek?
o:
S tím jsem se seznámila až v době Hrobky. Nemůžu vo něm říct
celkem nic moc… četla jsem pouze lorda Farguhara a Záhadnýho mandarína,
kterýho jsme měli nějakou dobu v Hrobce, než si ho Jim Čert vzal zpátky. Ale je
to podle mě autor naprosto nedoceněnej, kterýmu se, zejména v lordu Farguharovi
podařilo nějakým takovým zvláštním, patologickým způsobem udělat něco s jazykem
a viděním světa a úplně se vysvobodit vod zábran, který jinejm autorům
zabraňujou spoustu věcí napsat. Protože to, co tam píše, jsou v podstatě
prasárny, ale jsou to autentický prasárny jeho takovýho toho nejhlubšího já, jo?
Když píše vo tom, jak hlavní
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hrdinka rozpouští svou lesbickou tetu v kyselině sírový, tak z toho má von i
čtenář nefalšovaný potěšení. A celej ten jazyk! Celej ten jeho jazyk je nějak
zalomenej, zkřivenej, celej ten prostor, v němž se pohybujou jeho postavy, to je
svět schizofrenika a když to čteš, seš v něm taky… Von se najednou zaujme třeba
klikou a klíčovou dírkou a popisuje na půl stránce, jak ta klika vypadala za
přísvitu, kterej padal zvenčí a ta klika bobtná, zlověstně vokolo ní bobtná i
čas i prostor a stává se středem všehomíra…
RR:
No, kdybys ho srovnala třeba s vostatníma brakovejma autorama…
O:
Je hlavně jinej… Braková literatura je vůbec několika
druhů. Takovej ten profesionální brak je tady jednak… to jako když někdo
seká dívčí románky, atd. podle osvědčenýho schématu a srdce do toho věru
nevloží, jen se tím živí, jo? A pak jsou lidi, který píšou autenticky a
vyjadřujou v tý brakový formě něco svýho, hlubokýho, co je v nich. Některejm to
tak přímo myslí, je to jejich posedlost. Je jich míň, samozřejmě, pár. Díky
Hrobce se nám jich podařilo pár objevit, byli to např. český autoři, který
většinou psali pod pseudonymama. Jistě jsou i jinde, ale nikdo je nepřekládá,
protože je to praštěná literatura. Tak je to například nějakej Hradeckej,
Zázraky žlutého pláště, Western, Záhada svatebních závojů, posedlík Collins ze
Žižkova, i když ten to sekal moc na běžícím pásu… Sláva Jelínek psal kromě
svejch majstrštyků i některý zdánlivě odfláknutý průměrný braky o zazděnejch
jeptiškách, cikánama ukradenejch dětech, ale vždycky někam ujíždí, je tam cejtit
to naprosto horký, patologický zaujetí pro věc. Myslím, že je to autor, kterej
by zasloužil nějakou skutečně seriozní studii. RR: U nás ta braková literatura,
to byly dívčí romány a Červená knihovna, Modrá knihovna a kovbojky, ale ten
Sláva Jelínek z toho vyčuhuje takovým zvláštním způsobem, nesrovnatelným…
O: Von je skutečně jak bolavej palec, protože není vůbec jasný, co von je.
Zřejmě měl osobní nutkání ke všemu vodpornýmu, koprofílii, lidožroutství a
všechna tahle hniloba ho lákala, voněla mu. Neříkám, že je vážnej autor, ale je
autentickej a naléhavej, nezaměnitelnej… a není divu, že si vysloužil spoustu
odsudků a zloby… A druhá věc, která by zasloužila zpracovat, je edice Magnet. To
jsou ty brožurky blbý, utrápený, co se koupěj v trafice. Ty nám nosila Eva
Kantůrková s tím, že doufá, že až jich nanosí dostatečně, že konečně někdo o
jevu zvanej Magnet napíše studii. Já udělala jen krátký anotace, který se sice
časem rozrůstaly, ale.. Eva se taky nepodujala. Taky jsou patologický…
patologický svou hloupostí, lží, naplňováním klišé … jsou věrným vodrazem doby.
Třeba to ponoukne někoho ze čtenářů Revolver Revue - tam jsou mladý hoši a mají
spoustu sil. . .
RR:
Poslyš… a jakou brakovou postavou bys chtěla bejt?
O:
Doktorem Fu-Manchu.
RR:
A… chtěla bys bejt čarodějnicí?
O:
Moc. A vím dokonce, co bych asi všechno udělala. Já mám
strašnou spoustu přání, který bych uskutečnila, ale já bych prostě udělala
na světě takovej bordel…
RR:
Pořádek… snad, ne?

O:

Já si myslím, že by to nutně vyústilo v bordel, protože jak známo všechny
dobrý skutky sebou vzápětí nesou spravedlivý tresty, jak říká náš brakovej
autor Anatol Szerb… Ale brala bych to jako dělání pořádku…
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RR:
Ještě feminismus… byly tady nějaký Italky a furt s tím votravovaly…
co
si myslíš ty, vo feminismu?
O:
Nikdy jsem vo něm zvlášť nepřemejšlela… Ale zdá se mi, že je to blbost,
tak jak to berou dámy na Západě. Já si myslím pouze, že by ženský měly mít
možnost uvolnit se víc od tlaku svých partnerů a mít víc času na sebe, aby mohly
někam vycházet a nějakým způsobem, třebas sebepitomějším, se realizovat.
Většinou maji čas a odpoutaji se, až je pozdě, až jejich partneři umřou. Pak už
choději leda tak na kafíčko do Slávie… Podívej se, ženskejm to myslí, byť jinak
než chlapům… a na vysoký se stane co? Holka si nabalí kluka a šmytec. Prostě ani
nemá děti ještě a už je nějakým způsobem uťápnutá, jenže to je zřejmě ženská
psýcha… A zase… viděli jsme to sami, jak byla fantastická třeba Juliána se svou
nekonečnou výdrží, když zavřeli Magora, jak nám rozkvetly další dámy, Amálka,
Dana, Hanička, nemluvě o Olze a dalších…
RR:
No, to je asi všechno… Napadá tě, na co jsme se ještě nezeptaly?
O:
Chtěla bych jen dodat, že před několika rokama jsem chtěla dě
lat sborník… Můj jeden den s mým mužem, kde jsem chtěla mít všechny výše
uvedené dámy a vyzvat je, jak vypadá takovej jeden průměrnej den ve společnosti
jejich muže, aby popsaly… ale nakonec jsem si říkala: ono by to nadělalo takovou
spoustu zlý krve! To snad za to ani nestojí. Když si představím třeba, jak
líčím, jak já jsem v práci, zatímco Stankovič poslouchá první zprávu o počasí,
druhou zprávu o počasí, třetí zprávu… pak ho někdo vyšťouchne do hospody… a já
jak přicházím domů a chodím po bytě a vidím, kudy prošel, jo. A jak mu říkám: Ty
si tady zase, prosímtě udělal to a to! a on na to: Já bych to byl býval byl
uklidil… Prostě takovýhle líčení by bylo nutně pejorativní a ten mužskej by
vždycky z hlediska ženský vypadal jako šašek… a ono není možný mužskýho
zredukovat jen na toho podivínskýho tvora, co dělá doma bordel a má směšný
vrtochy. Má snad i něco navíc… tenhleten kuchyňskej pohled by byl urážející.
Proto jsem ten sborník neudělala. - I když by to jistě sranda byla…
RR:
To by byl ten příliš přízemní feminismus…
O:
Nojo… Stankovič je příšernej, mejt se nechce, bordel dělá,
pracovat rukama neumí… ale chci vo něm říct něco hezkýho… je inteligentní.
Je chytrej a to prostě není každej, je s ním sranda … a hodnej je, no. Vobčas.
RR:
Ještě jsem se chtěla zeptat - kterýho dárku vod něj si nejvíc ceníš?
Protože von kromě toho, že tě zahrnuje kytkama, tak ti dává i dárky.
O:
Počkej, to teda nevím… to já nemůžu teďka vůbec říct… je těch
dárků jistě řada…
RR:
No, to jsem tě konečně vyvedla z míry… sbírka básní to asi
nebude…
O:
Ne! Sbírka básní to nebude!
RR:
Ještě něco: K jednomu z těch tajemných úkazů, který se k vašemu životu
vážou, a který jsme poněkud vodbyly, patří i Kikina. Způsob, jakým jste jí
nabyli…
O:
No jistě! Tady nebyla řečená podstatná věc, že my jsme chovatelé pudla,
teda pudlice, se kterou jsme zažili mnoho dobrodružství - vypadla z okna v
prvním patře, za jízdy v šedesátikilometrové rychlosti vyskočila z jedoucího
automobilu… udělala osm parakotoulů a dělala další takovýhle alotria… když jsme
jednou v Hrobce otevřeli šampaňský, tak odešla do Jéčka, atd., atd.
RR:
Ale hlavně jak jste ji získali… ona má temnou minulost taky…
O:
Získali jsme ji takovým způsobem… takhle: Věra Jirousová nám
kdysi věnovala kočku Můru, jejíž otec byl z hradu Houska. Moc
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jsme ji milovali a protože dáváme zvířatům svobodu, byla zdivočelá a nechala se
přejet popelářema. Když se to stalo, vypila jsem flašku rumu a děsně jsem
brečela. Kolegyně z práce se na to nemohla dívat a přinesla mi psa - Kikinu.
Byla tehdy asi půlletá a se strašnou vervou nám utíkala… My ji měli asi čtrnáct
dní a kdosi nám řekl: Ježišmarjá, proč máte toho černýho pudla, copak nevíte, že
černej pudl byl v Krči příčinou smrti nějaký babičky, kterou strhl pod autobus?
To prej byla babička, která měla pudlí štěně a to tak táhlo, prej. My o Kikině
nevěděli nic, než že vyběhla z Krčského lesa a tak jsme jí začali říkat Vražda,
protože to vypadalo věrohodně, že by odtamtud z tý Krče zaběhla do Krčskýho
lesa. Měli jsme ji nějakej ten pátek a vypravovali jsme to na výstavě soch,
nějaký neoficiální vernisáži, Aleši Lamrovi, ten říkal: To je nesmysl, prosim
vás, co na tohle věříte? Pudl, že by strhl babičku pod autobus? To je přeci
blbost, to je kravina! To nejde! Takovejhle malinkej pejsek, ten by ani s mou
sochou nehnul, protože ta je ze solidního višňovýho dřeva! A já jsem říkala: No
nevim, nevim… Byla tam ještě Helena Wilsonová a ta říkala:
Tak to vyzkoušíme! A von přivázal Kikinu za vodítko okolo svý sochy a já odešla
asi dva metry a zavolala: Kikino! - Kikina cukla, socha spadla a přerazila se
vejpůl. Takže pak Aleš vokolo ní chodil a říkal: Kikino, Kikino, ty seš nejen
Vražda, ty seš vrah lidí a soch…
RR:
Vona je vlastně němým svědkem téměř celýho vašeho manželství…
O:
Dokonce jsem nedávno psala Heleně Wilsonový, která, než odjížděla, tak ji
poznala jako jednoletou slečnu… a teď jsem psala … Kikině už padaji zuby…
Vy jste vlastně venku už celej jeden psí život…
[obrázek s textem: "Granta, Encounter, Salgamundi, Index on censorship Lettre
internationale, © RRstudio"]
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rr interview
Na samém počátku byl nápad. Speciální RR interview s György Konrádem. A
tak jednoho rána na počátku března opouštíme naše nezvykle pohodlné lůžko v
obvykle špinavém vlaku a vystupujeme na pešťském Západním nádraží, stejném
"středoevropském" nádraží jako je náš Wilsoňák nebo Masaryčka, abychom se
ponořili do víru snad jediného "východoevropského" velkoměsta. Už zběžný pohled
dává tušit, že za celou tou nablýskanou fasádou neonů, reklam, pasáží a
pestrobarevných výloh se skrývá celá řada potíží, s nimiž se dnešní Maďarsko, až
donedávna středobod invaze nákupů chtivých českých turistů, musí denodenně
potýkat. Ostatně záhy se ukázalo, že ani sehnat baterky do obyčejného walkmana
tu nebude zdaleka snadné. Jenže na detailní průzkum takového druhu nemáme vůbec
čas, a i kdybychom měli, asi by nás moc nebavil. Účel naší dvoudenní návštěvy je
jiný. Ze dna batohu rychle lovíme několik kontaktních adres na zdejší disidenty
a vydáváme se na cestu…
Brzy se však ukázalo, že nejen baterky jsou v dnešní Budapešti obtížně k
sehnání. Zdejší disidenti totiž často cestují. Ani ne tak do nějakých tajných
skrýší na venkově, aby tam mohli v klidu a stranou od dotěrných novinářů psát,
ale naopak normálně a bez překážek jezdí přednášet o své situaci na Západ.
Později jsme se dozvěděli, že tady se tomu říká "maďarský rozdíl". Zvonili jsme
u Gábora Demszkého, jednoho z duchovních otců maďarského samizdatu, ale zrovna
byl v Západním Německu. Chtěli jsme mluvit s bohemistou a Kunderovým

překladatelem Ivánem Bábou, ale jeho žena nám sdělila, že je právě v Ženevě.
Avšak naše naděje v jejím bytě přece jen stoupla. Judit zvedla telefon, vytočila
Konrádovo číslo, a i když se nikdo nehlásil, s jistotou tvrdila, že za chvíli
musí být doma. Nedávno se mu prý narodilo dítě. Sebrali jsme magnetofon, tužku,
pár papírů, plán města a vydali se za ním…
Vystupujeme už skoro na předměstí a přicházíme k neudržované, půvabné,
břečťanem obrostlé vile. Po chvíli váhání vstupujeme dovnitř a v druhém patře
ostýchavě zazvoníme. Jednou, dvakrát - nic. Zklamaně scházíme zase dolů s pevným
předsevzetím, že ještě zkusíme zavolat, /Brzo jsme se však dozvěděli, že Konrád
je taky pryč. Snad v Americe. Nevím, teď když to píšu, si už nevzpomínám./ Co
teď? V nedalekém parku loni odhalili sochu Raoula Wallenberga. Tenhle mladý
švédský diplomat v roce 1944 zachránil před Eichmannem životy desítkám tisíců
Židů a pak nenávratně zmizel v ruském Gulagu. Ale není čas. Snad zítra. Vcházíme
do nedaleké kavárny, dáváme si pivo a narychlo vymýšlíme náhradní řešení…
/A náhradním řešením je i následující rozhovor. Otázky jsme si
improvizovaně zformulovali v oné kavárně. Pak jsme obrazili několik bytů, v
nichž jsme měli to štěstí, že jejich majitelé zrovna někde venku nepřednášeli./
x x x
RR:

Přijeli jsme do Budapešti udělat interview pro český nezávislý magazín
Revolver revue, který vychází v Praze a snaží se své čtenáře informovat o
nejzajímavějších literárních trendech doma i v zahraničí. Čtenáři v
Československu znají György Konráda, možná i některé další autory, ale jinak
máme za to, že celkové povědomí o současné maďarské kultuře je navzdory nevelké
vzdálenosti spíš slabé. Byli bychom tedy rádi, kdybyste se nejdřív alespoň
stručně představili. Kdy jste se
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narodili, co jste kdy dělali a co děláte /nebo píšete/právě teď?

Maďarsko

Miklós HARASZTI: Je mi 43 let a z toho už 15 roků působím jako
nezávislý spisovatel. Začínal jsem jako básník a než jsem se v
Maďarsku dostal na černou listinu, vydávali mi poezii a překlady. V roce 1973
jsem byl souzen za faktografickou knížku, která popisovala podmínky v továrně,
kde jsem jeden rok po ukončení university pracoval. Koncem 70. let jsem pak
strávil tři roky v cizině - hlavně v západní Evropě a v USA - a po návratu jsem
se začal podílet na práci v samizdatu. Napsal jsem knihu esejů "Estetika
cenzury" popisující situaci v kultuře, která je řízená zevnitř, a dva svazky
kratších článků o nezávislé žurnalistice. Dalo by se tedy říct, že jsem
nezávislý spisovatel a poněkud méně nezávislý novinář, protože momentálně jsem
pracovně uvázán u samizdatového časopisu "Beszélö" jako jeden z jeho vydavatelů.
"Beszélö" by se dalo přeložit jako "hovorna", ale také jako návštěvní hodiny v
kriminále.
Ferenc KŐSZEG: Já jsem o něco starší, je mi 48 let. Studoval
jsem literaturu a pak dlouhou dobu pracoval ve dvou
nakladatelstvích, která se zaměřovala na maďarskou literaturu. Ale v roce 1981
mě odtud vyhodili, když jsem podepsal a organizoval petici proti soudu s VONSem
v Praze. I když to vlastně nebyl můj první politický karambol. V říjnu 1956 jsem
jako sedmnáctiletý školák roznášel letáky s provoláním proti ruské okupaci,
chytili mě a šoupli na dva měsíce do vyšetřovací vazby. Měl jsem ale štěstí.
Neodsoudili mě. Od roku 1981 pak dělám spolu s Miklósem ve stejném časopise
"Beszélö". Je to demokratický samizdatový čtvrtletník, politická revue, jejímž
cílem je politická kritika stávajícího režimu. Od samých počátků brojí proti
cenzuře, je striktně neliterární, analyzuje hlavně vnitropolitickou situaci,
kritizuje zákony, chování politických vládců, ekonomické rozhodnutí, atp.
Zároveň se snaží informovat čtenáře o každém nezávislém hnutí, které neprochází

skrz oficiální masmédia, a to jak o domácí opozici, tak o nezávislých aktivitách
mimo Maďarsko - hlavně v Polsku a Československu.
Judit VÁSÁRHELYI: Problém je, že já nejsem ani umělkyně, ani
spisovatelka, takže nevím, jestli budu pro váš magazín dost
zajímavá… Narodila jsem se za války - v roce 1944 - v městečku Nagykanisza na
jihozápadě Maďarska. Pocházela jsem z dost chudých poměrů, a když se teď ve
vzpomínkách vracím zpátky do těch hrůzných a hořkých padesátých let, je to divný
pocit. Přes všechnu bídu a strádání jsem tam na venkově měla vlastně šťastné
dětství. I pak na gymnasiu. Ani jsme se moc neučili a já všechnu energii
věnovala hudbě a divadlu. Zpívala jsem v jednom komorním souboru a začali jsme
jezdit i do ciziny - do Rakouska, Německa, Belgie, Itálie. Byla to moje vůbec
první zkušenost se Západem. Hráli jsme a zpívali Bártoka v Collegiu Hungarica to je středisko maďarské kultury ve Vídni - no, a po koncertech jsme my, mladý
holky, chtěly mít aspoň trochu svobody. Ale nic takového, nesměly jsme ani na
krok. Všude s námi chodila oficiální stráž složená z kulturních aparátčíků,
kteří nás jen drželi uvnitř baráků a autobusů…, naši vedoucí byli šokováni už
při pomyšlení, že by kdokoli z nás mohl emigrovat. Když jsme se pak vracely
domů, bylo to všechno hrozně hořké a už nám bylo jasné, že vlastně žádnou
svobodu nemáme. Pak o několik let později jsem šla na universitu. Nejdřív jsem
studovala angličtinu a pak skandinávské jazyky a historii. Učila jsem se švédsky
a toužila poznat ideje skandinávské demokracie, tak jak jsou praktikovány třeba
ve Švédsku a které by mohly být modelem i pro ostatní Evropu. Jenže i v tomhle
modelu sítě demo-226**************************************************************************
Maďarsko
kratických institucí, které by mohly být příkladem pro celý zbylý svět, existuje
schizofrénie mezi uspořádáním společnosti a mezi individuální mentalitou
jednotlivých lidí. Celé mě to vedlo k zájmu o sociologii. Počátkem 70. let jsem
se přímo v terénu účastnila dvou sociologických výzkumů - jeden byl o situaci
maďarských Cikánů, druhý pak o situaci těch nejchudších lidí. Ale protože jedna
z těchto dvou velice kritických studií byla utajena a zároveň označena za
vymyšlenou a urážející, nemohla jsem už nikdy ve své práci oficiálně pokračovat.
Pak jsem pracovala jako knihovnice. Jinak jsem momentálně činná ve výboru
"Sorosovy nadace". Jde o nezávislé sdružení, které uděluje ceny a rozděluje
stipendia v nejrůznějších odvětvích maďarské vědy a kultury. Jejím zakladatelem
je pan Soros, maďarský milionář, který po válce emigroval do USA, udělal terno
na burze a v roce 1984 veřejně vyhlásil, že každoročně daruje 1 milión US dolerů
na podporu nezávislé maďarské vědy a kultury i na podporu jakýchkoli aktivit,
které nejsou kryty ze státního rozpočtu, ale které mají kvality autonomní,
svobodné iniciativy a které mohou napomoct rozvoji nedeformované maďarské
společnosti. On sám přitom o rozdělování cen a stipendií nechce rozhodovat a
nechává volné ruce nadaci a její porotě, která chce pracovat naprosto otevřeně.
Vydává vlastní ročenku, kde jsou zveřejněna jména všech stipendistů a oceněných
včetně finančních částek, a tato kniha je běžně rozšiřována a každému přístupná,
takže vlastně maďarskou společnost zároveň učí, co by měla znamenat ta
proklamovaná glasnosť.
György VARGA: Já jsem překladatel české a slovenské literatury.
Narodil jsem se, jak tomu říkám, v "generaci Radkó". Radkó byla v
padesátých letech ministryní zdravotnictví a proslavila se mimo jiné tím, že
vydala usnesení, které v Maďarsku v podstatě zakazovalo potraty. No a v těchto
dobách jsem se narodil i já a jsem vlastně takový zakázaný potrat a když už
přece jen žiju, snažím se něco dělat. Překládám Hrabala, Havla a další, hlavně
české autory. K tomu bych chtěl podotknout, že co v Maďarsku přeložíme, je v
podstatě skoro všechno možné uveřejnit. I když třeba Havla nebo Vaculíka přímo
ne, ale jak se dnes zdá, i k tomu lze nějak dojít. Chce to jen zkoušet.

RR:

Už tu padla zmínka o roce 1956. Rádi bychom se zeptali, nakolik tenhle rok
představuje důležitý mezník ve vaší historii. A konečně, co jste sami
osobně tehdy dělali?
VARGA: No, já toho tenkrát ještě moc nezažil, protože jsem ležel v posteli jako
mimino. Čili osobní zkušenosti nemám, ale chtěl bych říct, že je to snad
ještě důležitější mezník v našich dějinách než rok 1968 v Československu. Tehdy
se tady rozbila prakticky celá struktura stalinismu. A pokud se Kádár někdy
dostane před svatého Petra, třeba mu to přičte k dobru.
Od té doby to tady už víceméně zůstalo, jak to je teď, sice nic moc, ale přece
jen ten neostalinismus, jak ho známe dnes, tu už byl vždycky daleko mírnější než
v Československu. Vůbec nejdůležitější je, že se tu tehdy rozbila všemoc státní
bezpečnosti - našeho AVH nebo AVÓ. A jakmile pocit její všemocnosti vymizel z
našeho povědomí, společnost přestala mít strach. Šestapadesá- tý rok pro mě
především znamená nemít strach. Ale jak události toho roku kvalifikovat? To už
je těžší. Ale mám za to, že to nebyla ani revoluce, a pochopitelně ani
kontrarevoluce. Spíš bych řekl, že šlo o povstání skoro všech vrstev poníženého
národa. Poníženého nejen tím, že téměř ve všem musel kopírovat Rusy, ale i
vlastním sebeponižováním. To je něco, co vy asi vůbec neznáte. Jako poražení ve
světové válce jsme byli nuceni neustále
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dělat nějaká gesta, donekonečna v padesátých letech opakovat, že jsme byli
fašisti, už třeba jako žáci na základních školách. Takže v tomto ohledu pro mě
rok 1956 znamená především výbuch poníženosti. A teprve potom hrály roli
sociální a politické důvody.
VÁSÁRHELYI: Pamatuju si docela dobře spoustu věcí a detailů,
ale co mě snad zasáhlo nejvíc, byl všeobecný pocit svobody všude
okolo - v rodině, v domě, na ulicích… Už první den sice vyhlásili zákaz
vycházení, ale my děti jsme přelézaly zdi v zahradách, přes dvorky domů
pronikaly do sousedních ulic, a tak jsme s touhle atmosférou byly v neustálém
kontaktu. Ve vzduchu bylo něco přímo hmatatelného, že se to dalo skoro chytat. A
pokud si vzpomínám, každý byl plný nápadů, nesmírně tvořivý… Byla to doba, kdy
během několika dnů vycházely z obyčejných lidi na povrch ty nejlepší vlastnosti.
Tato atmosféra byla pro celý můj další život nesmírně inspirativní. Třeba si
vzpomínám, jak jsem jako malé dítě viděla rozbité výlohy plné netknutých
fotoaparátů a drahých kamer, které nikdo neukradl, ačkoli stačilo jen sáhnout a
odnést je pryč. Dobře si pamatuju poctivost všech lidí, kteří sbírali peníze pro
pozůstalé. Najednou každý dával a nikdo nekradl. A třebaže v naší čtvrti - to už
jsme bydleli v Budapešti - probíhaly velice těžké boje, třebaže rodiče navyklí
ještě z války nás posílali do sklepů, já si spíš vzpomínám na tu krásnou
atmosféru svobody…
HARASZTI: Mně bylo 12 let a vyrůstal jsem v komunistické rodině, sice žádných
vysokých funkcionářů, ale přesto velice bigotních a přičinlivých
komunistů. Navíc jsem tenkrát studoval na dost zvláštní škole, asi to líp
pochopíte, když její název řeknu rusky - "Russko-vengerskaja škola imeni Maxima
Gorkogo". Byla to vlastně koloniální škola pro děti vysokých kádrů a moji rodiče
nějakou koneksí zařídili, že jsem se tam dostal i já. Učili jsme se rusky, měli
jsme tam opravdové ruské učitele a celá ta škola představovala jakýsi symbol
koloniálního postavení Maďarska, i když to z nás přirozeně tenkrát nikdo
nechápal. Dodnes vlastně lituju, že jsem neměl možnost aspoň dvojího vzdělání,
tak jako mají děti dnes, protože u mě to bylo strašně jednostranné - slyšel jsem
to samé doma i ve škole. No, a existence téhle školy skončila prakticky někdy
odpoledne 23.října /přestože oficiálně byla zrušena až vládou Imré Nagye o čtyři
dny později/, protože probíhající demonstrace už od začátku jakékoli vyučování
znemožnily. A když se pak školní výuka zase rozeběhla - což nebylo dřív než v
prosinci -, musel jsem z téhle do té doby jediné koedukované školy v Maďarsku

odejít do jediné chlapecké školy v okrese. Ale hlavní změna nebyla samozřejmě v
tom, že jsem teď už viděl jenom kluky, ale v tom, že každý kromě mě - a to byl
pro mě veliký životní šok - byl strašně protiruský a antikomunistický. Spolužáci
po celý týden mlátili lavicemi a skandovali: "Rusové - jděte domů!", a já se
najednou ocitl v dost podivné situaci, která asi rozhodla o celém mém dalším
životě. I když jsem byl stále ještě přesvědčen, že komunismus je vrcholem všeho
učení, přece jen jsem s rozpaky zjistil, že jej zastává pouhá menšina a že jeho
"pravda" je utvrzována proti přání většiny. No, a o deset, dvanáct let později
/1968/ mi už bylo jasné, že to, čemu jsem jako dítě věřil, jsou naprosté
bláboly. A i když se lidé v Maďarsku mezitím ve své situaci docela
oportunisticky zabydleli a výchova v rodinách sledovala jediné schéma /"Nemluv o
politice." "Nebojuj za pravdu.""Choď do školy a žij!" "Rozumíš?!"/, já tohle ve
své nově objevené pravdě, že svobodná řeč je lepší než nějaké unisono, už nemohl
vydržet. A skrz určité životní etapy, které byly pro moji gene-228**************************************************************************
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raci typické - od ortodoxně levicového extremismu přes víceméně anarchistický
druh víry - jsem tak musel v dost banálním a smutném příběhu znovu objevit staré
a osvědčené liberální hodnoty. Dobře, někomu by se mohlo zdát, že tohle je
normální proces stárnutí. Ale já myslím, že tahle naše jedinečná generace, která
se zrodila v komunismu a pak se vracela k osvědčeným demokratickým hodnotám, s
tím má svou vlastní zkušenost. A rok 1956, stejně jako Pražské jaro a jeho osud,
v ní sehrál klíčovou roli.
KŐSZEG: Myslím, že šestapadesátý rok byl kritický bod i v mém životě. Je
zajímavé, že určité vzpomínky mám i na válku. Docela dobře si pamatuju
události v Maďarsku v roce 1944. Pocházel jsem z židovské rodiny a můj otec byl
poslán do pracovního tábora a pak se nevrátil z ruské fronty. Žil jsem s matkou,
opustili jsme byt, stejný byt, kde teď sedíme, a skrývali se pod falešnými
doklady. Říkám to proto, že jsou tu v podstatě moje první souvislé vzpomínky.
No, a začátek mého dospívání začal v určitém smyslu v roce 56 a z té doby jsou
to vesměs obrázky bojů. Předtím jsem jako mladík cítil, že mě přitahují
komunistické ideje, a sám jsem si jako komunista i připadal. Je třeba říct, že v
Maďarsku existovalo v letech 1953-56 silné protistalinské hnutí, které
kulminovalo v létě 56 především v intelektuálním prostředí tzv. Petöfiho
kroužku, který pořádal velice ostré a kritické diskuse o Stalinově politice.
Tehdy jsem se několika schůzek jako sedmnáctiletý student zúčastnil, všechno mě
to strašně zajímalo a rostoucí kriticismus mezi intelektuály mi úplně učaroval.
Ale tenkrát šlo o vnitřní kritiku režimu, stalinismu a dogmatismu, a já věřil
revizionistům a jejich obrodě komunismu. V tomto duchu jsem prožíval i první
demonstrace 23.října, kdy jsem se účastnil začátků pouličních bojů jako
stoupenec hnutí, které se pokouší přinést renesanci komunismu. A dokonce když
jsem stál před budovou rozhlasu, kde pak začala střelba, nevěřil jsem, že by
vojáci a tajní policajti měli ostré náboje, a zkoušel jsem lidem okolo
vysvětlovat, že oni skutečně nejsou nebezpeční, a když jsem odtamtud odcházel,
klidně jsem se procházel okolo nabitých zbraní, protože jsem vůbec nemohl
uvěřit, že by opravdu střílely. Ale 4.listopadu, když dorazili Rusové a s
obrovskou armádou obsadili Budapešť, nastal v našem životě skutečný zlom a můžu
říct, že právě od tohoto okamžiku jsem už nikdy nevěřil, že komunismus
představuje ideologii, kterou by bylo možné akceptovat. A během těch dlouhých
zimních prázdnin jsem roznášel letáky a po nocích četl Lenina, abych si ověřil,
že se nemýlím, že všechny chyby pocházejí přímo od něj. Byl jsem stále víc a víc
přesvědčen, že se nejedná o žádnou úchylku a že celý leninský koncept vlády
jediné bolševické strany i s její strukturou musí nutně vést k situaci, kterou
označujeme jako stalinismus. Když jsem později navázal kontakty s novou opozicí,
která měla marxistický background, a když jsem v 70. letech poprvé potkal lidi,
jako je Miklós, vůbec jsem nechápal, proč oni tehdy považovali za klíčový bod
Pražské jaro a jeho osud. Neustále jsem jim vysvětloval, že to není nic nového,
my že máme stejnou zkušenost z šestapadesátého a že už tehdy jsme přece museli

poznat, že tohle není systém, který by se dal reformovat a který by mohl
uskutečnit vlastní sliby.
RR:

Poslední dobou se stává středem pozornosti otázka "střední
Evropy". Milan Kundera napsal esej o jejím "únosu na Východ", v
Československu vychází stejnojmenný samizdatový časopis, do diskuse vstoupil i
Maďar György Konrád. Ale jak se ukazuje, mnohdy jde spíš o nostalgickou
vzpomínku na staré zašlé časy.
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Nic naplat, existujeme v politické sféře "východní Evropy" a sotva kdo nám
pomůže. Nemůžeme očekávat pomoc ani z nebes, ani od politických vládců, ani ze
starých zašlých časů, ale musíme si pomoct sami. A tady se naskýtá možnost, neli nutnost spolupráce. Ustavila se třeba "Polsko-československá solidarita",
objevil se pokus o solidaritu s Rumuny. Co o tom soudíte?
HARASZTI: Diskuse o "střední Evropě je podle mne jednou z mnoha variant, které
odrážejí zvláštní postavení všech těchto malých komunistických zemí
mezi Ruskem a západní Evropou. Od Německa až po Sovětský svaz, od Baltiku až po
Černé moře mají nyní všechny tyto středoevropské či východoevropské státy mnohem
víc společných podmínek než kdykoli v minulosti. Je jen přirozené, že to zároveň
vede k oživování nejrůznějších pojetí jak v obecné paměti, tak v historiografii.
A "střední Evropa" je jen jednou z možností. Přitom ovšem třeba Češi, Slováci i
Maďaři mají na rakousko-uherskou minulost pochopitelně rozdílné vzpomínky, a
proto ani není možné vycházet z nějaké sjednocené, národnostně uspořádané
střední Evropy. Můžete tu mít na mysli také "Drang nach Osten", německý pojem
"Mitteleuropa" nebo nějaký ještě jiný… Jedna věc je však jistá. Polsko,
Československo, Maďarsko a pravděpodobně Východní Německo budou muset dát
jednotné, jasně vyjádřené znamení celému světu, hlavně však Západu a Rusku, aby
se jim dostalo svobody a demokracie. Maďarské revoluce, Pražské jaro i příběh
Solidarity ukazují, že sami se z jaltského komplexu vymanit nedokážeme. Zároveň
je ale jasné, že signál k úniku z něj musí přijít z této oblasti. Nemůžeme
čekat, až se Američané nebo Rusové rozhodnou dát Evropu znovu do pořádku.
Myslím, že tahle potřeba jednotného, silného znamení, které jasně řekne, že naše
společnosti už dál nechtějí žít v tomhle jednopartajním systému a pod sovětským
deštníkem, je absolutně nezbytná proto, abychom se z našeho průseru dostali, a
vlastně se i skrývá za celou diskusí o střední Evropě. A k tomu samozřejmě
přistupuje, jak tvrdí Kundera, i touha celé oblastí náležet kulturně a politicky
k západní Evropě nebo, chcete-li, k Evropě. A tyhle dvě potřeby - kulturně a
politicky patřit k svobodným zemím a dát naši nespokojenost jednotně najevo mají nejen v celé debatě o střední Evropě, ale i ve všech ostatních formách
našeho "odporu" styčný bod, z něhož může vzejít i nějaká užší spolupráce mezi
opozicemi. Ale celá diskuse má ještě jiný aspekt. Víme, že Kundera byl napaden
za to, jak ostře rozlišuje mezi Západem a Východem. Jistěže Československo,
Polsko, Maďarsko a Východní Německo jsou dnes východní satelity s totalitním
fungováním. Ale co Rumunsko, Bulharsko…? Jo, jako kulturní pozorování je to snad
pravda, ale jako politická strategie je to příliš omezené a za pracovní hypotézu
musíme zvolit širší spolupráci než je Kunderovo rozdělení.
KŐSZEG: Já bych chtěl navázat na předchozí myšlenku o společné situaci všech
východoevropských zemí. Obecným znakem útlaku je, že obyvatelé našich
zemí najednou sdílejí určité společné pocity, které nějak překrývají tradiční
vzájemné a často protichůdné cítění v minulosti. Myslím, že je to dobrá
příležitost, jak vytvořit společné dorozumění a přiblížit rozdílné obyvatele
navzájem blíž k sobě. Ale je zapotřebí dát si pozor, protože například Maďaři
sice teď nehledí na Rumuny kvůli otázce menšin s nenávistí, neboť je jim jasné,
že útlak maďarské menšiny je dílem Ceaučeskova režimu a ne obyčejných Rumunů. A
stejné je to i s otázkou maďarské menšiny na Slovensku. Prostě tradiční vzájemné

protikladné cítění je dnes nějak zapomenuto, ale to nikterak neznamená, že v
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body a demokracie nemůže znovu ožít. A tak revival svobody by mohl vést i k
revivalu národní nenávisti. Čili úkolem naší doby je pokusit se navzdory všem
problémům tohle tradiční cítění nějak hlouběji překonat.
VÁSÁRHELYI: V Budapešti jsme se dozvěděli, že Charta vyhlásila 1.únor za den
solidarity s rumunskými demonstranty v Brašově. Bylo nám jasné, že
Charta vyjde do ulic a že tak učiní i polské Solidarność. Jenže naše situace
byla a stále je daleko problematičtější. V Rumunsku, hlavně v Transylvánii, žije
dodnes na jeden a půl miliónu Maďarů. A tak i když víme, že uspořádat jakoukoli
demonstraci v Praze je asi daleko obtížnější než v Budapešti, byla naše situace
diplomaticky nesmírně delikátní. Úřady nás několikrát varovaly a žádaly, abychom
od všech aktivit před rumunskou ambasádou upustili, jinak že následky poneseme
ne my Maďaři žijící tady, ale právě ti Maďaři v Transylvánii, kteří už dnes
beztak žijí ve strašných podmínkách. No a my tedy museli hledat nějaké vyvážené
řešení, které by sice vyjádřilo naše odsouzení Ceaučeskova režimu - vždyť je to
úplná genocida, fašistická politika od samých základů ale které by zároveň
ukázalo, že není namířené proti rumunskému národu. Snad se to podařilo.
Organizátoři vyzvali k tiché, nenásilné, na 20 minut naplánované demonstraci,
požádali úřady, aby zabránily provokacím, a když policie po půl hodině vyzvala
shromážděné lidi k odchodu, celý zástup se v klidu rozešel.
VARGA: Já bych chtěl ale zdůraznit, že střední Evropa rozhodně není žádnou
iluzí, nýbrž naopak - přestože to dnes mají majitelé moci rozdělené jinak
- skutečností, která představuje velice silnou a nadnárodní identitu i
nadjazykový fenomén. Jak píše Hrabal, střední Evropa se rozprostírá všude tam,
kam až sahají empírová nádraží. Na první pohled je to přechod, ale ve
skutečnosti hranice, konec Evropy. V tom měl Kundera pravdu.
Já si opravdu myslím, že říše Ivana Hrozného už skutečnou Evropou není.
Samozřejmě, mocensky podléháme ruskému impériu, ale morálně ne. A tohle
historické a kulturní vědomí střední Evropy si musíme uchovat - to není iluze
ani falešná paměť. Jako bohemista to znám velice dobře. Poznal jsem myšlení
Čechů a je zajímavé, jak je nám blízké. A to nemluvím o Slovácích, kteří jsou
Maďarům ještě blíž.
RR:

Ve středoevropské oblasti hrála vždy důležitou roli židovská kultura.
Koneckonců střední Evropa se stala i hlavním dějištěm hrůz holocaustu.
Přitom Maďarsko bylo vždy zemí s tradičně silnou a početnou židovskou menšinou.
Ale jak je tomu nyní? Dozvěděli jsme se něco o pomníku Raoulu Wallenbergovi,
zaslechli jsme zprávy o tom, že se loni v Budapešti konalo jako vůbec poprvé ve
východní Evropě zasedání Světového židovského kongresu, víme, že v Budapešti je
rabínská škola… Existuje tu tedy nějaká významná, třeba i nezávislá aktivita
mezi Židy dnes?
VÁSÁRHELYI: Mluvit o židovské otázce by asi zabralo příliš mnoho času. Takže se
omezím jen na některé postřehy při odhalování Wallenbergova pomníku.
Došlo k němu v květnu loňského roku v jednom budapešťském parku. Ale tím, jak to
bylo z oficiálních míst celé naaranžované, se výsledek rovnal spíš nějaké
pseudoceremonii. Kromě amerických a švédských diplomatů a oficiálních řečníků
tam byl orchestr, televize a pochopitelně početný zástup fízlů. Ale lidi, kteří
tam měli být a kteří jsou - ať přímo nebo nepřímo - Wallenbergovi osobně
zavázáni, pozváni vůbec nebyli. Kdosi tam sice zastupoval židovskou církev, ale
věřící sami tam také chyběli. Nikdo je ne-231**************************************************************************
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pozval, ostatně by se to ani nedozvěděli, protože celý akt byl důsledně utajen.
Ani v novinách nebylo žádné oznámení… Prostě zase jedna příležitost, při které
vyšla najevo oficiální mentalita a přístup k podobným věcem…
HARASZTI: Mezi maďarskými Židy najdete nejrůznější tendence.
Někteří jsou plně asimilovaní, jiní představují proud neradikálního
etnického a kulturního židovství, ale přirozeně najdete i sionismus a silný
proud ortodoxního judaismu. Zajímáte-li se o samizdat, pak je pro vás relevantní
především druhý směr. Židovství je v něm chápáno, řekl bych, po americkém
způsobu jako etnická menšina, která má vlastní kulturní tradici a pro kterou
její náboženství znamená spíš kulturní minulost než způsob, jak se
identifikovat. Vytvořila se tu nezávislá skupina maďarských Židů /"Shalom"/,
která od jara 1984 začala psát otevřené dopisy adresované celé maďarské
společnosti, které se vyjadřovaly k problémům mezi Maďary a Židy. Byl v nich
kritizován jak postoj vlády, tak oficiálních židovských představitelů v Maďarské
unii Izraelitů /MIOK/. Nedávno pak začali lidé kolem Shalomu vydávat vlastní
samizdatový časopis "Kagyar Zsidó" /Maďarský Žid/, který je nesmírně populární,
navíc tištěný lepší technikou a v úhlednější grafické úpravě. Svým stylem, dalo
by se říct, představuje úplně nový hlas v maďarském samizdatu.
KŐSZEG: Maďarsko má vůbec nejsilnější židovskou komunitu ve východní Evropě
/mimo Sovětský svaz/ a v posledních několika letech je tu hlavně mezi
mladými Židy patrné tendence k větší sebeidentifikaci. Takže zájem o židovskou
otázku, o židovské sebevědomí, je najednou mnohem silnější, než ještě nedávno
býval. Na druhé straně existuje v maďarské společnosti silná tradice
antisemitismu, s níž mají Židé dost špatných zkušeností. Mezi starší generací se
věřilo, že komunismus je pro Židy dobrý, protože je to jediný způsob moci, který
je dokáže ochránit před antisemitismem. Zakládalo se to na zkušenostech z
válečných dob a z řady Židů se tak během padesátých let stali komunisti. A je
docela zajímavé, že i po tak dlouhé době u některých Židů tyhle pocity úplně
nevymizely—
HARASZTI: Protože maďarské komunistické vedení nikdy nevedlo kampaň proti Židům,
ani nevytvářelo oficiální antisemitismus jako třeba Československo v
procesu proti Slánskému a spol.
KŐSZEG: To není tak úplně pravda. Je zajímavé, že v roce 1952 začalo
vyšetřování, jehož cílem bylo vykonstruovat proces proti tzv. sionistické
skupině, který by představoval maďarskou odpověď na tzv. "proces proti doktorům"
v Sovětském svazu. Vyšetřování se sice rozeběhlo, ale zároveň se pro maďarské
vedení vytvořila dost svízelná situace. Vždyť většina pohlavárů měla sama
židovský původ, který se snažila s nepatrným úspěchem zakrývat. Přitom hlavní
plánovanou osobností v naplánovaném procesu byl bývalý šéf tajné policie. Chtěli
z něj udělat obětního beránka za všechno, co se událo na popud státní
bezpečnosti. Ale abych se vrátil k dnešku… Stanovisko Shalomu je takové, že
maďarští Židé by se měli spojit s ostatními občany a společně žádat víc a víc
svobody a demokracie. Vidí v tom způsob, jak překonat všechny přetrvávající
pocity a rozpory mezi Židy a ne-Židy. Čili určitý antisemitismus je stále
patrný, sice málo významný a nevznětlivý, ale trochu tolerovaný a podporovaný z
oficiálních míst. Byly třeba zaznamenány některé incidenty v synagogách. Nebo
poměrně nedávno byl za denního světla na ulici zbit a urážen člověk, který měl
na sobě tradiční židovské šaty. Tyto případy jsou
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však ojedinělé. Co ale představuje opravdový a vážný problém, je doslova
rasistický postoj vůči Cikánům. Mezi jejich půlmiliónovou populací a ostatní
maďarskou společností zeje hluboká sociální, ekonomická a kulturní propast.
Nikdo nic neřeší. Jak společnost, tak oficiální místa dělají z Cikánů obětní

beránky. Například stoupající zločinnost se běžně chápe jako výsledek nárůstu
cikánské populace. Prostě šíří se tu opravdová agitace proti Cikánům, sice
trošku skrytá, ale přesto velice silně živená i kanály oficiálních masmédií.
RR:

Můžete nám teď něco říct o maďarském samizdatu? Zejména literárním? A co
soudíte o práci vašich oficiálních nakladatelství?

KŐSZEG: Maďarský samizdat je především politický. V začátcích
"Beszélö" jsme vedli diskusi, jestli máme publikovat literaturu nebo ne.
Rozhodli jsme se ji nepublikovat a opravdu za celou dobu existence maďarského
nezávislého tisku žádné ryze literární periodikum nevzniklo. Myslím, že je to
tím, že cenzura v Maďarsku je docela liberální a za tu dlouhou dobu si
spisovatelé a cenzoři vytvořili vlastní způsob koexistence. Ale nechci soudit
ani cenzory, ani spisovatele za to, že tuhle situaci vytvořili. Prostě celé to
má kořeny v 50. letech, kdy byl na spisovatele vyvíjen velmi silný nátlak, po
roce 1956 jich byla celá řada uvězněna a jinak perzekvována, ale pak přinesl
kádárismus do kultury relativní svobodu, hlavně po amnestii v roce 1963, a
následná historie kultury 60. let je pro spisovatele příběhem rostoucích
možností. Celá generace spisovatelů, která začala publikovat koncem 50. let a
tak či onak se proslavila, získala v 60. letech základní zkušenost, že když něco
chci publikovat, vyžaduje to sice čas, ale nakonec mi to přece jen vyjde. A to i
přesto, když jsem nějak kritizován partajními funkcionáři, protože narozdíl od
50. let výsledkem kritiky už není likvidace spisovatele a zmizení jeho díle z
knihkupeckých pultů. Teď už se kritizováním vlastně nic neděje. Spisovatelé tedy
mají zkušenost, že bojují-li proti dogmatické síle, nakonec vyhrají. Přirozeně
musejí dodržovat určité meze tohoto tzv. vítězství; to znamená, že se nepletou
do základních politických otázek, že nemluví o národnostní problematice, o
maďarsko-sovětských vztazích, atp. Přitom jim to poskytuje značnou svobodu psát
o nejrůznějších historických obdobích nebo dokonce poměrně otevřeně popisovat
vnitřní situaci, zejména problémy některých sociálních skupin. V Maďarsku tak
mimochodem vznikla velká a úspěšná tradice jakési s o c i o l o g i c k é nebo
d o k u m e n t á r n í literatury. Ale abych to shrnul. Faktem je, že i když
zdejší spisovatelé vždycky pociťovali tlak cenzury, byli většinou schopni
přistoupit na existující kompromis. Těch, kteří byli úplně vyhnáni z oficiálního
literárního života, je skutečně velmi málo. Mohl bych jmenovat dva
nejvýznamnější - romanopisce György Konráda a básníka György Petriho. Oba přešli
do samizdatu, ale jak se zdá, je jich dost málo na to, aby začal vycházet
literární časopis. Navíc bychom museli čelit nebezpečí, že ti opravdu dobří
spisovatelé nebudou v samizdatu publikovat ze strachu, že by to ohrozilo jejich
literární pozice.
RR:

Ale to se snad týká hlavně starší generace. Co však mladší, nonkonformní
autoři? I ti mají šanci publikovat normálně?

HARASZTI: Mám dojem, že u nás je situace poněkud odlišná. Volba, zda se
rozhodnout pro autocenzuru a nechat se zařadit na seznam nějakého
nakladatelství - a pak dlouho a dlouho čekat, což asi důvěrně znáte i vy, anebo
se rozhodnout odejít do samizdatu či dělat vlastní literární časopis, se nabízí
samozřejmě
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i tady. Čas od času se podobné iniciativy vyskytly, ale v jistém smyslu
směřovaly samy proti sobě, protože to jejich autory zahnalo na okraj a zabránilo
jim to v pozdějším oficiálním publikování. Jejich jméno se prostě stalo příliš
známé a nebezpečné. Na druhé straně se pochopitelně najdou samizdaty ve
společenství podřadných, často vysloveně špatných autorů. Smutnou skutečností
je, že zatímco v demokratickém literárním životě je kvalita automaticky
garantována pluralismem časopisů, neexistuje v monokulturním, byrokratickém
systému způsob, jak rozlišovat mezi těmi, kteří jsou vyautováni kvůli kvalitě, a
mezi těmi, kteří jsou vyvrženi z politických důvodů. A tohle všechno činí

situaci mladších spisovatelů obzvlášť těžkou a složitou. A v porovnání s
Československem? Nejsem si absolutně jistý, jestli je pro maďarskou kulturu
výhodou, že spisovatelé mohou publikovat za cenu autocenzury. V Československu
sice státní moc vyloučila všechny dobré spisovatele, protože chtěla ubít duch
nezávislosti národní kultury, ale vzniká tak kultura paralelní, literatura v
podzemí, která je osvobozená jak od cenzury, tak od autocenzury. Kdežto v
Maďarsku je literatura jako celek oficiálně vydávána, ale dosáhla toho s vědomím
autocenzury, která představuje normální status quo v naší kultuře.
A tak si myslím, že v porovnání s Československem to u nás zrovna moc dobré
není. Jen pro vaši informaci - podzemní literární časopisy tu prakticky
nenajdete. Umělecká skupina "Innconu" vydává výtvarný magazín, v universitním
prostředí existuje několik kulturních polosamizdatů, ale jen pro uzavřené okruhy
lidí, a to je asi všechno. Samizdaty v pravém slova smyslu jsou jedině politicky
orientované časopisy, kterých je celkem asi pět.
RR: Zveřejňují se jména a adresy editorů?
HARASZTI: Některé časopisy mají kontaktní adresy, jiné ne.
Samizdat je tu v situaci jakéhosi polopodzemí a není ani příliš
utajený. Obecně vzato, každý je přesvědčen, že policie dobře ví, kdo samizdaty
dělá. Určitě vědí daleko víc, než ukazuje jejich činnost. A když nezatýkají a
nedělají domovní prohlídky, je to spíš z politických důvodů. Zakročit proti
samizdatu totiž není pro policii až tak jednoduché - jednak kvůli široké podpoře
intelektuálů doma, jednak kvůli image maďarské vlády v zahraničí. To je to, čemu
se u nás říká "maďarský rozdíl". Image maďarské vlády v cizině se totiž vymezuje
do protikladu k Československu, Rumunsku nebo Rusku a pro vládu by bylo velice
nepříjemné, kdyby se musela výhod, které z tohoto postavení vyplývají, vzdát.
RR: A jak v tom srovnání vyhlížejí oficiální nakladatelství?
VARGA: Řekl bych, že v Maďarsku je to podstatně lepší. V zásadě tu muže vycházet
tak 90-95% žádoucí literatury.
Na velmi dobré úrovni jsou hlavně překlady a řada oficiálních nakladatelství
snese srovnání i s Fischerem nebo Rohwoltem. Jsou to profesionální podniky,
které mají především zájem, aby si vydělaly, a proto moc ležáků netisknou. Pokud
se týče maďarské literatury, znám takových deset zakázaných nebo nevydaných
knih. A je otázkou, jestli by třeba Konrád nemohl svého Spoluviníka bez jediného
škrtu vydat, kdyby opravdu chtěl. Aspoň mám ten pocit. No, a těch zbylých 5-10%
by měly vydávat nezávislé edice, jako jsou třeba "AB", "ABC", popř. některé
další.
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RR: Co byste ze soudobé maďarské literatury doporučili českým čtenářům?
VARGA: Já teď čtu skoro výhradně českou literaturu, a proto novinky z Maďarska
nestačím tolik sledovat. Je tu řada mladších, velice dobrých prozaiků, kteří se
pohybují na pomezí legality. Prostě něco jim vydají, něco zase ne. Například
hrabě Peter ESTERHAZY, potomek slavného šlechtického rodu, nebo György SPIRÓ.
Ten napsal důležitý historický román z divadelního prostředí, který se odehrává
v minulém století v Polsku. Asi vás bude zajímat, že tento román - jmenuje se
"Iksové" - byl přeložen i do češtiny, ale Odeon musel na nátlak polského
ministerstva zahraničí vydání zastavit. U nás to ale normálně vyšlo. Mohl bych
doporučit i György KONRÁDA, a to nejen "Spoluviníka", ale hlavně jeho první
román "Opatrovník" - to je asi nejlepší věc, kterou kdy napsal. Popisuje v něm
vlastní zkušenosti, které získal, ještě když dělal sociálního pracovníka u
národních výborů. Z povolených básníků je bezpochyby největším zjevem poválečné
maďarské poezie János PILINSZKY, náš Zahradníček. I u vás Světová literatura
kdysi vydala z jeho poezie docela slušný výbor. No, a ze zakázaných - i když
překlady mu normálně vycházejí - je určitě jedničkou György PETRI. Jo, a teď si

vzpomínám - György FALUDY. Nedávno jsem o něm viděl zajímavý reportážní film.
Faludy byl v padesátých letech vězněný, potom emigroval a v zahraničí vyšla jeho
autobiografie "Moje štastné dny v pekle". Tady to vyšlo pouze v samizdatu.
VÁSÁRHELYI: Momentálně jsme tu úplně zavaleni nejrůznější politickou,
sociologickou a dokumentární literaturou. Tady je teď taková móda.
Ale co doporučit? Snad dvě věci. Jednak z literárního hlediska nemá obdoby
Konrádův první román "Opatrovník". Je to hluboce filosofické, podle mě jeho
nejlepší dílo, a myslím, že Konráda byste měli číst a poznávat právě skrze ně.
Ta druhá věc pochází z Transylvánie. Autorem je István SZILÁGYI a název knihy by
se do češtiny dal přeložit asi takhle: "Kamení padá do vysychající studně". Za
celý život Szilágyi vydal jen tuhle jedinou knihu, která ho sice proslavila, ale
teď pomalu upadá v zapomnění. Děj je situován do malého transylvánského městečka
na přelomu století a odehrává se v uzavřené, plně kontrolované společnosti, kde
lidé ztratili schopnost jakékoli tvůrčí aktivity a kde všechno spěje do
strašného smrtícího konce. Myslím, že román zajímavě vykr sluje symbolický obraz
celé maďarské historie. Je jen škoda, že by se dal obtížně přeložit.
KŐSZEG: Ze samizdatových autorů rozhodně Konráda a Petriho.
Jinak ze starší generace bych doporučil Istvána CSURKA. Nevím, kolik
jeho povídek, možná divadelních her bylo do češtiny přeloženo, ale myslím, že
jeho literární styl má dost blízko k atmosféře starších českých filmů. Je to
spisovatel Hrabalova typu. Neříkám, že všechno, co píše, je vynikající, ale
některé povídky i hry jsou opravdu dobré. Momentálně nesmí být vydáván ani v
Maďarsku. Z mladších autorů vyniká Peter ESTERHAZY, ale pro jazykově omezený
způsob psaní je asi těžko přeložitelný. Ale v Německu mu nedávno některé
překlady vyšly a co je zajímavé, měly úspěch. Jinak v Maďarsku existuje silná
tradice dokumentární tvorby, literatury, která se pohybuje někde na pomezí
tradiční beletrie a sociologie. Někteří autoři jsou opravdu dobří. Například
Sándor TAR. Nebo Zsolt CSALOG - to je dokumentarista, který vytváří romány
zpracováním sociologického materiálu. Základem jsou magnetofonové nahrávky
rozhovorů s nejrůznějšími lidmi, z nichž pak Csalog vytváří definitivní
literární postavu.
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HARASZTI: Já bych navrhl vlastní knihu. Nevím, jestli znáte
moji prvotinu, dokumentární knížku o fabrice - v anglickém i německém
překladu vyšla pod titulem "Pracující ve státě pracujících". Ale ta už je asi
trochu zastaralá, protože podmínky v továrnách jsou dneska přece jen jiné…
Aktuálnější by možná bylo mé pojednání o oficiální kultuře, které v Německu
vyšlo pod názvem "Staatskunstler" /Státní umělec/. Otázka, kterou se tam
pokouším otevřít, je "proč to dělají?". Čili nejde ani tak o to, proč je to
špatné a proč to my neděláme, ale spíš o to, co drží státní umění pohromadě, co
vede autory ke spolupráci s cenzurou, atd.
KŐSZEG: Chtěl bych Miklósovo sebevědomí ještě trochu podpořit.
Víc se mi ale líbí ta první kniha. Je daleko poetičtější, mně bližší. A
vůbec není důležité, jestli se podmínky natolik změnily. Jde tam o kritiku
Marxovy utopie, že pracující mohou být svobodní, a tahle utopie je vystavena
tváří v tvář realitě. Rozpor mezí prací jako sebevyjádřením a prací pro peníze
je věčný a je v ní skvěle ukázán. V Anglii kdysi vyšla podobná kniha od Jánose
KENEDIHO. Jmenuje se "Do It Yourself" /Udělej si sám/ a s humorem a ironií
skvěle charakterizuje svět drobných podnikavců a veksláků, kteří profitují z
neštěstí reálného socialismu.
RR:

A teď naopak. Zaujalo vás poslední dobou něco z české prózy, poezie nebo
publicistiky?

HARASZTI: Obávám se, že můj čtenářský zájem je asi příliš jednostranně
orientovaný na samizdat. Oficiálně tu z těch zajímavých vychází asi
jenom Hrabal. V samizdatu pak samozřejmě Havel, Vaculík, teď i Seifert, ale to
je asi všechno. Lituju… Pak samozřejmě exil. Škvorecký, Kundera… Formanovy
filmy. Existuje tu opravdový kult slavné éry českých filmů. Běžely tu snad
všechny, i některé u vás zakázanéKŐSZEG: České filmy tu vytvořily jakýsi protipól k naší částečně romantické,
částečně dokumentární tradici. Přinesly duch ironie, byly schopné ukázat
každodenní život v jeho nahotě a směšnosti, ale zároveň s láskou a humorem. A
dokázaly pravdivě ukázat politickou situaci na normálním životě, ne na nějakých
převratných dějinných událostech, a postrádaly jakékoli romantické velikářství a
patos. Například "Hoří má panenko" nebo další… Docela dobře si je pamatuju. Teď
si ještě vzpomínám. Koncem šedesátých let tu vzbudily ohlas dvě oficiálně vydané
knihy. Jednak Kunderův Žert, který poté, co u vás vyšlo 2000 slov, zmizel během
dvou dnů z obchodů a všechny výtisky šly do stoupy. Tou druhou pak byl výbor z
krátkých povídek českých autorů, který vyšel maďarsky v Bratislavě a který narozdíl od všech ostatních maďarských knih ze Slovenska s jen minimální odezvou
- tady slavil obrovský úspěch. Obsahoval například "Ostře sledované vlaky" od
Hrabala a další věciRR:

Hm, to jsou ale všechno ta stará šedesátá léta. Nás však zajímá, jestli
znáte něco novějšího.

VARGA: Český prozaik číslo jedna je podle mého názoru stále
Bohumil Hrabal. Teď se mi dostala do rukou jeho trilogie a musím říct, že
je to jedinečná věc v celé poválečné české próze. Nejvíc mne zaujaly ani ne tak
Proluky, jako ta druhá část, Vita nuova, která je mnohem míň politická, ale zato
nesmírně novátorská a stylisticky strašně zajímavá. A z poezie? To je těžší,
protože od té doby, co zemřel Zahradníček, už asi nikdo nic lepšího v české
poezii nevytvořil. Včetně Seiferta a dalších. Snad Holan, ale já mu tak docela
nerozumím. Třeba je to v tom, že jsem jenom bohemista. Nevím… Ale ptali jste se
na poslední
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dobu a Zahradníček zemřel v roce 60. A vás zajímají asi mladší autoři. Moc se mi
líbily Magorovy Labutí písně, ale třeba právě Hrabal mi připadá ještě
autentičtější, i se svými ústupky a lidskými slabostmi. A Bondy - to je podobné,
navíc absolutně nepřeložitelné. Nemohu si pomoct, ale já se na to vždycky dívám
z hlediska překladatele. A abych se zas vrátil k Hrabalovi; i ten má
nepřeložitelné věci. Třeba "Legenda napsaná na strunách napjatých mezi kolébkou
a rakví" z Moritátů a legend - to prostě nejde přeložit.
VÁSÁRHELYI: Celkem vzato slaví v Maďarsku moderní česká próza
velký úspěch. Hrabalovy a Páralovy knihy jsou bestsellery a
vycházejí v obrovských nákladech. Snad je to hlavně pro tu zvláštní českou
atmosféru a svérázný humor. A samizdat? Trochu překvapivé je, že zatímco
maďarský samizdat dává v drtivé většině přednost nejrůznějším dokumentům,
analýzám, deníkům, pamětem a historickým studiím, prostě literatuře faktu,
představují tu Kunderovy romány opravdový trhák. Tři už v překladu vyšly, další
se chystá. Já vím, že Kundera u vás není brán zdaleka tak jednoznačně. Ale podle
mne se jeho próza opravdu vzdaluje nějakým schématickým a tendenčním románům
a'la these. Třeba Valčík na rozloučenou. Na povrchu je sice něco lehkého, skoro
bestseller, taková limonáda, někdy až příliž profesionální, je tam spousta
povrchních věcí - vždycky trochu sexu, něco správné atmosféry na kšeft, atd. Ale
zatímco se tím pročítáte, zjistíte, že je to jen jedna rovina. A když knihu
dočtete až do konce, objeví se docela jiná, úplně chmurná atmosféra, hořké
poselství a trpké vyznání, že tady ve východní Evropě člověk nemůže ani zůstat,
ani odjet pryč. Naprostá smrt, totální sebevražda, nic, neschopnost žít ani tam,

ani tady. A k tomu trochu vtipu, nezávazného hraní, impresí, iluzí a barevných
dojmů. Prostě v Kunderovi je mnoho laciného, ale výsledek je tísnivý a hořký, a
v tom rozdílu vzniká dramatický konflikt, napětí mezi materiálem a poselstvím a
to je něco, co - alespoň podle mě - nejde nevzít vážně. Podobný případ
představuje v maďarské próze Miklós MUNKÁCSY se svým románem "Sup", který byl
mimochodem později úspěšně zfilmován. Je to vlastně čtenářská detektivka bez
nějakých vyjimečných stilistických kvalit, jakou jen sotva najdeme mezi vážnou
literaturou. Vypráví příběh taxikáře, kterému ukradnou denní tržbu, a on jde na
policii, ohlásí to, ale nikdo, dokonce ani jeho šéf, mu nevěří, že to
nepředstírá. No, a tenhle taxikář se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních
rukou a vydá se skutečného zloděje hledat. Dostává se při tom až na okraj
společnosti, mezi lupiče, vrahy a násilníky. Nakonec sice pravého zloděje najde,
ale zaplatí za to vlastním životem. Takže zase laciný příběh, v němž defilují
atraktivní prostitutky, noblesní stařeny, zbohatlíci a kriminálníci. Ale za tím
vším nacházíme stejně hořké a kritické poselství, zprávu, že instituce, které v
naší zemi mají v rukou spravedlnost, vůbec nefungují. A tak se tenhle na první
pohled laciný příběh stává hlubokou tragédií o člověku, který aby dostal svoje
právo, musí obětovat vlastní život.
RR:

A teď poslední otázka. Připadáte si sami - jako prominentní disidenti společensky izolovaní, anebo se těšíte tiché či dokonce veřejné podpoře ze
strany ostatní společnosti? Čili je pojem ghetta pro vaši situaci stále ještě
výstižný? A pokud ano, je nějaká cesta ven? Co tedy soudíte o perspektivách v
příštích letech?
HARASZTI: Dlouhou dobu byl pojem ghetta pro naši situaci docela výstižný.
Ačkoli ghetto, ve kterém se nalézala maďarská opozice, bylo možná se
situací československých
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disidentů jen těžko srovnatelné, protože například věznění už od počátku 70. let
nepatřilo mezi hlavní zbraně maďarské vlády. Můj soud v roce 1973 byl v této
zemi de facto posledním soudním procesem vedeným proti spisovateli. Od té doby
je už znám jen jediný případ soudního postihu. Jeho obětí se stal Gábor Demszky,
vydavatel nezávislého nakladatelství AB, který byl na ulici policií zbit a poté
obviněn pod záminkou použití násilí proti orgánům státní moci a odsouzen na 6
měsícům. Čili naše ghetto bylo ve fyzickém smyslu mnohem bezpečnější. Museli
jsme čelit toliko policejním metodám, které nás otravovaly, ale nic víc. To
zaprvé. Druhý rozdíl spočívá v tom, že mezi hrstkou opozice a inteligencí ve
strukturách nezela nikdy tak hluboká propast. A konečně naše ghetto nám dávalo i
určitá privilegia - například jsme nemuseli mít špatné svědomí kvůli
autocenzuře. Takže fakticky je někdy těžké říct, jestli jsme trpěli nebo si
užívali. Ale dnes se celá situace výrazně mění. Během posledních let vyrostlo ve
společnosti opravdové podhoubí nezávislých aktivit, které se denně rozrůstá dál
a dál. Najednou vidíme nezvratně novou tvář maďarské společnosti. A opozice je
postavena před nový problém, jak najít své nové místo a funkci. Tenhle problém,
i když v poněkud odlišné formě, vyvstal například před lidmi z KORu za slavných
časů polské Solidarity. Jinak myslím, že "stará" opozice bude nadále trvat jako
podněcovatel nezávislého tisku, protože v podmínkách, kdy stále existuje cenzura
jako forma politického tlaku, bude samizdat pořád nutný. Jiná, nová funkce se
snad rozvine v budoucnosti, kdy se lidé z opozice stanou aktivisty nezávislých
struktur a vytvoří například jakousi střechovou organizaci, která zahrne všechny
formy nezávislých aktivit - svobodnými odbory počínaje a ekologickým hnutím
konče. A soudím, že už naše nynější situace je cokoli jiného než ghetto. Naopak
lidé z opozice se teď v Maďarsku nacházejí přímo uprostřed společenského kvasu.
Dostáváme potvánky na nejrůznější veřejná fóra a stále více s námi diskutují i
lidé z liberálnějšího křídla partaje. Prostě myslím, že v téhle společnosti dnes
opravdu neznamenáme málo. A chtěl bych na závěr zdůraznit, že v našem

sebeuvědomování sehrála důležitou roli Charta 77, která měla lví podíl na
odkrytí nejednoho tabu, jež nám do té doby svazovalo ruce.
KŐSZEG: Miklós už skoro všechno řekl, a tak bych jen rád dodal několik čistě
osobních zkušeností. Vždycky jsem podvědomě cítil, že být v opozici je
dobrá věc. Nejen proto, že to představuje jedinou možnost, jak vyjádřit vlastní
názor, ale jednoduše proto, že je to prostě pěkná a užitečná věc. No, a když
máte tenhle dobrý pocit, že děláte něco potřebného a užitečného a že můžete žít
opravdu svůj vlastní život, snášíte všechny ty těžkosti a nebezpečí docela
dobře. Vždy nám za to lidé vyjadřovali sympatie a často se stávalo, že někdo
zaslechl třeba mé jméno na Svobodné Evropě a pak mi volal nebo za mnou přišel s
prosbou, jestli by si nemohl koupit nějaký samizdat. Přicházeli i další, kteří
by se rádi podíleli na určité konkrétní práci. A já jim jen těžko mohl poradit,
co dělat, když sám především píšu. Ale teď už jde o víc, než jen o vyjadřování
individuálních sympatií. Jak říkal Miklós, začínají opravdové diskuse a od lidí
z opozice se očekává, co na nich řeknou. To činí naši situaci daleko složitější.
Stojíme tváří v tvář skutečné politické odpovědnosti. Řekne-li něco někdo z nás,
chápe se to jako názor opozice, který má svou váhu. A tak něco říct je dnes
stále těžší a těžší.
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VARGA: Můj názor bude asi trošku odlišný od toho, co jste tady slyšeli. Předně
nejsem žádný disident a k opozici se příliš nehlásím. Ale ptali jste se na ty
perspektivy. Já to vidím dost černě. Historická situace Maďarska je ještě
smutnější než vaše. Vy máte za setou alespoň 20 let demokracie, kdežto v
Maďarsku nebyla vůbec nikdy. Chybí nám tradice. Pořád jen mluvíme o různých
postupech demokratizace a demokratismu, ale to je všechno podvod. Vláda je
naprosto bez koncepce. A opozice? Ta je ovšem taková, jakou si režim zaslouží.
Nemá program, jen stále opakuje fráze o demokracii. A to je málo. Za této
situace je klidně možné říct, že naše opozice je v rámci východní Evropy asi
vůbec nejhorší, protože ze strany režimu je na ni vyvíjen jen malý tlak. Prostě
celé to představuje takovou patovou situaci, v níž nikdo neví, co by vlastně rád
učinil. A dlužno říct, že z politického hlediska se jedná o situaci nesmírně
choulostivou. Společnost je v hluboké krizi a nebudou-li se její narůstající
problémy nějak koncepčně řešit, krize se jen prohloubí. Například už dneska tu
hrozí obrovská míra nezaměstnanosti. A koho propouštějí jako prvního?
Nekvalifikované. Většina z nich jsou lumpen, bez jakéhokoli sociálního
zabezpečení. Najdete tu už lidi na ulici, o které se nikdo nestará. Co je tedy
možné očekávat? Povstání těchhle chudáků! Společnost se rozkládá na
kvalifikované a nekvalifikované a hranice mezi nimi bude zdrojem obrovského
sociálního napětí. A to ghetto, jak jste o něm mluvili - to zmizí. Inteligence
totiž patří k těm kvalifikovaným, lhostejno zda je ve strukturách či ne. Ale ti
chudáci, jakmile budou mít příležitost se postaví jak proti režimu a vládě, tak
proti inteligenci. Hm, nevím, nejsem politik, ale vidím to dost skepticky,
žádnou alternativu nemám a tou krizí se cítím dost izolovaně.
VÁSÁRHELYI: Já sama se necítím izolovaná z nejrůznějších důvodů. Především jsem
se nikdy nepovažovala za disidentku. V maďarském slovníku to znamená někoho, kdo
emigroval ven, v západním pojetí pak naopak někoho, kdo je emigrantem uvnitř,
kdo se z vnějšího světa stáhnul do svého nitra. Ani jedno jsem však nikdy
neudělala a dodnes vydávám jen o něco málo víc energie než ostatní občané. A
snad ne víc než občané v normálních rozvinutých zemích, pro něž zvažování obecně
důležitých věcí a snaha o jejich řešení představuje běžný každodenní zvyk.
Prostě v normálních zemích je to naprosto normální výdej lidské energie, ale
tedy to relativně znamená něco víc. Otázka, proč tu energii vydávat, je středem
zájmu a pozornosti mnoha lidí. Mohla jsem to sama pocítit, když jsem spolu s
dalšími byla u zrodu "Dunajského kruhu". "Duna kör" není organizace, ale
ekologické hnutí, které sdružuje lidi nejrůznějších názorů s profesí. Každý
podnět či reakce na něj vlastně nahrazuje členství. Někdy je tedy ticho, jindy
se objeví petice, kterou podepíše i 10 000 občanů. To jsme se pokusili zabránit

ve výstavbě vodního díla Gabčíkovo-Nagymáros na Dunaji. Musím bohužel říct, že
tato zatím vůbec největší a nejlidovější akce u nás po roce 1956, v níž lidé
vyjádřili svou odpovědnost za zemi, ve které žijí, skončila neúspěchem. Přehrada
se staví dál. Přestože každý věděl, že není dobrá ani pro Maďarsko, ani pro
sousední země, ani pro krajinu, ani pro kvalitu a zásoby vody, ani pro rostliny,
ani pro zvířata, nepodařilo se nám politiky a skeptickou část veřejnosti
přesvědčit, že je třeba od její výstavby upustit. Ale přece jen došlo k něčemu
pozoruhodnému. Ukázalo se, že ekologické hnutí není ani izolované, ani
elitářské. Pod peticí adresované maďarské vládě a parlamentu jsme napočítali
celkem 10 000 podpisů a všechny signatáře jsme pro zajímavost roztřídili podle
adres a profesí. Ze statistiky vy
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B E S Z É L Ő - politický čvrtletník maďarské opozice
- vychází v Budapešti, /cyklostyl A4 rozsah cca 150 stran
redakce: Miklós Haraszti, János Kis, Ferenc Köszeg, György Petri,
Ottilie Solt, Sándor Szilágyi
adresa: Ferenc Köszeg, Felszabadulás tér 4, Budapst V., tel. 183-178
-------------------------------------------------------------------------šlo najevo, že mezi podepsanými bylo i značné procento dělníků a vesničanů,
kteří žijí v naprosto odlehlých oblastech Maďarska a nemají tudíž přímý zájem na
zachování původního rázu krajiny při Dunaji. Ale uznali a chápali, že se jedná o
zájem celé země, celého národa i celého hospodářství. A to je úspěch, protože po
šestapadesátém, po té smrtící frustraci celého národa, najednou mezi lidmi
narůstá přirozená a dobrovolná iniciativa. Ne, izolace opravdu není můj problém.
x x x
Usedáme do vlaku a vracíme se domu. Mimoděk z tašky vytáhnu magazín
"Roundtable" - anglický výbor z nezávislého maďarského tisku - a moje oči
spočinou na reportáži o odhalení sochy Raoula Wallenberga. Vida, zalitoval jsem,
na návštěvu nám nezbyl čas. "Socha představuje starého muže a schází na ní datum
narození i úmrtí… Komu byl ten pomník postaven? Proč právě teď a proč na tomhle
místě? Protože by se nyní dožil sedmdesáti pěti let? Ale kdo zjistil, zda
opravdu zemřel? Zřídit pomník žijícímu člověku? A zase, zemřel-li, kde a za
jakých okolností? A jestli opravdu zemřel v pětatřiceti letech v Ljubjance, tak
proč socha neznázorňuje muže v Kristově věku? A proč se na její odhalení muselo
čekat čtyřicet let?" O kus dál čtu, že už v Maďarsku jedna Wallenbergova socha
stála. Pak v roce 1949 zmizela, aby se po čase objevila znovu
-------------------------------------------------------------------------M A G Y A R Z S I D Ó / M a ď a r s k ý Ž i d /
- politický a kulturní magazín
- vychází v Budapešti, ofset A4, cca 60 s.
redakce: György Gadó, Magyari István utca 2, Budapest XI., tel. 253-507
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Stojí v Debrecíně a obraz mladého muže zápasícího s hadem má představovat boj
medicíny s nemocí…
Ale blíží se hranice a s ní i naděje, že opadne naše nervozita, jejíž
příčina spočívá kdesi hluboko ovnitř našich ostře nabitých zavazadel. A co
Maďaři? Asi se připravují na 15. březen, aby jako každý rok u sochy Sándora
Petöfiho demonstrovali svou touhu po svobodě. V tento den roku 1848 totiž slavný

maďarský básník ve jménu lidu zabavil rotačku a vytiskl vlastní báseň, která
neprošla cenzurou. Shromáždění občané, s deštníky nad hlavou, poslouchali
Petöfiho, který jim recitoval vlastnoručně vytištěnou báseň. A tímto gestem
začala maďarská revoluce, jejímž výsledkem byla, mimo jiné, svoboda tisku.
/Později přinesly některé tiskové agentury zprávu, že Miklós Haraszti byl den
před 15. březnem zadržen a v autě zmlácen státní policií. Ale několik dní na to
klidně odjel do Vídně, aby tam pronesl přednášku o odpírání vojenské služby ve
východní Evropě./
březen - duben 88

Saša Vondra
Martina Vondrová

XXX
[3 fota s textem: "Ferenc Köszeg, Judit Vásárhelyi, Miklós Haraszti"]
-------------------------------------------------------------------------ROUNDTABLE = výběr z nezávislého maďarského tisku
- vychází 2 x ročně v anglické verzi
adresa: Gábor Demszky, Bajcsy Zsilinszky út 62, Budapest V., Hungary
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Výtah z první zprávy U. S. Helsinki Watch Committee o porušování lidských práv v
Afgánistanu.
Když jsem byl mlád, psával jsem básně o lásce, kráse a míru v Afganistanu.
Naneštěstí v tomto věku píšu o slzách, krvi
a nářku afgánského lidu.
Afgánský básník Ustad Chalilullah /72 let/ v rozhovoru s autory této zprávy
1.10.1984.
Sovětští a afgánští vládní vojáci nejsou schopni získat podporu nebo aspoň
neutralitu obyvatelstva a většina zemědělců poskytuje přístřeší a stravu
partyzánům. V odvetu obrátili Sověti svou strašnou sílu proti obyvatelstvu. Jako
odpověď na aktivitu odboje následuje pravidelně teror proti venkovskému
obyvatelstvu. Jeho cílem je přinutit lidi vzdát se odporu anebo vypudit je do
exilu. Na území Pakistanu a Iránu žije nyní 4-5 miliónů Afgánců - asi třetina
populace. Většina jich je v pohraničních oblastech Pakistanu, kde strany odboje
zřídily své štáby a kam partyzáni přicházejí pro zbraně a podporu.
Zdá se však, že v posledních měsících Sověti změnili svou strategii a
zaměřují se spíše na uzavření hranice do Pakistanu. Zadržení uprchlíci jsou
vězněni a mučeni. Sověti bombardují jejich bezbranné karavany. Možná se obávají
tak obrovské populace uprchlíků a mezinárodní pozornosti, kterou to musí
nevyhnutelně vyvolat. Jistě jim vadí podpora, kterou v Pakistanu nachází odboj možnost oddechu, organizace, nového vyzbrojení a návratu. Uprchlíci sebou
přinášejí zprávy, takže Afganistan není ještě zapomenutou zemí, jak by měl být.

"Každá ves v Afganistanu byla za poslední čtyři roky aspoň jednou
bombardována. Byla jsem tam čtyřikrát. Byla jsem v Núristanu, Páňšíru,
Badachšánu a Hazaradžátu. Všude, kde jsem byla, v každé vesnici, mi vyprávěli o
bombardování - před šesti měsíci, před dvěma roky, před čtyřmi roky, dokonce
před pěti nebo šesti lety, kdy my jsme ještě o válce nevěděli, před oficiální
invazí." /Dr. Juliette Fournot v rozhovoru s autory 27.9.1984./
Odpověď uprchlíků na otázku, proč přišli do Pakistanu, je pokaždé podobná:
sovětské bomby. Rolnická vesnice je nejčastějším cílem bombardování: domy, pole,
sady, často mešity. Ve venkovských městech jsou bombardovány trhy, obytné
čtvrti. Tyto útoky způsobily naprostou většinu z odhadovaného počtu civilních
obětí, který jde do statisíců. V některých oblastech, kontrolovaných sice
odbojem, ale strategicky nedůležitých, je bombardování náhodné a neočekávané.
Obětmi bývají především ženy a děti, které nestačí utéct.
"Odešel jsem kvůli podmínkám v našem kraji. Nejen ve dne, ale i v noci
útočí ze tří nebo čtyř stran raketami a děly. Od minulého podzimu stále
bombardují letadla - pokaždé deset až patnáct. Jeden MIG-25 létá každý den s
pěti nebo deseti bombami. Shazují je na obydlí, na mešity, jen aby se zbavili
lidí. Někteří mí příbuzní byli zabiti, i ženy." /Rolník Kafezullah z Harioki
Ulya v provincii Kapisa, severně od Kábulu./
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Západní cestovatelé oznámili, že kraj kolem Kábulu je zcela srovnán se
zemí. Město Jagdalak, mezi Kábulem a Džalalabádem, je zničeno. Pravidelně je
bombardováno údolí Páňšír.
Jiní uprchlíci popisují náhlé útoky ze vzduchu kombinované s přepady
pozemními silami.
"Před 20 dny Rusové bombardovali naše vesnice Bela, Mušvání a Lašapúr.
Zemřelo 120 lidí. 27. srpna ve čtyři hodiny ráno přišli a hned začali zabíjet
lidi. Když skončili v Lašapúru a Mušvání, odešli do Bely. Zabili 130 lidí.
Zabíjejí kalašnikovy a leteckými bombami." /Svědectví vesničanů z okresu Batikot
v provincii Nangarhár, kteří právě dorazili do Péšávaru./
Vojín Džamalbekov, sovětský Tádžik z Dušanbe, který dobrovolně opustil
svou jednotku, svědčil 21.9.84 o masakru, jehož byl svědkem v dubnu 1982 na
silnici mezi Tašqorghanem a Mazáre-Šarif v provinciiBalch, kde byla tehdy
posádkou 122. brigáda, kníž příslušel: "V naší brigádě byla zvláštní přepadová
jednotka. Bratr jejího velitele byl v ní kapitánem. V den velitelových narozenin
se opili vodkou. Kapitán vzal tři vojáky a šli do Tašqorghanu pro hrozny a
jablka. Když přišli do města, napadli je mudžahedíni. Byli zabiti a jejich těla
hozena do vody. Když opilý velitel zjistil, že jeho bratr a tří vojáci byli
zabiti, shromáždil v noci celou přepadovou jednotku. Šli a podřezali celou
vesnici. Usekali jim hlavy. Zabili možná dva tisíce lidí. Vyšlo slunce a
mudžahedíni ta těla pálili. Přijel jsem tam se svým tankem a viděl jsem zničené
domy. Ve čtvrti, kde byla jednotka, nezůstal nikdo naživu. Je to špatná válka,
špinavá válka."
Ve dnech 10. a 11. října 1983 přepadla místní jednotka organizace Džamiate Islámí několik sovětských vojenských zařízení. V odvetu přijela větší sovětská
jednotka s několika Afgánci jako průvodci a tlumočníky do vesnic Kolchabád,
Moškizai a Balakarez. Mohammad Sardar, rolník z Kolchabádu, viděl, jak Rusové
zastřelili jeho souseda a ukryl se. Odpoledne opustil úkryt a šel ke svému
příteli Mohammadu Ahadarovi: "Všichni byli mrtvi. Ahadar, jeho žena a malé děcko
leželi v krvi na podlaze. Jeho devítiletá dcera ležela na okně, napůl uvnitř,
napůl venku. Vypadalo to, že ji zastřelili, když se pokoušela utéci.
Třináctiletý syn ležel v protějším koutě potrhaný a s ustřelenou hlavou. Zvracel
jsem. Pak jsem vynesl muže ven na dvůr a ženy přikryl kusy látky tam, kde byly.
Nechtěl jsem, aby je tak někdo viděl."
Jedenáctiletá Tora z Kolchabádu, která masakr přežila schovaná pod
pokrývkami, vypráví, jak sovětští vojáci doprovázení afgánským důstojníkem
sehnali ženy a děti do místnosti a zabili je granáty, které vhodili okny. Ty, co
přežily, dobíjeli bajonety. Další svědkové popisují podobné scény v Moškizai a

Balakarez. Vesničané, kteří kopali masové hroby těmto obětem, odhadli počet
mrtvých asi po stu v Moškizai a Balakarez a na 160 až 170 v Kolchabádu. Ty,
kteří toto přežili, však čekalo další utrpení: v lednu l984 byly v této oblasti
zničeny dva tanky; nato se sovětští a afgánští vládní vojáci vrátili do
Kolchabádu a postříleli několik starců a další vesničany. Mnozí vesničané, kteří
uprchli do táborů nedaleko Kandaháru, museli pak ještě prchat dále do hloubi
Pakistanu, když tábory byly bombardovány sovětským letectvem.
Tořino vyprávění o ženách, a dětech zabitých granáty potvrzuje svědectví
dvou dezertérů ze sovětské armády, vojína
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Olega Chlana a četaře Igora Rykova, kteří sloužili jako mechanici-řidiči u 1.
motomechanizovaného sboru se základnou v Kandaháru. Chlan říká: "Při trestných
výpravách jsme ženy a děti nezabíjeli kulkami. Zamkli jsme je v místnosti a
hodili granáty." V jiném rozhovoru potvrdil tentýž postup Rykov.
Vojín Vladislav Naumov, který sloužil v praporu specializovaném na trestné
výpravy poblíž Džalalabádu v provincii Nangarhar, popsal svůj výcvik v používáni
bodáku proti vesničanům: "V Termezu /sovětský Uzbekistan/ jsme stavěli modely
afgánských vesnic. Major Makarov opakoval před každým bojovým cvičením:
"Podívejte se na vesnici - tam jsou dušmani /perské slovo NEPŘÍTEL, užívané
sovětským tiskem pro afgánské odbojáře/. Vpřed: Bijte je! Zabíjejí nevinné lidi!
A pak začaly trestné operace… Kryti bojovými vozidly pěchoty, srovnali jsme
vesnici se zemí. Ve slunečním žáru jsme znovu postavili model, a všechno znovu…
Měli jsme bodáky nasazené na puškách a učili jsme se zručně jě používat. Major
často opakoval Suvorovova slova: ’Kulka hloupá - bodák věrný.
- Útočte bodákem a snažte se ho otočit v těle nepřítele.’" 10. září 1984
dezertoval v provincii Logar jeden afgánský důstojník a většina jemu podřízeného
konvoje k odbojářům. Den poté Sověti zatkli čtyřicet civilistů. "Svázali je k
sobě jako dříví. Pak je polili benzínem a upálili zaživa. Byli tam staří i
mladí, muži, ženy i děti. Mnoho lidí si to pamatuje. Říkají, že tehdy zemřelo 40
lidí." /Dr. David, francouzský lékař, v rozhovoru s autory zprávy 22. 9. 84./
Za posledních pět let se stalo tolik věcí, že jsme z toho zmateni. Naši
lidé, všichni nevinní, byli zabíjeni různými způsoby. Bombardovali je z letadel,
shodili živé do studny, pohřbili pod blátem. Některé shodili z letadel dolů,
některé položili před tanky a přejeli. Všechno to byli neozbrojení lidé. Některé
zabili elektřinou. Některé rozsekali na kusy. Něco takového země nepamatuje ani
z doby Čingischánovy." /Hadži Mahammad Naim Ajúbi, kdysi kupec, v rozhovoru v
Quettě dne 3. 10. 1984./
"Důstojníci nám rozkázali, abychom, když utočíme na vesnici, nenechali
naživu nikoho, kdo by o tom mohl vyprávět. Kdybychom odmítli tyto rozkazy
splnit, odpravili by nás samotné." /Vojín Oleg Chlan, dezertér ze sovětské
armády, Christian Science Monitor, 10. 8. 84./
Když Sověti přijdou do vesnice, automaticky všude provádějí domovní
prohlídky. Vyslýchají lidi a pak je uvězní nebo jednoduše namístě popraví,
zvlášť jestli se brání výslechu. Pokud se najde nějaký důkaz nebo udání,
vytáhnou lidi z domů a zabíjejí je před jejich rodinami. Jsou popsány případy
afgánských civilistů zabitých vojáky zcela náhodně a bez souvislosti s jakoukoli
vojenskou operací, kvůli nějaké loupeži nebo prostě ze zlosti a frustrace.
Sovětské helikoptéry útočí na pohřby a svatby. V posledních měsících byly
systematicky napadány karavany uprchlíků.
Četař Rykov, dezertér ze sovětské armády, popisuje, jak jeho jednotka
prováděla prohlídky v provincii Kandahár: "Důstojník nařídil prohledat vesnici a
pokud se našla jediná patrona, řekl: ’To je vesnice banditů, musí být zničena.’
Muže a chlapce zastřelili, ženy a děti daly do oddělené místnosti a zabili je
granáty." /The Times, 28. 6. 1984./
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Komise složená z Michaela Barryho, amerického odborníka na Afganistan,
Richarda Fraileho, specialisty na mezinárodní právo, dr. Antoine Crouana a
fotografa Michela Bareta podrobně dokumentovala masakr 105 lidí ve vesnici
Padchwabe Šana v provincii Logar: "Sovětská obrněná vozidla obklíčila ves při
pronásledování mudžahedinů dne 13. 9. 1982 v osm hodin. Někteří z bojovníků a
vesničanů se ukryli v karezu /krytém zavlažovacím kanálu/. Sovětští vojáci
poslali dva staré lidi, aby vešli do kanálu a vyvedli ukryté ven. Když ti to
odmítli, starci se vrátili nahoru a hlásili, že uvnitř nikdo není. Podle očitého
svědka, jednoho ze starců, přijelo cisternové auto a nalilo do tří otvorů karezu
olejovitou kapalinu. Z jiné cisterny lili bílou kapalinu, ke které přidali bílý
prášek ze stolibrového pytle. Potom třikrát vystřelili z kalšnikovů a pokaždé
následoval silný výbuch. Chránili si přitom oči a hlavy přilbani. Když se oheň a
kouř rozjasnil, pokračovali u dalšího otvoru. Zůstali až do tří hodin odpoledne.
Na odchodu se smáli a tleskali si za úspěch operace. - Prvního dne byla potom
vytažena čtyři těla, druhého dne třicet, třetího dne šedesát osm. Poslední tři o
sedm dní později… Dělalo se jim špatně z nesnesitelného zápachu. Znetvořená těla
byla vytažena jen s největšími obtížemi: lidé nepoznávali ani své děti a
příbuzné. Když se jich dotýkali, zůstávaly jim v rukou kusy. Mohli je
identifikovat jen díky hodinkám, prstenům a jiným věcem, které měli na sobě."
Mohammad Amin Salim, kdysi profesor islámského práva, který se vrátil do
své vesnice v Šomalí, popisuje hromadné popravy: "Když Rusové přijdou do vesnic
nebo míst, kde jsou neozbrojení lidé, zabíjejí je bodáky, a to i ženy a děti. Je
tolik příkladů a ty jsou tak kruté, že je o nich těžko mluvit. Například loni
jsem byl ve vsi, kam přišli Sověti prohledávat domy. Ve vsi bylo sedm starců,
včetně mne. Když přišli do vesnice, všechny je zamkli, mne od nich oddělili. Byl
jsem v jiném domě a viděl jsem, co se stalo. Zeptali se starých mužů, kde jsou
jejich synové. Řekli, že žádné nemají. Jakmile to Sověti slyšeli, začali střílet
ze samopalů, dva z nich zabili. Třetího… postavili ke stromu a jeden voják ho
velikým hřebem, myslím, že to byl vyřazený bajonet, bodl do prsou a přibil ke
stromu. Říkám vám, co jsem viděl. Jiný Rus měl hřeb v ruce a bodl jiného starce
do úst, vykloubil mu spodní čelist. Ostatní dali do studny a za nimi tam hodili
výbušninu. Mně se podařilo utéci, když odešli do dalšího domu. Po dvanácti nebo
třinácti hodinách jsem se vrátil do vesnice. Viděl jsem také dva
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zabité malé chlapce. To se stalo loni v měsíci seretanu /červen - červenec 1983/
ve vsi Karez. To je jen jeden z tisíců případů. Mohl bych vám hodiny a hodiny
vyprávět o tom, co jsem viděl na vlastní oči." /Rozhovor s autory v Péšávaru dne
29.9.84./
Následující zpráva je od francouzských lékařů Patricka Davida a Francoise
Freye, kteří byli na počátku září 1984 v provincii Logar: "Baraki Barak leží na
cestě spojující celý afgánský sever s Pakistanem. Viděli jsme 45 nevinně
zabitých. Některým podřezali krk. Některé upálili benzínem. Některým připevnili
na záda výbušninu a roztrhali je. Rusové uřezávali lidem rty a uši a vypichovali
jim oči. Viděli jsme muže, kterého Rusové střelili do nohy, když mu předtím
ukradli hodinky a peníze. Dva chlapci se schovali do studně. Rusové tam pustili
nějaký plyn, který vybuchl, když se dostal do styku s vodou. Jeden chlapec
zemřel a druhý, o kterého jsme se starali, měl vážné problémy s plícemi. Asi
dvanáctiletý chlapec v Chalozai byl postřelen do lokte, když utíkal před Rusy."
/Rozhovor v Péšávaru dne 22. 9. 84./
Počet doložených vražd afgánských civilistů odráží zlost, frustraci a
nedostatek kázně sovětských vojáků. Při cvičení jim řekli, že je posílají do
Afganistanu pomáhat Afgáncům v boji proti americkým, pakistánským a čínským
žoldnéřům, ale místo toho zjistili, že jsou obklopeni nepřátelským obyvatelstvem
a často utlačováni svými vlastními důstojníky. Následující incident byl popsán
bývalým hlasatelem Rádia Afganistan: "V roce 1981 jsem ležel v nemocnici Aliabad
/v Kábulu/. Potkal jsem tam malého chlapce, asi osmiletého. Byl zraněn ruskými

střelami. Soucitně jsem na něho mluvil, ale on se bál, že ho dají do vězení
atd., nechtěl se mnou mluvit. Ale za den nebo dva viděl, že jsem spolehlivý, že
s ním mám soucit. Začal se mnou mluvit a řekl, že žil v provincii Ghazni.
Jednoho dne on a další děti, s nimiž si hrál, pozorovali Rusy projíždějící kolem
vesnice. Náhle se jeden Rus otočil a začal střílet… On byl zraněn a odvezen do
kábulské nemocnice, další dvě děti byly zabity na místě, ostatní utekly."
/Rozhovor v Alexandrii, Virginia, 25.3.84./
Další zprávu přináší měsíčník Afgánského informačního střediska ze srpna
1984. Ředitel střediska prof. Mažrú ujišťuje, že její pravdivost je ověřena
několika svědky: "Za vesnicí /Lalma v provincii Nangarhar, dne 2.srpna 1984/
pásl chlapec starý deset až dvanáct let krávy. Hrál si s malou dřevěnou
napodobeninou zbraně. … Když přijeli Rusové, zamířil svou hračku na jejich
tanky. Obklíčili ho a přivedli do vesnice. Tam ho vyslýchali před vystrašenými
vesničany. Očitý svědek vyslechl následující výslech. Jeden z Rusů se zeptal:
’Co to máš v ruce?’ - Chlapec odpověděl: ’To je má puška.’ - ’co s ní?’ ’Zabíjet nepřátele’ - ’Kdo jsou nepřátelé?’ - ’Ti, kdo nás trápí v našich
domovech.’ - Bylo zřejmé, že domovem nemyslel chlapec domovinu, vlast či něco
podobného a že ’nás’ znamenalo jen jeho rodinu. Nic vážného… - a přece jeden z
Rusů chlapce chytil a jiný vzal jednomu z vesničanů srp a účinným a rychlým
pohybem proťal chlapci hrdlo…"
Motivem zabíjení bývá loupež, a přepadány bývají i mešity. Mula Mohammad
Feda ze vsi Pašmul, okres Panzvai v provincii Kandahár ve svém písemném
svědectví popisuje, jak byl spolu s 15 dalšími věřícími přepaden Sověty v místní
mešitě,
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když 15. srpna 1984 začínali svou ranní modlitbu: "Než nás vyvedli ven,
prohledali nás i mešitu, měli strach z možných ukrytých zbraní. Pak nás vzali do
jiné mešity, kde čekal tucet jiných zatčených a s nimi sovětští strážci.
Postavili nás tam ke dlouhé zdi a mysleli jsme, že nás zastřelí - u těch ruských
prasat je to normální. A tak jsme se začali modlit Kalima. Nařídili nám zvednout
ruce, což jsme ovšem udělali. Potom Rusové začali prohledávat naše kapsy a vzali
nám všechny peníze, které jsme měli u sebe, i naše náramkové hodinky. Hloupý
Obajdullah odmítl dát své peníze a byl okamžitě zastřelen, byl hned mrtev. My
ostatní jsme věděli, co máme dělat."
Sověti také zabili mnoho lidí na svatbách a pohřbech. Dr. Jean Didier
Bardy z organizace "Médecins sans frontieres" popsal, jak byl on a jeho kolegové
z lékařské stanice v Behsúdu v provincii Wardak povoláni v srpnu 1981 do vesnice
Džalrez, aby ošetřili oběti dvouhodinového útoku čtyř helikoptér na svatební
hostinu. Bylo tam 30 mrtvých a 75 raněných. Na pohřbu ve vesnici Kalacha v
provincii Kandahár zabili Rusové 41 lidí. Množí se zprávy o útocích sovětského
letectva na uprchlíky mířící do Pakistanu: "Jakmile nomádi došli do /Pašálského/
údolí, zřídili si na břehu řeky rozlehlý tábor. Těsně po rozbřesku /18. 8. 84/
se objevil antonov, několikrát přeletěl nad jejich nápadnými černými stany,
kouřícími ohništi a popásajícími se zvířaty a vrátil se na svou základnu. MIGy,
které se objevily v deset hodin, uprchlíky dokonale překvapily. Každý shodil dvě
bomby, zřejmě pětisetlibrové, a pak se vrátily a ostřelovaly uprchlíky raketami
a 23-mm děly. Na místě zahynulo 9 žen a 5 dětí a víc než 60 jich bylo zraněno,
většinou vážně. Když Sověti skončili útok, bylo už mrtvých nejméně čtyřicet."
/Zpráva Edwarda Girardeta, Christian Science Monitor z 10. 10. 84./
Existují zprávy o několika typech min používaných sovětským vojskem v
Afganistanu. Často jsou používány nikoli k obvyklým vojenským účelům, nýbrž
proti civilnímu obyvatelstvu. Některé z nich jsou dost silné, aby zabíjely, ale
většina z nich má nálože, které stačí jen ke zmrzačení.
Když sovětští vojáci opouštějí nějaké území, nechávají kolem své základny
minová pole. Tato nijak nevyznačená pole způsobila již mnohokrát smrt civilistů.
Někdy jsou miny pokládány v párech, takže ten, kdo se pokusí odstranit první
minu je zabit nebo zraněn druhou. Navíc Sověti systematicky kladou miny v těch
oblastech, kde mohou nejpravděpodobněji obyvatele
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postihnout. Jeden typ je oválný a pokládá se ručně. Jiný typ, tzv. motýlek, je
vypouštěn z helikoptér. Má dvě křídla z plastiku, která zajišťují, že mina po
vypuštění doplachtí na zem. V jednom z křidélek je rozbuška. Tyto miny se
vyhazují v kontejnerech, které ve vzduchu vybuchnou a rozhodí miny do dalekého
okolí. Zdá se, že existují ve dvou barvách, zelené pro pastviny a pískové pro
silnice a horské cesty. Zaminovávána bývají též mrtvá těla: "Nedaleko místa
zvaného Mustochan nemohl nikdo odstranit tělo mrtvého bojovníka ani se ho
dotknout, protože se báli, že by mohlo být zaminováno. Nakonec se k němu
přiblížila jeho sedmnáctiletá sestra a byla vyhozena do vzduchu spolu s tělem
svého bratra. Museli jsme posbírat kusy jejich těl a dát je do pytle." /Nasser
Ahmad Faruqi v rozhovoru vydaném v Oslu v únoru 1984./
Miny jsou i v obytných domech. "Když Rusové přišli do domů, položili tam
malé bomby v kufřících. Když je pak ženy nebo děti zvednuly, vybouchly. Odešel
jsem z vesnice s mudžahedíny. Pak přišli Rusové. Přišli do vsi a položili bomby.
Když jsme se vrátili, nacházeli jsme mrtvá těla a u dveří nebo pod postelemi
bomby. Sám jsem to viděl." /Mohammad Zaher, rolník z Qala-e Šahad, okres
Džaghatu, provincie Ghazni, v rozhovoru v Quettě dne 3. října 1984./
Hned od začátku afgánského konfliktu se objevovaly alarmující zprávy o
minách maskovaných za předměty denní potřeby a často i za předměty upoutávající
pozornost dětí. Tyto zprávy jsou těžko ověřitelné. Sověti mohli afgánský
konflikt v jeho počátcích využívat k experimentům s novými typy zbraní a mohli
přerušit tyto experimenty, jakmile hrozilo, že by vyvolaly mezinárodní
pozornost. Například ošetřovatel organizace "Médecins sans frontieres" Fric
Valls slyšel od muže pracujícího ve vládní nemocnici ve Fajzabádu v provincii
Badachšán, že ten pravidelně vídal pacienty, kteří ztratili končetiny kvůli
minám, maskovaným za pera, hodinky, zapalovače nebo mince.
Sovětské a afgánské vládní přepadové skupiny často zatýkají muže
vojenského věku. Bývají vězněni v dočasných polních táborech nebo předáváni
politické policii Khad a vyslýcháni o odboji. Většina z nich bývá nakonec
odvedena do afgánské vládní armády. Tyto násilné odvody jsou prostředkem, kterým
se musí doplňovat počet snižovaný častými dezercemi. Často se tak děje bez
ohledu na věk nebo na již vykonanou vojenskou službu. Muži jsou násilně
zařazováni do armády a třeba i padnou v akci, aniž by jejich rodiny o nich
cokoli věděly, kromě toho, že je jednoho dne vojáci odvezli. Někteří zadržení
bývají podrobováni důkladnějším výslechům ve věznicích Khad v Kábulu nebo v
centrach provincií, což je vždy spojeno s mučením a následujícím uvězněním nebo
popravou. Mučení používají rovněž sovětské jednotky již v průběhu akcí, někdy s
pomoci afgánských tlumočníků, aby dostali z vesničanů informace o odbojových
jednotkách. Afgánská milice a Khad také zatýkají uprchlíky na cestě do
Pakistanu. Ti z nich, které propustí /často teprve po zaplacení vysoké pokuty/,
se musejí vrátit do svých vesnic. Lidé mohou být uvězněni i za to, že se
odmítají vrátit do své domovské oblasti, zvláště v údolí Panšír. Ženy, děti a
starci jsou mučeni polními jednotkami kvůli informacím. Rodiče dvanáctiletého
chlapce, jenž měl tak ošklivě spálenou paži, že s ní mohl jen obtížně pohybovat,
vysvětluji americkému lékaři dr. R.
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Simonovi na klinice v provincii Kunar v květnu 1984: "Řekli mi, že do jejich
vesnice přišli ruští vojáci, drželi jeho paži nad ohněm a ptali se na
mudžahedíny."
Sovětské jednotky a afgánské vládní vojsko ničí afgánské zemědělství.
Různými způsoby sledují jediný cíl: zničit ve vesnicích zásoby potravin, na
nichž závisí odboj, i možnost nové úrody. Celé velké oblasti Afganistanu se
staly pouští, kde nemůže nikdo přežít. Helikoptéry a letadla často střílejí po
rolnících pracujících na poli. Ti, kdo neuprchnou, jsou nuceni změnit tradiční

pracovní dobu a pracovat v noci: "Zemědělské práce musíme dělat tajně. Jakmile
lidé odejdou pracovat na pole a objeví se letadla, postřílejí je. V mém okolí už
bylo takto zabito 10 nebo 12 lidí." /Svědectví rolníka z Harioki Ulya, provincie
Kapisa, v Péšávaru v září 1984./
Na polovině zavlažované a většině nezavlažované půdy se tradičně pěstovala
pšenice. Při sovětských útocích na vesnice jsou systematicky ničeny její zásoby.
Ekonom, který pracuje v Péšávaru, říká, že si všiml této strategie již v
listopadu 1980 na severu země, když cestoval z Kábulu ke svým rodičům do Mazáre
Šarif: "Mezi Kábulem a Mazárem byla úrodná zelená oblast s mnoha zahradami.
Zničili všechno - budovy, stromy, a kolem silnice byly miny. Již tenkrát začali
s touto taktikou vyhladovění. Viděl jsem, jak pálili úrodu. Kolem silnice byl
jen popel. Bylo to nedaleko Rabataku. Potom jsem se ukryl v jedné čajovně,
protože jsem slyšel, že Sověti střílejí z automatů. Pět kilometrů dál byla
bohatá úroda, a oni ji pálili. Hořelo celou noc, až do rána. Bylo to čtyři
kilometry od silnice, takže odtamtud nemohli mudžahedíni ohrozit sovětské
konvoje. Chtěli prostě vytvořit nedostatek potravin."
Od té doby se stalo pálení pšeničných polí součástí každé útočné i odvetné
operace. Stále se opakuje totéž: vesnice je bombardována, lidé zabiti, pšenice
spálena. Nejen na polích, ale také ve stodolách, v domech, ve vozech. V Majdanu prý také pšenici otrávili. Ze začátku zřejmě používali napalmu. Svědectví
popisují bomby s fosforem, jimiž se dosahuje značného rozšíření plochy
zachvácené ohněm. Kromě toho Sověti ničili i ostatní zásoby potravin: olej,
vejce, cukr. Vesničané pobaveně vyprávějí, jak Sověti střílejí z automatických
zbraní po kuřatech.
Afgánské zemědělství závisí na komplexním systému rovnováhy přírody s
technologie. Půda vyžaduje stálou péči, aby bylo zachováno potřebné zavodňovací zařízení a aby nedocházelo k erozi. Někde je třeba udržovat pečlivě
vybudované terasy.
(foto: Hikmatyar:"Svatou válku nelze ukončit dohodou!")
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Sovětské a afgánské vládní jednotky však systematicky útočí na všechny části
zemědělského systému. Zavlažovací kanály, většinou podzemní, jsou bombardovány a
ničeny granáty, a stejně tak i terasy. Spolu s ničením zásob obilí jde ničení
ovocných stromů a vinic, a to i v oblastech, kde se nebojuje. Všeobecně
rozšířené je i loupení potravin provázené loupením cenných předmětů.
Afgánští komunisté a jejich sovětští spojenci změnili život v afgánských
městech, zvláště v Kábulu. Ve městech je nyní vytvořena společnost
komunistického typu. I soukromé hovory jsou nebezpečné. Kulturní politika
afgánské vlády usiluje o rozrušení tradičních afgánských kulturních svazků s
islámským světem a se Západem a o prosazení sovětizované, rusifikované kultury.
Systém je udržován politickou policií Khad. Její rozpočet je vyšší než zozpočet
vládního vojska a je kryt přímo Sovětským svazem. Khad je pod úplnou a stálou
kontrolou sovětských poradců a má své důvěrníky doslova v každém úřadě a v každé
školní třídě v Kábulu.
Počátkem roku 1982 založila skupina profesorů kábulské univerzity
Organizaci na ochranu lidských práv a akademických svobod. Neměla dlouhé trvání,
pět jejích členů bylo zatčeno v dubnu 1982. Vedoucím této skupiny byl historik
Hasan Kakar. Po zatčení byl držen o samotě, po 15 měsíců měl zakázáno cokoli
psát nebo číst, za celou tu dobu mu povolili jedinou návštěvu jeho
čtrnáctiletého syna, a to v přítomnosti vojáka. Později byl jeden z pěti
zatčených propuštěn a zbývající odsouzeni k trestům vězení v délce od 7 do 12
let. Jeden jejich bývalý student je pak v prvním týdnu září 1984 spatřil ve
vězení Pole Šark: "Viděl jsem všechny profesory. Rostarovi vlasy úplně zbělely a
zešílel. Halah z bití úplně ohluchl. I Kakarovy vlasy jsou docela bílé, ale
ještě se drží."
Novin a časopisů se úplně zmocnila vláda již za Tarakiho, ale útoky proti
ne zcela závislým novinářům pokračují i za Karmala. Několik zdrojů včetně

Amnesty International potvrzuje, že v roce 1982 zemřel v důsledku mučení známý
básník a vydavatel deníku Anis Šah Saršar-e Šomali. Zprávy uvádějí, že byl
uvězněn v únoru 1982 spolu s asi 40 spisovateli a umělci pracujícími pro vládní
afgánský rozhlas a televizi, příp. pro ministerstvo kultury. Později, ve snaze
podrobit sdělovací prostředky ještě přísnějšímu dozoru, propustil Babrak Karmal
ministra informací a postavil rozhlas, televizi, tisk a film pod přímou kontrolu
ministerského předsedy.
Po sovětské okupaci je ovšem samozřejmostí cenzura knih. Z knihkupectví
zmizela náboženská literatura a ze Západu pocházející tituly a vystřídaly je
knihy a časopisy ruské. Mnoho známých národních spisovatelů se stalo
orwelovskými "neosobami". Všichni "správní" spisovatelé jsou organizováni ve
Svazu spisovatelů sovětského typu, nezakrytě politicky usměrňovaném. Protože
neexistuje žádná možnost dovoleného publikování protestů, uchýlili se obyvatelé
afgánských měst k ilegálním letákům, tzv. "nočním dopisům", jejichž rozšiřování
i pouhé vlastnění je ovšem strašným zločinem. Mnoho lidí uvěznili, mučili a
odsoudili k několikaletým trestům vězení za to, že vlastnili jediný leták. I
soukromé rozhovory jsou sledovány sítí agentů Khad: "Když přišli Rusové,
vycvičili mladé dívky jako písařky a dosadily je do úřadů. /…/ Vycvičili je, ale
ony neumějí psát na stroji! Posílají je s doporučujícím dopisem. I když jsme
věděli, že neumějí psát,
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nikdo si nemohl dovolit říci, vy nejste dobrá písařka. Například do mého úřadu
poslali dvě 'písařky', které neuměly psát. Když jsem zjistil, že jsou z Khadu a
mají pistole, pracoval jsem raději sám. Někdy přicházely do práce unavené a
ospalé. Zeptal jsem se, proč. Řekly, že měly v noci práci, prohlížely nějaké
domy. Když jsme se znali už rok, leccos mi řekly. Pozorovaly, co dělám a co
říkají mí přátelé. Předtím se v úřadě mluvilo o vládě a o Rusech. Když poslali
tyhle dívky, všichni mlčeli. Nemohli už mluvit." /Džahadyar Aminullah Wardak,
bývalý státní zaměstnanec, v rozhovoru s autory v Péšávaru dne 24. 9. 1984./
Setkání s cizinci, zvláště s Američany, se považuje za důkaz zločinnosti
prima facie: V květnu 1982 uvěznil Khad všechny afgánské úředníky pracující na
americkém velvyslanectví. Sovětští důstojníci je vyslýchali a pokoušeli se
vynutit z nich mučením doznání, že jsou agenty CIA. Francouzský dominikánský
mnich Serge de Beaurecueil učil na lyceu v Kábulu a vychovával u sebe doma
několil opuštěných dětí. V červnu 1983 bylo šest z nich spolu s dalšími dvěma
uvězněno agenty Khad. Na mučení byli obviňováni, že jsou agenty špióna Serge de
Beaurecueila. Jeden z nich, který měl u sebe průkaz opoziční strany, byl
odsouzen na deset let, ostatní dostali po několika měsících vězení. /Serge de
Beaurecueil se v srpnu 1983 vrátil do Francie./
Někdy jsou lidé vězněni jen pro pouhou známost s jinými Afgánci: "V mé
cele byla žena, která se jmenovala Rahima. Měsíc ji mučili. Dostala se do vězení
už přede mnou a mučili ji hůř než mne. Pracovala na ministerstvu zemědělství a
nějaký muž se tam pokusil zabít jednoho z členů strany. Zatkli ho a on při
mučení řekl: ’Rahima je má přítelkyně.’Takže ji zatkli také." /Bývalý student z
Kábulu v rozhovoru s autory v Péšávaru 23.9.1984./
Vláda zakazuje jakoukoli formu veřejné demonstrace proti sobě. Na
demonstranty se střílí a jsou vězněni a vyslýcháni, kdo byl organizátorem
demonstrace. V roce 1980 a v menší míře i 1981 byly stovky lidí zabity a tisíce
uvězněny při potlačování demonstrací sovětskými ozbrojenými silami.
Velká demonstrace spojená se stávkou zahájila dne 21.2. 1980 týden
masových demonstrací, jichž se zúčastnily statisíce lidí. Po nich stříleli
vládní vojáci ze samopalů a tanků a Sověti z helikoptér. Afgánská vláda
oficiálně přiznala 500 mrtvých. Mnoho šíitských náboženských hodnostářů bylo
zatčeno a hromadně popraveno, další zmizeli ve vězeních. V dubnu 1980 ke druhému
výročí komunistického převratu, zorganizovaly své vlastní demonstrace
středoškolačky, k nimž se brzo přidali i další studenti. Vojáci na ně stříleli a
zatýkali je po tisících. Bylo zabito víc než 50 studentů, z toho polovina dívek.
V září 1981 svolaly středoškolačky další protisovětské demonstrace na protest
proti mobilizaci záložníků. Ve středu Kábulu je zastavily sovětské a afgánské

tanky: "Zevnitř tanků nás reproduktory vyzývali: 'Zastavte demonstraci, nechoďte
dál nebo vás postřílíme.' A pak řečičky jako 'Vy jste bohatství země, ale
nechápete, že jste se daly svést imperialisty, kteří neradi vidí, že žijete
komunisticky, nesmíte je poslouchat,' a podobně. A dívky odpovídaly: ’Známe vás,
Leninovi synové, víme, že jste vrazi, ale nechceme se vrátit. Raději se dáme
zabít. Táhněte z Afganistanu!' /…/ Z ruských tanků začali pálit /…/ Šest dívek
zabili, pak je naložili do
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ruského džípu." /Svědectví bývalého předníka v Chicagu dne 15.4. 1984./
Nedávno vstoupila v platnost nová nařízení silně omezující shromažďování i
při svatbách, pohřbech apod., stejně jako cestovaní. Sovětští poradci ovládli
školy a ministerstvo školství. Nové učebnice dějin chválí nejen Sovětský svaz,
ale i carské Rusko jako jedinou zemi přátelskou Afganistanu. Ruština nahradila
angličtinu ve všech případech, kdy je vyžadován cizí jazyk. Studenti a učitelé
jsou pod stálým tlakem, aby vstoupili do strany. Na učitelská místa přicházejí
zcela nekvalifikovaní lidé, často prostě absolventi středních škol. - "Jednou k
němu /středoškolskému učiteli z Kábulu/ přišli lidé z partaje a vyzvali ho, aby
do ní vstoupil. Odmítl čistě proto, že to byl muslim, velmi zbožný muž. Pak ho
nějaký čas nechali být, ale potom znovu přišli a zas žádali totéž.
Když opět odmítl, přišla pro něj v noci Khad. Za dva dny našla jeho žena a
děti jeho tělo přede dveřmi." /Nevlastní bratr oběti, dnes lékař žijící v
Atlantě, v rozhovoru 10.5.1984./
Studenti, kteří jsou členy strany, působí jako oči a uši Khad na středních
školách, špehují, vyslýchají a dokonce i zatýkají. Učitelé zas naopak mohou
studentům odebrat středoškolský výkaz a fakticky je tak poslat do armády.
Důvodem k tomu nemusí ani být nějaký ideový prohřešek, stačí vztek učitele.
Mladí muži nejsou zproštěni vojenské služby, chtějí-li studovat na univerzitě,
pokud zároveň nepracují pro Khad. Studium v SSSR je jiná možnost, jak se vyhnout
službě v armádě. Většina afgánských univerzitních profesorů opustila zem,
někteří byli zatčeni - a tak i na fakultách dominují sovětští poradci. Vyučují
rusky a mají perské tlumočníky. Obsah kursů se zcela změnil, byly zrušeny
přednášky o islámské kultuře, namísto toho zavedli kromě samozřejmých
marxistických žvástů ruštinu a španělštinu - tu učí ovšem Kubánci, jak jinak!
(foto: Velitel Nassoud vysvětluje plán útoku na ruskou základnu
Farkhar./foto:l'Express/
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Studenti-straníci mají samozřejmě nejrůznější výsady a nemusejí znát vůbec nic.
Stranický průkaz postačí. Studenti i školáci jsou posíláni do SSSR, a to někdy i
proti své vůli a přes nesouhlas rodičů.
Právníci, pokud nebyli pozatýkáni už za Tarakiho nebo Amina, po sovětské
invazi shledali, že nemají co na práci. Zákony stanoví Revoluční rada svými
dekrety. Jsou to překlady sovětských textů a afgánská vláda je nemůže odmítnout.
Orgány, které si formálně podržely svůj status, byly ovládnuty sovětskými
poradci. Mohammad Ajjúb Assil, profesor kriminologie na kábulské policejní
akademii, popisuje změny v právním systému: "Po sovětské invazi se změnila
struktura policie i podstata jejích úkolů. /…/ Tresty, mučení, bití, domovní
prohlídky, špehování lidí a zabírání jejich majetku jsou na pořadu dne. Různé
právní záruky a dodržování trestního řádu prakticky zmizely. Autorita soudce i
veřejného žalobce se přenáší na policii. /…/ Známý princip, že žádný skutek
nesmí být považován za zločin, pokud není za takový uznán příslušným soudem, z
našeho systému zmizel. Také zmizelo vědomí, že trestný čin je individuální; do
viny jsou zahrnováni členové rodiny a blízcí příbuzní obviněného, třebaže je to
proti platným zákonům. Zákonné vymezení zločinu ztratilo svůj význam a

důležitost - místo toho se považuje za zločin jakýkoli skutek, který poškozuje
zájem Rusů."
Režim udržuje svou kontrolu nad městy tím, že terorizovanému obyvatelstvu
stálou možností svévolného zatčení, mučení, uvěznění a popravy sugeruje
všudypřítomný strach. Khad zatýká lidi neustále a mnoha způsoby. V noci obklíčí
dům a prohledají ho dřív než si odvedou oběť, přitom trhají polštáře, šaty,
prohledávají všechny knihy a papíry. Jindy jsou mladí muži zastaveni hlídkou na
ulici a odvedeni do armády. Rodiny zatčených nevědí, kam jsou oběti odváděny, a
pokud dojde k zatčení mimo domov, pak nevědí ani o něm. "Následující léto /1982/
musel vézt svou manželku do porodnice. Tři svoje děti staré 4, 3 a 1 rok, zamkl
v domě, protože neměl nikoho, koho by s nimi nechal. Při porodu nastaly
komplikace a lékaři poslali manžela pro nějaké léky, které musel koupit v
lékárně. Cestou ho zatkli vojáci a chtěli na něm papíry. Neposlouchali žádná
vysvětlování a vzali ho sebou. Naštěstí po třech dnech narazil na důstojníka,
který měl pochopení, a ten ho nechal jít. Když se vrátil do porodnice, našel
svou ženu i právě narozené dítě mrtvé, nedostalo se jim toho léku. U něj doma
roční dítě zemřelo a ostatní dvě byly v komatu pro nedostatek jídla. Musím
končit, nemám odvahu pokračovat." /Dopis afgánské ženy z Kábulu příteli do
Francie./
Zatčení se zakládají na "důkazech" získaných od informátorů, od
vyslýchaných a mučených a příležitostně i z elektronického odposlechu. Někdy
Khad zatýká lidi jenom proto, aby získala informace o jiných členech jejich
rodiny. Používá mučení, aby je přiměla mluvit. Když odboj provede atentát nebo
jinou akci, bezpečnostní síly často odpovědí prohledáním domů a obchodů v okolí
a zatýkáním tam přítomných lidí; mladé muže pošlou do armády a ostatní do
vězení. Někdy se takové prohlídky provádějí docela náhodně.
Již záhy po převratu v dubnu 1978, za Tarakiho a Amina, bylo mučení
politických vězňů brutální a dosti rozšířené. Avšak po invazi Sovětů v prosinci
1979 a po dosazení Babraka
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Karmala bylo zapojeno do vyšetřování a tvoří součást promyšleného výzvědného
systému. "Byl jsem vězněn třikrát, jednou za Tarakiho, jednou za Amina a jednou
za Karmala. Předtím zabíjeli mnoho lidí bez jakéhokoli vyšetřování. Mnoho lidí
prostě zmizelo. Ale potřetí vyšetřovali opravdu důkladně. Je to mnohem lépe
organizováno, diky Rusům." /Mohammad Nabi Omar Khel, stavební inženýr, v
rozhovoru s autory v Péšávaru dne 27.9.1984./
Zdá se, že frekvence a intenzita mučení je pečlivě odměřována podle
politické důležitosti a fyzické odolnosti vězně. Následuje svědectví Šafaga
Torialaje, důstojníka vojska, který pracoval pro jednu ze stran odboje a v únoru
1982 byl zatčen a uvězněn v úřadovně Khad v pevnosti Ghazni: "Zůstal jsem tam 4
nebo 5 dní. Pak mne přivedli do místnosti a nařídili nám /vězňům/ sednout si na
lavici. Přivedli nás před zajaté odbojáře a vytrhávali jim nehty. Nám říkali:
’Toto se stane i vám, pokud se nepřiznáte.’ Byli tam Rusové i Afgánci. Většinou
ale Rusové, ostatní byli tlumočníci. Ti, kterým vytrhávali nehty, omdlévali.
Jednou nás nějací Rusové a afgánští tlumočníci vzali v noci do zahrad v Ghazni,
kde byly topoly. Ohnuli vrcholy dvou topolů k zemi a jednomu vězni k nim
přivázali ruce. Pak uvolnili stromy, takže ty vytrhly vězňovi ruce a on zemřel.
Tomu říkali ’vesta’. A nám opakovali:’Tohle se vám stane, když se nepřiznáte.’
Odpoledne: pátého dne mi řekli, že výslech skončil a že mne zastřelí. Ale v noci
mne převezli do Kábulu a začali mne znovu mučit. Byl jsem v místnosti, kde byl
tak nízký strop, že se v ní nedalo stát, asi 1x1,5 m, a byl jsem tam se dvěma
dalšími vězni. Bylo to v Pol-e Charkhi a jsou to cely pro nejnebezpečnější
vězně. Mučí se tam elektrickými šoky. Jednou se během výslechu jeden ze Sovětů
naštval a udeřil mě kalašnikovem do úst, vyrazil mi tři zuby. Tak mne mučili asi
jeden rok, denně asi tak 2-4 hodiny. Mučili mě různí lidé, Afgánci i sovětští
důstojníci. Sověti mučili víc a měli víc otázek. Také nám bránili ve spánku.
Dávali mi šoky mezi palce, mezi prsty, mezi spánky. Často jsem upadal do
bezvědomí. Jednou mne pověsili na zeď na háky. Nenechali mne spát, jíst ani pít
po 48 hodin. Rukama mne přivázali k hákům a nohy jsem měl svázané. Hrozně mne

bolel žaludek a ledviny. Pak mne sundali a dali mi kousek chleba a trochu vody.
Potom mne pověsili na celý den nohama vzhůru."
Svědectví Razie, studentky kábulské univerzity, která byla zatčena v roce
1981 a vězněna rok: "Viděla jsem, jak mučili mnoho lidí. Mne také mučili.
Elektřina, bití, nedovolit spát, nohy ve studené vodě, to je běžná věc. Jednoho
muže přinutili stát na desce s vyčnívajícími hřeby a bili ho řetězy a kabely.
Jiného pověsili za nohy ke stropu. Všechny muže mučili. Ženám bránili ve spánku
nebo je přinutili stát ve studené vodě, pak přidali nějakou chemikálii a za půl
hodiny jim začala odpodávat kůže. Přinutili je stát bosé ve sněhu, dávali jim
elektrické šoky, vytrhávali jim vlasy, bili je elektrickými obušky. Měli něco
jako sluchátka, připevnili k nim dráty, nasadili vám to na hlavu a dali šok mužům silnější. Nebo připevnili dráty na ruce a nohy. Někteří na mučení žen
dohlíželi. Někdy mučili každého zvlášť, jindy víc lidí společně ve stejné
místnosti. To byl způsob psychického mučení. Například přivedli dívku, kolem ní
byli muži z Khad. Pak přivedli muže, odbojáře, a před ním dívku trápili,
ohmatávali
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jí po celém těle. A pak před ní bili jeho, ubili ho k smrti a jí pak nechali
samotnou s jeho mrtvým tělem. Ta dívka, Džamila, byla ve vězení semnou. Měla z
toho šok, týden se nemohla vůbec pohybovat. Když si mne zavolali, dali mi papír
a řekli, napiš svůj úplný životopis. Pak se zeptali: 'Popsalas všechnu svou
protivládní činnost?' Vzali pistoli a řekli: ’Když nám to nechceš říct,
zastřelíme tě.' Pak mne nechali v místnosti samotnou asi 3 nebo 4 hodiny. Když
přišli a viděli, že jsem nic nenapsala, řekli: Teď tě budeme mučit, elektrická
šoky nebudou pro tebe dobré, holčičko.’ Potom mne osm hodin vyslýchali a pak
začali se šoky. Měli něco jako pravítko, uhodili mne přes prsty a já uskočila se
šokem. Pak mě přinutili stát ve studené vodě, přidali nějaké chemikálie, a po 35
- 40 minutách se mi začala odloupávat kůže. Ukázali mi mou fotografii na
demonstraci. Chtěli ze mne něco dostat, ale nemohli. Mučili mne dva měsíce,
bránili mi ve spánku a říkali, že přivedou mou sestru, zbijí ji a znásilní.
Prvního dne mne vyslýchaly tři ženy. Celé ženské vězení řídila také žena, ale
všechny byly podřízeny mužům. Často přicházeli ruští poradci a říkali, že Rusko
je výborná země a že nám pomáhají. Někdy měli uniformu, jindy ne. Právě oni
organizovali výslechy. Jakmile vyšetřovatel skončil výslech, šel jim oznámit
výsledek. Pak se vracel a dával nové otázky. Od mužů jsme slyšely, že poradci
někdy i sami mučili, ale neviděly jsme to." /Rozhovor s autory v Péšávaru dne
23. 9. 1983./
Svědectví rolníka ze severního okraje Kábulu, zatčeného v létě 1983: "Dali
mne do malé místnosti, kde jsem byl sám 12 hodin. Pak přišli dva Rusové a
tlumočník a začali vyšetřovat. Rusové řekli: ’Jsi bandita.’ Obvinili mne, že
jsem v naší vsi podpálil školu. Bili mne a otloukali o zeď. Dali mi konečky
prstů pod nohy stolu a udeřili na stůl. Z nehtů mi tekla krev, některé byly
rozbité. /…/ Nařídili, abych vstal, když jsem vstal, abych si sedl, a opět abych
vstal. Mezitím mne bili do holení. Pak mne nechali samotného 24 hodin. Po pět
nocí opakovali stále tytéž otázky. Říkali: ’Tvoji lidé se už přiznali, a my
známe způsoby, jak i tebe přinutit k přiznání.’ Odpovídal jsem, že nic nevím.
Tlumočník mne uhodil do žaludku, musel jsem se opřít o stěnu. Rusové připnuli k
mým palcům dráty a dali mi šok, upadl jsem do bezvědomí. Za hodinu jsem se
probudil a řekli mi, abych se přiznal, nebo že mi znovu připnou dráty./…/ Měli
tam dva stoly, obrátili mne nohama vzhůru, dali mi hlavu mezi ně a přitlačili je
k sobě. Opřeli mi nohy o stěnu, ruce položili na ty stoly a tlumočník mne přes
ně bil. Křičeli:
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'Přiznáváš se nebo ne?' Asi po půlhodině jsem cítil lehkost v nohou a tíhu v
trupu a hlavě. Otekl mi krk a oči. Třásly se mi ruce, ztratil jsem nad nimi
kontrolu. Pak jsem upadl nadlouho do bezvědomí. Když jsem se probral, nejprve
jsem nemohl otevřít oči. Když jsem je konečně otevřel, viděl jsem na podlaze
spoustu krve. Ústa jsem měl tak oteklá, že jsem nemohl jíst." /Rozhovor s autory
v Péšávaru dne 30. 9. 1984./
Svědectví kupce z Kandaháru, zatčeného v září 1981: "Nejprve mne přivezli
na velitelství Khad v Kandaháru. /…/ Řekli mi, abych jim dal jména těch, kterým
jsem pomáhal. To jsem odmítl a popřel jsem, že bych něco věděl o těch
dokumentech. Tak spustili elektřinu, připjali dráty k mým prstům a jazyku. Dráty
vycházely z podobného přístroje s klikou, jako byly starodávné telefony.
Ovládali je ručně. Točili klikou a já jsem ze šoku upadl do bezvědomí. Pak mě
hodili břichem na zem a bili mne tyčemi. Potom mne hodili do vody. Svázali mi
ruce za záda a k nohám a tak jsem musel sedm dní stát, jenom vždy večer jsem
směl pět minut odpočívat. Mučili mne lidé z Khad, a každé ráno přicházeli Rusové
a říkali: ’Dej nám ta jména a pustíme tě.’ Poroučeli těm z Khad, co mají dělat,
a každé ráno dostávali hlášení. Potom mne zavřeli na 40 dní o samotě a
vyslýchali mne už jen jednou nebo dvakrát. Pak mne pustili." /Rozhovor v Quettě
dne 3. 10. 1984./
Zdá se, že zařízení na mučení elektrickými šoky pochází z DDR nebo ze
Sovětského svazu. Vzrůstá přímá účast sovětských poradců při mučení. Sověti
zřídili poblíž Kábulu školu, kde učí příslušníky Khad vyslýchat a mučit teoreticky i prakticky. Některé cvičí přímo v SSSR. Afgánští vězni jsou po
mučení a výsleších v úřadovnách Khad přemisťováni do věznic /Pol-e Charkhi v
Kábulu a do menších provinčních/, ale někteří i do SSSR. Podmínky věznění jsou
součástí mučení a mají vězně zlomit: "Byl jsem v malé místnosti /v budově Khad/
a bylo nás tam 48. Ani jsme si nemohli sednout. Nebylo tam nic, matrace ani
koberec, místnost byla úplně prázdná, až na 48 lidí. Všude byly vši. Měli jsme
právo jít na záchod jen jednou za 24 hodin, ve dvě hodiny ráno po skupinách po
pěti lidech. Nebyla tam voda, kterou bychom se mohli umýt /důležitá nejen z
hygienických, ale i náboženských důvodů/; neměli žádný ohled na to, že jsme
lidé, udělali z nás zvířata. Jednou za 24 hodin bylo málo, a tak jsme vyhloubili
pode dveřmi díru, kam jsme močili. Často přicházeli lidé, kteří měli průjem.
Protože nemohli čekat až do dvou ráno, káleli do malé mísy. V těchto podmínkách
jsem byl dva měsíce." /Anwar-ul-Haq, student fyziky; rozhovor s autory v
Péšávaru dne 29.9.1984./
A takto to vypadá v Pol-e Charkhi: "…Byl tam jeden bývalý důstojník, starý
muž. Jednou dostal krvavý průjem. Z té stravy musel dostat průjem každý, byla
vzácnost, když měl někdo vnitřnosti v pořádku. Pokusil se dostat do umývárny,
ale… strážný křikl: 'Stát! Jsi bandita, pálil jsi školy a svatý korán!’ Stařec
skoro umíral. Násilím otevřel dveře a běžel k umývárně. Strážný ho udeřil pásem,
když se vrátil měl obličej plný krve. /…/ Pak mě dali do místnosti s asi 12
lidmi. Jeden z nich si lehl na zem a to způsobilo hádku. /…/ Nebylo tam vůbec
místo! V noci, když se člověk chtěl obrátit na bok, musel probudit všechny
ostatní. Na umývárnu jsme mohli chodit jen jednou za 24 hodin, v šest. Víte,
stolice je přirozená věc. Někteří měli naléhavou potřebu, tak jsme vstali,
podrželi před nimi svůj plášť, a oni to udělali v cele."
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/Bývalý student Qader, vězněný v Pol-e Charkhi v roce 1980, rozhovor s autory v
Péšávaru dne 29. 9. 1984./
Tyto podmínky vyvolaly hladovku některých vězňů v květnu 1982. Některým z
nich byly za to prodlouženy tresty. Mezi vězni jsou informátoři…. V Pol-e
Charkhi je méně Sovětů než v úřadovnách Khad, ale přesto ani toto vězení
neuniklo sovětizaci.
Vězni mohou v Pol-e Charkhi čekat bez obvinění nebo soudu celé měsíce.
Někteří pravděpodobně "nevinní", jsou pak bez vysvětlení propuštěni. "Viníkům"
je předložen dokument zvaný "prohlášení o obvinění", sepsaný Khad. Obsahuje
závěry vyšetřování, cituje zákon, z jehož překročení je obžalovaný obviněn, a
navrhuje, jaký trest má vynést Revoluční soud. Vězeň se nemůže sejít ani se svou

rodinou ani s právníkem a nemůže se připravovat na obhajobu. V mnoha případech
je hlavním důkazem přiznání vynucené mučením. Někdy se vězeň dozví o tom, že
bude mít proces, teprve v noci, která mu předchází. Pak je odvezen z věznice do
úřadovny Khad na tejné zasedání Revolučního soudu. Ten ve všech případech vyhoví
doporučení Khad. Proti rozsudku není odvolání: "O půlnoci mne zavolali a řekli
mi: 'Zítra ráno půjdeš před soud.’ /…/ Soudce neposlouchal obhajobu, kterou jsem
si napsal. Místo toho uvedl tři důkazy mé viny: ’Jsi z Majdanu, a Chulam Ahmad
Farhád /zakladatel odbojové strany Afghan Mellat/ je také z Majdanu - to
dokazuje, že jsi členem strany Afghan Mellat. Nepracuješ pro vládu. Třetí důvod
k odsouzení je, že členové Afghan Mellat a mudžahedíni zaútočili před měsícem
/kdy obviněný byl ve vězení/ na silnici Kábul - Džalalabád na ruské vládní
jednotky. To je důkazem, že Afghan Mellat je zcela proti vládě, takže patříš do
vězení.' Řekl jsem: 'Není žádný důkaz mého členství. Prosím, ukažte mi nějaký
dokument, jako např. průkaz, fotografii nebo podpis, a já pochopím, že musím do
vězení.' Ale on mi vůbec neodpověděl a prostě tam napsal: 'Pět let'. Celá
proceduta trvala asi dvacet minut." /Inženýr Omar Khel v rozhovoru s autory v
Péšávaru dne 27.9.1984./
Tyto soudy mohou vynášet i rozsudky smrti. Ten musí být potvrzen Revoluční
radou, ale obviněný se proti němu odvolat nemůže. Od září 1984 se počet poprav
dramaticky zvýšil. Všichni svědkové, bývalí vězni, úředníci i vězeňští zřízenci
se shodují, že skutečný počet poprav je daleko vyšší než oficiálně ohlašovaný. V
roce 1980 ohlásila kábulská vláda 18 poprav, v roce 1981 14, v roce 1982 16 a v
roce 1983 13. V roce 1984 bylo ohlášeno 42 poprav jen za září a dalších 24 za
říjen tohoto roku. Bývalí vězni však hovoří o stovkách lidí hromadně
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popravovaných již v roce 1982. Někdy odsouzený ani nezná rozsudek. Revoluční
soud mu řekne, že se 'jeho případem bude zabývat později'. Pak pro ně jedné noci
přijdou a popraví je.
I ve městech jsou případy zabíjení ze vzteku nebo z pomsty za útoky
odboje: "Ruský voják v Kábulu vypálil ze svého samopalu dávku do skupiny lidí
čekajících na autobusové zastávce, přičemž zabil nejmíň 6 a zranil 12 lidí.
Stalo se to ve večerní špičce dne 7. května 1984 na zastávce Tajmani. Džíp se
třemi nebo čtyřmi uniformovanými vojáky vyrazil neočekávaně ze sovětské základny
Khairkhana a řítil se k autobusové zastávce, kde čekalo 24 lidí. Voják vzadu na
džípu vypálil a potom se auto řítilo zpět do Khairkhana. Podle očitých svědků
byly mezi raněnými tři patnáctileté dívky, uniformovaný afgánský důstojník,
několik vojáků, žena s dítětem a nějací staří lidé. Podle některých zpráv
polekal prý vojáka náhlý pohyb davu. Podle diplomatů je pravděpodobnějším
vysvětlením pomsta za předchozí přepad, při kterém zahynulo 7 Rusů." /The Times
ue dne 16. 5. 1984./
"Někdy mudžahedíni zabijí někoho ze strany. Pak přijdou vojáci a zabíjejí
vše okolo, bez rozdílu. Lidé se snaží utéct, nejsou to mudžahedíni, prostě
místní lidé, /…/ a utíkají ze strachu. Ale vojáci je pronásledují, chytají a
zabíjejí. To se stalo několikrát. /Bývalý policejní úředník v Kandaháru v
rozhovoru v Alexandrii, Virginia, dne 23. 3. 1984./
Afgánští odbojáři počítají s tím, že v případě zajetí budou zabiti.
Svědectví sovětských vojáků toto mínění potvrzují: "Likvidují je." /Odpověd
vojína Nikolaje Ryžkova na otázku, jak zacházejí sovětské jednotky s afgánskými
zajatci. Veřejné shromáždění v Nex Haven, Connecticut, 27.2.1984./
Bývalý vojín sovětské armády Garik Muradovič Džamalbekov byl příslušníkem
121. brigády, jejíž velitelství je v Mazáre-Šarif. Jednoho dne v únoru 1982 byl
svědkem následující události na jedné silnici v provincii Samangan: "Kapitán
Ruděnko si vzal několik tanků, odjel na Rabatak a zajal 12 Afgánců. Jen dva z
nich byli ozbrojeni. Přivezl je na posádku. Byl opilý. /…/ Pak je svázali,
povalili na cestu a kpt. Ruděnko vydal rozkaz přejet je tanky. Viděl jsem, jak
se vozidla vracela, celá od krve. Když zabíjejí, nechávají těla šakalům, jen
uvolní cestu a pohodí je mimo. /…/ Uřízl hlavu /kpt. Ruděnko/ jednomu z mrtvých,
mullahovi s dlouhou bradou. Přinesl ji zpět a povídá: 'Podívejte, přinesl jsem
rybu.' Dal ji jednomu z vojáků a přinesl ještě benzín. Celou noc lili na hlavu

benzín a pálili ji, ráno z ní byl jen popel." /Rozhovor v Péšávaru dne 21. 9.
1984./
Bývalý vojín sovětské armády Vladislav Naumov jednoho dne v květnu 1983
právě dokončil opravu dvou bojových vozidel na silnici Kábul - Džalalabád, když
uslyšel nadávky: "Dva vojáci pronásledovali muže se svázanýma rukama. Měl oteklý
obličej s čerstvými škrábanci a krvácela mu ústa. Přivedli tohoto afgánského
zajatce k tankům a donutili ho kleknout. ’Tak co s ním uděláme?’ Přišli dva
poddůstojníci, opilí. Jeden z nich se podíval na Afgánce a řekl se zlým úsměvem:
’Ten nestojí za zavření. Musíme ho zastřelit.’ ’Ne’, mumlal ten druhý, ’měli
bychom ho pověsit za nohy na slunci. Aby věděl, na koho si dovolil.’ Ale pak
přišel poručík. Vojáci hlásili, že zatkli banditu. ’Dobře’, řekl důstojník,
’vyrovnáme si účty. Zastřelte ho. Přineste automat!’ Afgánec chápal, co se má
stát a začal něco povídat ve svém jazyce, ale nikdo ho
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neposlouchal. Všichni jsme stáli okolo, čekali jsme, co se stane. Jeden z vojáků
se vrátil a řekl, že automaty jsou zamčené. 'To je zlé’, řekl důstojník, ’musíme
si poradit bez kulky. Postavte ho ke hlavni.' Důstojník vylezl na věž tanku,
vojáci strčili svázané ruce Afgánce do hlavně děla. ’Ustupte stranou’, zařval
důstojník. ’Pal!’ Když se kouř rozplynul, nezůstalo po Afgánci ani stopy.
Všichni odešli. Čekal jsem v řadě na čaj ke kaši, když náhle četař za mnou začal
křičet: 'Táhni, svinský zvíře! Nevěděl jsem hned, co se děje. Pak jsem uviděl
psa s kusem masa v hubě. Byla to paže toho člověka, kterého jsme právě zabili."
/Le Monde ze 3. a 4. 6. 84/ Bývalý četař sovětské armády Igor Rykov svědčil:
"Nebrali jsme žádné zajatce. Žádné. Všechny jsme je zabíjeli na místě. Jakmile
jsme je chytili, důstojníci nám nařídili je zabít. Povím vám příběh: Velitelem
mé jednotky byl poručík Gevorkjan. Když jsem přišel k jednotce, byl už rok v
Afganistanu. Říkal nám, že toho mnoho viděl a že je teď jako kámen, naučil se
zabít absolutně každého a musí to naučit i vojáky. Jednoho dne přivedl asi
čtrnáctiletého chlapce. Řekl nám, že hoch je jistě ’bandita' - pokoušel se
utéci, když viděl vojáky. Jeden voják v naší jednotce, Oleg Sotnik, nesnášel
pohled na krev. Gevorkjan vzal bodák /…/, dal ho Sotnikovi a nařídil mu, aby
chlapce zabil. Sotnik byl v obličeji k nepoznání. Stál jako přibitý a třásl se
po celém těle. Chlapec seděl pokojně na zemi. Nakonec se Sotnik ovládl, přišel k
chlapci a bodl ho nožem do prsou. Chlapec začal křičet a natahoval se po
Sotnikových rukou. Gevorkjan zařval: 'Ty idiote! Co si myslíš, že děláš? Podívej
se, jak se to dělá!' Vytáhl nůž, udeřil chlapce do obličeje, a když padal nazad,
bodl ho nožem do krku - jednou, dvakrát. Všichni okolo jsme se dívali, ale nikdo
nic neříkal," /Le Monde ze 3. a 4. 6. 84/
Afgánská vláda nepovolila Mezinárodnímu Červenému kříži činnost na
afgánském území. Protože tato organizace nechce pracovat bez výslovného souhlasu
vlády, omezuje se nyní na zřizování nemocnic a léčebných středisek pro uprchlíky
v Pakistanu. Někteří francouzští lékaři a ošetřovatelky, nadšení a odvážní,
poskytují lékařské ošetření odbojářům a civilnímu obyvatelstvu v oblastech
kontrolovaných odbojem. Patří ke třem pařížským centrům - "Médecins sans
frontieres", "Aide médicale internationale" a "Médecins du monde". Spolu s
afgánskými lékaři zřídili v zemi kliniky. Sovětské a afgánské vládní vojsko je
však považuje za nepřátelský personál a je prokazatelné, že jsou systematicky
ohrožováni. Za velké sovětské ofenzívy v údolí Páňšír v květnu 1982 pracovaly v
této oblasti dr. Laurence Laumonier a zdravotní sestra Capucine de Bretagne z
organizace "Aidě médicale internationale". Dr. Laumonier svědčí: "Rusové hledali
právě nás. V každé vesnici, do které se dostali se vyptávali:'Kde jsou ty dvě
Francouzsky?’" Dr. Juliette Fournot z "Médecins sans frontieres" nám v rozhovoru
konaném v Paříži 8. června 1984 řekla: "Ke konci loňského srpna /…/ zadrželi
mudžahedíni v noci 5 lidí. Jeden z nich měl vysílačku, druhý mapu, na které byla
vyznačena naše nemocnice a domy, kde bydleli lékaři." Dr. Phllippe
Augovard_řekl, že v době sovětské ofenzívy v Logaru v lednu 1983 Sověti zatkli
ženy a děti a přinutili je stát bosé ve sněhu: "Sověti jim řekli, že je
nenechají odejít, dokud neřeknou, kde jsou francouzští doktoři," /Rozhovor v New

Yorku 31.1.84/ Dne 16. ledna /1983/ se Sovětům podařilo dr. Augovarda zajmout.
Poslali ho do Kábulu
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kde mu Afgánec mluvící anglicky dal na vybranou: pokud chce zůstat neústupný,
dostane trest smrti nebo dlouhé vězení, pokud bude správně mluvit na tiskové
konferenci a na veřejném procesu, během pěti měsíců ho propustí: "Řekli mi, co
musím dělat. Tiskovku připravili předem. Odpovědi byly také připravené. Objevily
se pouze ty otázky, na které byly připravené odpovědi. /…/ Není lehké říkat
úplné lži o lidech, se kterými jsem pracoval nebo kterým jsem se pokoušel
pomoci. /…/ Ale byla to jediná cesta, jak se z toho dostat. V kábulu mne
vykreslili jako špióna, který přišel dodávat zbraně. Celý proces byla jen
propaganda. Byl režírován přesně jako divadelní hra. Je to velice těžké,
ponižující, muset říkat slova, kterým člověk nevěří, která nejsou pravdivá. Po
procese mne propustili." /Tisková konference ve Francii 12. 6. 83/ V roce 1981
začali Sověti systematicky bombardovat nemocnice řízené Francouzi. Dr. Laumonier
svědčí: "Když poprvé bombardovali naši nemocnici v údolí Páňšír, navštívila jsem
Massúda /velitel odboje v údolí/. Řekla jsem mu, že postavíme novou nemocnici a
na střechu dáme červený kříž, aby věděli jistě, že je to nemocnice. Řekl mi, že
jsem se zbláznila, že by to prý Rusům jen ulehčilo bombardování. Ale stejně jsem
to udělala, a pak přiletěly helikoptéry a bombardovaly nás. /Rozhovor s autory
zprávy v Paříži dne 16. 6. 84/ Dr. Fournot v Péšávaru dne 27. 9. 84 řekl: "Vím,
že budeme mít mrtvé…"
Po sovětské invazi byli ze země vyhnáni zahraniční novináři a jen velmi
malému počtu skutečně nezávislých dopisovatelů byl potom ještě dovolen Kábul. A
ti byli na každém kroku doprovázeni afgánskými ’tlumočníky', byl jim
odposloucháván telefon a při odjezdu ze země museli předložit k cenzuře všechny
své poznámky. Někteří novináři se pokusili podat o probíhajících bojích zprávu z
druhé strany. Sověti je pochopitelně označili za špióny a zločince. Francois
Missen a Antoine Darnaud byli zadrženi vládními oddíly v Kandaháru 9. září 1980.
Důstojníci si odmítli ověřit jejich novinářské průkazy a místo toho je obvinili,
že jsou agenty CIA. Po převozu do Kábulu byli vyslýcháni Asiatem, který mluvil o
SSSR jako o "své zemi". Žádal, aby přiznali své spojení s CIA a hrozil
dvacetiletým vězením. Nebylo jim dovoleno setkat se s francouzskými diplomaty
ani s nikým jiným. Nakonec jim řekli, že je propustí, když poskytnou rozhovor
afgánské televizi, přiznají se ke své činnosti pro CIA a popíší své zločiny
proti revoluci. Souhlasili a byli propuštěni 2. listopadu 1980. Dne 17. září
/1984/ přišel do Afganistanu v doprovodu odbojářů francouzský telvizní reportér
Jacques Abouchar. Překvapily je sovětské oddíly, které Abouchara zajaly a vzaly
sebou do Kábulu. Tam byl odsouzen k 18 letům vězení. Na nátlak francouzské vlády
byl pak 25. října /1984/ propuštěn s varováním, že napříště budou zajatí
novináři zabíjeni.
V další samostatné kapitole, nazvané "Výcvik dětí jako špiónů", připomíná
zpráva tzv. dodatkový protokol k ženevské konvenci o vedení války čl. 77,§2,
který stanoví, že děti pod 15 let nemají být zatahovány do válečného konfliktu a
zejména pak nesmějí být najímány do ozbrojených sil. Tuto zásadu potom
konfrontuje s praxí sovětských a afgánských vládních vojsk: Hoši staří 10-14
let, někdy sirotci, jsou lákáni do tzv. Pionýra. Pak je pošlou do SSSR, kde jsou
cvičeni v používání zbraní a ve vojenském zpravodajství. Když se vrátí, jsou
vysíláni mezi odbojáře s různými úkoly jako špionáž nebo atentáty
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na odbojové vůdce. Mudžahedíni, kteří je zajali, tvrdí, že umějí zacházet se
sovětskými zbraněmi lépe než oni sami. Na důkaz toho zpráva předkládá nejen

svědectví uprchlíků pořízená v Péšávaru, nýbrž i monitorovanou relaci
oficiálního komunistického kábulského rozhlasu.
Zpráva dále připomíná mimořádné obtíže, spojené s jakoukoli mezinárodní
kontrolou v Afganistanu. Konstatuje, že i Amnesty International si ve svých
výročních zprávách stěžuje, že důkladnější informace z Afganistanu není možno
získat. Afgánská vláda odmítá snahy o vysílání zpravodajských misí OSN do
Afganistanu jako vměšování a tudíž prý porušování Charty OSN.
V závěrečném samostatném oddílu se zpráva zabývá porušováním lidských práv
afgánským odbojem. Připomíná nejprve, že oficiální afgánská vláda je členem
Spojených národů a signatářem ženevských konvencí i jejich dodatkových
protokolů, a že také 24. ledna 1983 ratifikovala Mezinárodní pakt o lidských a
občanských právech. SSSR je zakládajícím členem Spojených národů a stálým členem
Rady bezpečnosti, signatářem ženevských dohod, a dne 16. října 1973 ratifikoval
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Naproti tomu afgánský odboj
nemá svou vládu a není členem Spojených národů ani stranou v mezinárodních
ujednáních. Dokonce není ani jednou, jednotnou "stranou válečného konfliktu". Je
na tucet takových stran, které mají své úřadovny v Pakistanu a Iránu, a kromě
nich existují ještě další kmenové a politické skupiny. Bojovníci uvnitř
Afganistanu jsou organizováni do skupin, které mají větší, menší nebo vůbec
žádný styk s organizacemi v zahraničí. Vnitřní rezistenci tvoří také venkované
bez vzdělání, operující bez jakéhokoli řízení anebo vedení místními vládami
vytvořenými některou z bojujících stran. Proto je nanejvýš prolematické hovořit
o porušování lidských práv "odbojem" jako takovým. Jednotlivé strany odboje se
odlišují mírou svého respektu k lidským právům. Některé z aktů, porušujících
tato práva, vůbec nemusejí být výrazem politiky a dílem organizace, mohou
jednoduše pocházet od desperátů. A nehledě ani na to, budou instituce
kontrolující území a obyvatelstvo mít vždycky větší odpovědnost než politické
skupiny působící v podzemí, v podmínkách krajního ohrožení.
Nehledíc na toto vše zpráva konstatuje, že některé složky afgánského
odboje se dopustily činů, které jsou porušením ženevských konvencí. To se, týká
zejména zabíjení válečných zajatců, mučení zajatců, respektive vězňů, a dále
útoků na civilní objekty. Některé z těchto praktik jsou všeobecné, některé jen
příležitostné. Helsinský výbor se pokusil poslat do Kábulu misi, která by, mimo
jiné, prozkoumala důkazy o některých takových činech, z nichž kábulská vláda
obvinuje odboj. Tato snaha byla kábulskou vládou odmítnuta. Zpráva přesto
dokumentaci i v naznačeném směru přináší: Pokud se týče zacházení se sovětskými
válečnými zajatci, zpráva konstatuje, že po úsilí Mezinárodního výbojů Červeného
kříže se "částečně zlepšilo". O zajatých vojácích kábulského režimu říká, že
odboj je všeobecně považuje spíše za možné spojence než za nepřátele. Avšak
odbojáři často popravují zajaté "nepolepšitelné komunisty". Jedná-li se o zajaté
agenty Khad, nutno připustit, že ženevská konvence o "vedení války, stejně jako
dodatkové protokoly k ní zvláště připomínají, že špióni nemají status válečných
zajatců. Takže jejich postavení před soud není "per se" porušením těchto
konvencí. Zpráva vsak připomíná
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slzy, krev a pláč
že mnohé údaje potvrzují, že různé strany odboje stavěly předpokládané špióny
před "islámské tribunály", odsoudily je k smrti a popravily. Autoři
poznamenávají, že neměli žádnou možnost posoudit, do jaké míry měly osoby
postavené před "islámské tribunály" právo obhajoby.
Konečně pokud se týká útoků na civilní cíle, jedná se především o osoby
spolupracující se Sověty a kábulskou vládou. Dále některé odbojové skupiny
útočily na školy a pálily je, což souvisí i s tím, že jich vládní jednotky
využívaly jako opěrných bodů. Uvádí se k tomu svědectví, připomínající, že ve
venkovských oblastech jsou mnohdy školy jedinými zděnými objekty, které na sebe
přirozeně upoutávají pozornost bojujících stran.
x

Zprávu připravili Jeri Laber,/ředitel Helsinského Výboru USA/ a Barnett
Rubin /profesor Yalské univerzity/. Originální verze čítá 212 stran. Český
překlad a výtah - Ivan Tesař.
Převzato z "afgánského zápisníku" /mezinárodní časopis na podporu bojujícího
Afganistanu/ č. 1.
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Válka posílila pozice sovětského režimu: vytvořila do té doby neznámou
atmosféru národní solidarity. Ija Erenburg, tehdy velmi slavný novinář a mluvčí
ozbrojených sil, vyjádřil jednomyslné pocity všech sovětských lidí, když roku
1944 napsal:
"Národy, které milují svobodu, zvolají s námi, že na zemi existují školy,
kam nemůže být přijat černoch, Žid, nebo Slovan, protože je černochem, Židem
nebo Slovanem. Tyto školy mohou vychovávat leda podněcovatele genocid, ne
humanisty… Rudá armáda je opravdu armáda osvoboditelka: nechce si podmaňovat
cizí země, nechce nikomu vnucovat svou vůli. Postupuje směrem na západ s jedinou
ideou, za jediným cílem: zbavit svět fašistické pohromy. A jestliže je schopna
vykonat tento veliký čin, tak jen proto, že už dvacet sedm let rozumí naši lidé
pojmu bratrství." (Jaro v říjnu, 1944)
Po čtyřiceti letech čteme tyto řádky se smutným a trpkým úsměvem. Ale v té
době, na konci války, nám vítězosláva dodávala křídla. Nechali jsme se unášet
euforií a ukolébávat iluzemi.
Jak se na svém pochodu sovětská armáda přibližovala k Labi a potom k
Berlínu, tak se i u vrstvy inteligence rozvíjelo nadšení z vítězství a zvyšovala
se naděje na triumf demokracie v poválečném světě. Nechali jsme za sebou sice
deset milionů mrtvých, ale to už je válka! Lidé pochopitelně věděli, že kdyby
byli vůdcové chytřejší, mohli zemi ušetřit zděšení vyvolaného pohromou z roku
1941; že nemuselo zemřít hlady dva milióny lidí v obleženém Leningradě; že
vůdcové nechali shnít vědce, spisovatele a staré komunisty v lágrech a
věznicích; že přivedli zemědělství do záhuby; že zaplatili osvobození každého
města, každé pevnosti, desetinásobnou cenou v lidských životech…
Ale to už byla minulost: člověk měl před očima zářivé vítězství, slávu
nejsilnější mocnosti na světě a jistotu, že tentokrát spravedlnost zvítězila.
Nikdy se Rusko, dokonce ani ve svých skvělých dobách (za Petra I., za Kateřiny
II. a Alexandra I.) nepozdvihlo tak vysoko: k západní hranici teď vedla
nejkratší cesta, jakou kdy ruská historie poznala. Do sovětského tábora
vstoupilo Polsko, Československo, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Jugoslávie a
Albánie; ještě roku 1946 stála sovětská vojska v Rakousku. Žádnému moskevskému
carovi se nikdy nesnilo o takovém rozšíření své moci! Mohla odvaha ruského
nacionalisty nebo i vlastence dále vzdorovat tomuto rozmachu Říše? A to ještě
nastal vliv Ruska na východní svět, který neměl v Orientě obdoby: čínští
komunisté vítězili, Sovětský svaz byl oslavován bojovníky za nezávislost v Indii
a v Indo číně, v Barmě a v Koreji.
Odvaha osvobozujícího Ruska teď vzbuzovala obdiv na celém světě, dokonce i
u bílých emigrantů, kteří byli ještě nedávno ideologickými nepřáteli. Exilový
spisovatel Bunin, držitel Nobelovy ceny, který žil v Paříži, nadšeně komentoval
ve svém časopise ofenzívu na Východě: "Rusově postupují, oni postupují!" (20. 7.
1944). "Celé Rusko už je svobodné! Vykonali tam opravdu ohromný čin!" (22. 7.
1944). Týž Bunin napsal: "Všichni Rusové jsou náhle rudější než ti Rudí." (1.
12. 1944). "Slaví se nevímkolikáté výročí Rudé armády, pořádají se oslavy v
Rusku i ve Francii… Všichni - mluvím o Rusech žijících zde - jsou celí bez sebe
nad vítězstvími této armády, nad ’svou láskou k vlasti, nad tím, jak se
obětovala’…" (23.2.1945). /l/
Ale do té doby choval Ivan Bunin k sovětskému Rusku jen nenávist a
pohrdání. Ve své knize "Prokleté dny" napsal, že během revoluce "se v člověku
probudila opice", že v ulicích běsnil "zezvířečtělý dav", "oceán bahna, podlosti
a sprostoty 'nového světa’"r "Ve skutečnosti už nezbývá, než abychom se oběsili,
tak jsme terorizováni, tak s námi surově nakládají. Jsme oloupeni o veškerá
práva a zákonnost, uvrženi do pokořujícího otroctví, vystaveni ustavičnému

ponižování a týrání." A během všech let, která trávil ve Francii, se Bunin dusil
vztekem. Pak ovšem přišly poslední roky války a on s nadšením napsal: "Rusové
postupují, oni postupují!"
---------/l/ "Le journal de Bounine" (Tři díly vydané v ruštině). Díl III. Nakl. Possev,
1982, str. 166-176.
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revolver revue
Celá emigrace se tak poprvé obrátila k Rusku. Sovětská vláda pochopila
tuto náhlou změnu a snažila se ji využít: 14.6.1946 byla schválena rezoluce
Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR: "O opětném přijetí sovětského občanství pro
bývalé poddané Ruské říše…" Vítězství nad nacismem spojilo bílé i rudé v
jednotné Rusko. Inteligence sebejistě věřila, že země vstupuje do nové éry. Jak
zvon se rozléhal hlas Anny Achmatovové, když se r. 1945 radovala z vítězství:
Vítr tichounce šumí,
sníh krajinu poněžněl,
výstřely cizáků už nezní…
Trošku klidu pro mou zemi.
Achmatovová byla tehdy živoucím vtělením historické kontinuity ruské
kultury: stala se slavnou už před První světovou válkou, později ale byla mnoho
let v sovětské literatuře považována za cizinku a dokonce za nepřítelkyni proletariátu. Achmatovová, vdova po zastřeleném básníkovi a matka několikrát
zavřeného syna, opěvovala vítězství sovětského Ruska, Rudé armády:
Konečně se přiblížilo - a země je očekává:
Vítejme Vítězství.
Ať žena do výše své dítě pozdvihne,
před smrtí a tisícerým trápením zachráněné:
to je náš pozdrav, naše sláva.
V osobě této básnířky se spojily svě epochy, dvě třídy, dvě kultury. V
dubnu 1946 patřila Anna Achmatovová ke skupině leningradských básníků pozvaných
do Moskvy. 2. 4. četla své básně v klubu spisovatelů; 3.4. v Domě odborů a 4.4.
na universitě. Její úspěch přesáhl všechna očekávání: v sloupově síni Domu
odborů byla uvítána stojícím davem.
Tehdy s ní byli v Moskvě i jiní básníci. Tak se například zúčastnil
Alexandr Frokofjev, původem z rybářské rodiny od Ladožského jezera, talentovaný
autor písní, i když komun´istický dogmatik. Dále Olga Bergholtzová, nedávná
členka Komsomolu, později oběť stalinských represí, která se během blokády
Leningradu stala hlasem obleženého města - pravidelně četla své básně do rádia a
svou odvahou a optimismem podporovala morálku svých posluchačů. Vsevolod
Rožděstvenskij, akméista mladé generace, vytříbený estét a překladatel
francouzských parnasistických básníků. Konečně básník-voják Michail Dudin, který
byl už v té době demobilizován.
Na začátku roku 1946 byla vyhlášena Stalinova cena za literaturu pro
válečné roky 1943-1944. Mezi laureáty byli starý prozaik Vjačeslav Šiškov, A.
Tvardovskij, básník, který bojoval na frontě, autor knihy "Vasilij Ťorkin". Dále
bývalý emigrant Alexej Tolstoj a Michail Lozinskij, jeden z vůdčích
představitelů akméismu, blízký přítel Gumiljova, Mandělštama a Achmatovové,
odměněný "za svůj vzorný překlad Dantovy Božské komedie".
Ve stejném seznamu figuruje Venjamin Kaverin za román "Dva kapitáni",
Pavel Antokolskij za báseň "Můj syn" a Samuel Maršak za hru "Dvanáct měsíčků".
O rok později se stal Alexandr Tvardovskij znovu laureátem této ceny (za
rok 1946), tentokrát díky své básni "Dům na konci cesty", která byla publikována
v březnovém čísle časopisu "Izvěstija". Tvardovskij v ní téměř porušil jedno
absolutní tabu: dovolil si politovat úděl sovětských válečných zajatců, kteří se
vrátili z Německa!
Tak první rok po válce sovětský režim a komunistická strana vzbuzovaly
sympatie a často i neúměrné naděje. Tyto sympatie byly živeny hlubokým pocitem
solidarity: utrpěné ztráty se týkaly všech lidí. Nikdo ještě neznal jejich
přesný výčet, ale lidé intuitivně tušili, jak velký asi bude. Konečně se veřejně
oznámilo, že 1. 1. 1941 měla strana 3 874 000 členů a že za války komunistů

zahynulo více než tři milióny. Necelá čtvrtina zůstala naživu… Členové strany
bojovali, vzdorovali nebezpečí, umírali v prvních liniích. Jak by tohle nemohlo
posílit morální autoritu strany? Básník Alexandr Mežinov to myslel upřímně, když
ve své programní básni napsal: "Komunisté, vpřed!"
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Skoro nikdo nevěděl o existenci sovětských vězení a lágrů, v kterých bylo
na deset milionů vězňů (srovnej například svědectví Viktora Někrasova). Zato
během celého roku 1946 otiskovaly časopisy výčty nacistických zločinů: od 20.
11. 1945 do 1. 10.1946 vycházely v tisku pod signaturami B. Polevoje, L. Leonova
a Vs. Višněvského. Byly dodávány přímo ze soudního přelíčení Norimberského
procesu. Sověti také uveřejnili svědecké dokumenty o tom, co nacisti zamýšleli
udělat s Ruskem. 4.10.1943 v Poznani prohlásil Himmler v projevu k vrchním
důstojníkům SS: "Osud Rudů se mě obsolutně nedotýká. Blahobyt nebo utrpení
národů mne zajímá pouze tehdy, jsou-li tyto národy otroky naší kultury". Führer
SS při té příležitosti pouze rozváděl teze, které vyslovil Hitler za začátku
války v květnu 1941. "Ve válce s Ruskem," řekl tehdy Hitler svým generálům,
"nesmíme brát v úvahu žádná pravidla cti… Tato válka bude tak neúprosná, jako
ještě nikdy žádná nebyla." V jiném projevu Himmler prohlásil: "Rusové musí být
buď hromadné zahubeni na bojišti, nebo jednotlivě jeden po druhém. Musíme
ruskému národu pustit žilou až do úplného vykrvácení." Sověti byli zvyklí
propagandě nevěřit, ale Norimberský proces měl zcela autentický charakter předložené dokumenty byly nevyvratitelné. Celé Rusko mohlo říci: "Tak tomu jsme
unikli! Před tím nás zachránili naši velitelé, náš vůdce… Odrazit fašistické
nebezpečí se podařilo a teď se nám dostává odplaty!"
Je pochopitelné, že obyvatelstvo Sovětského svazu nechovalo žádné sympatie
k Vlasovcům, vojákům Rudé armády, kteří oblékli německou uniformu; když 6. 8.
1946 četli lidé v "Pravdě" rozsudek vynesený vojenskou komorou Nejvyššího soudu
na závěr procesu s generálem Vlasovem a jeho druhy - byli odsouzeni k trestu
smrti oběšením - není pochyb, že obrovská většina obyvatelstva zakoušela pocit
satisfakce.
Co víc, následky války byly příliš strašné, aby někdo litoval osud
nepřátel a tím méně osud krajanů padlých v nepřátelských řadách. Vyšlo najevo,
že během čtyř válečných let bylo v Sovětském svazu zničeno 1 710 měst, 70 000
městeček a vesnic, 32 000 průmyslových podniků, 65 000 kilometrů železnice… Bylo
nutné všechno znovu obnovit. Jednota byla nezbytná. Jednota společenská a
národní, jednota lidu a jeho vlády.
Zdálo se, že to je uskutečnitelné: Stalin získal autoritu mocného a
chytrého politika, a to nejen v očích cizinců, kteří byli oslněni jeho
vítězstvími a mocí, ale i v očích sovětských lidí. Zvolil si zdrženlivé způsoby
chování a hrál si na mírumilovného vítěze a moudrého otce svého nátoda. Ve svém
projevu k voličům, který pronesl 9. 2. 1946, nemluvil ke všeobecnému překvapení
ani o Straně, ani o příchodu komunismu, ale o mocné slávě země, o vítězství
Vlasti ve velké válce proti vetřelcům.
Byl to Vinston Churchill, kdo odpověděl na Stalinův projev: 5.3. ve
Fultonu mluvil o železné oponě, která se spustila uprostřed Evropy a oddělila
Východ od Západu, mluvil o přípravách nové války, které podnikají sovětští
vedoucí činitelé, a zvětšující se hrozbě nukleární srážky. Churchill rozpoznal,
nebo alespoň v každém případě uhodl, Stalinovy agresivní úmysly a měl důvod, aby
zvonil na poplach. Ale fultonský projev, se kterým se v SSSR seznámilo minimum
lidí, pouze více upevnil jednotu Sovětů kolem Stalina.
Všechno této jednotě pomáhalo. Lidé očekávali mírumilovný vývoj událostí,
jednomyslné uvolnění veškerého napětí. Věci se vyvíjely přesně tak, jak o tom za
války snili idealisté. Lidem připadalo, že by si léta 1945-1946 zasloužila, aby
se jmenovala léta Velkých Nadějí a Velkých Úspěchů.
Každá doba se v historii naší literatury postarala o to, aby vysunula do
popředí jednu z "nejdůležitějších revuí"; hned po válce to byla "Znamja".
"Znamja" hrála mezi revuemi prakticky stejnou roli jako "Krasnaja Zvězda" mezi
časopisy: věnovala se především válečné tématice. Vycházely zde na pokračování

nejlepší knihy o válce, začínali zde svou literární kariéru mladí autoři, kteří
se nedávno vrátili z fronty: S.Gudzenko, E. Kazakjevič, V. Někrasov.
Revue řídil dramaturg a publicista Vs. Višněvskij, bývalý důstojník
námořnictva; mezi členy redakčního výboru byl Nikolaj Tichonov, tehdy předseda
Výboru
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Svazu spisovatelů. Bylo to snad díky samotné Tichonovově protekci, že si mohla
"Znamja" dovolit vydávat až nepravděpodobně odvážné texty?
V červencovém vydání ("Znamja" č. 7) byly uveřejněny básně M.Isakovského
"Vesnici srovnali se zemí", Pavla Antokolského "Vzpomínka nikoli věčná" a Grossmanova hra "Když lidé věří pythagorejcům".
V stručném úvodu představuje svou předválečnou hru Grossman takto:
"Zmizely navždy předválečné ideje a názory? Máme věřit pythagorejcům? Existuje
nepřekročitelná bariéra mezi dobou, kterou nazýváme předválečnou a časem,
kterému říkáme doba poválečná? Po zralé úvaze jsem dospěl k závěru, že nemám
dost vhodného optimismu, abych tuto hru prohlásil za zcela anachronickou…" Co
tedy hlásají pythagorejci? Grossmanův hlavní hrdina, starý zkrachovalý
vynálezce, zkoumá Pythagorovo pravidlo (o kterém se dočetl v knize T. Gompertze
"Řečtí myslitelé"), podle něhož se všechno ve světě opakuje, veškerý vývoj je
cyklický. Hrdina umírá ve chvíli, kdy se mu tento názor potvrdí.
Grossman si tedy Sovětům dovolil připomenout, že kromě marxismu-leninismu
existují i jiné filosofie! A že teorie pokroku není jediné možné odůvodnění
historického vývoje! Neboť kdybychom uvěřili pythagorejcům, pokrok neexistuje a
jedná se pouze o cyklický pohyb. V Grossmanově hře se jeden důstojník
dělostřelectva snaží Pythagora vyvrátit; vysvětluje vnukovi starého vynálezce:
"Váš dědeček si myslí, že je svět podřízen jakémusi opakujícímu se cyklu. Ale já
tomu nevěřím. Svět se snaží jít kupředu. A v tomto pohybu, který rozeběhla naše
velká a slavná revoluce, spočívá smysl a štěstí naší existence," Ale co když je
přesevšechno vývoj světa cyklický, a ne lineární? Co kdybychom uvěřili
pythagorejcům? Uprostřed Grossmanovy hry je otázka, pochybnost, kacířství.
Kacířství rovněž nechybělo v básni M. Isakovského. Sledujeme v ní vojáka,
který se vrátí domů a najde jen hromadu ruin, neboť "Vesnici srovnali se zemí,
rodinu jeho vyvraždili…" Pak jde voják na hrob své ženy:
Za zlé mi neměj, má dobrá ženo,
že vedle tebe neležím:
na klid tvé duše připíjím,
ač na tvé zdraví chtěl bych pít.
Báseň končí čtyřverším:
On pil až k slzám,
k slzám zklamaných nadějí…
Medaili "Za chrabrost v Budapešti"
mu na kabát připjali…
Verš, který evokuje "zklamané naděje", neupadl v zapomenutí: stal se
jakýmsi poválečným heslem. Vlci ze stranické kritiky věděli, co dělají, když se
vrhali na Isakovského: krásně a hluboce znesvětil tabu, když proti sobě postavil
zničenou existenci vojáka a zbytečnou "medaili za chrabrost v Budapešti". Už
nikdy nemohl Michail Isakovskij tuto báseň znovu vydat, ani v žádné sbírce, ani
ve svých sebraných spisech. Až o dvacet let později, v 60. letech, se náhle
určití lidé odvážili prohlásit, že to bylo jedno z jeho nejlepších děl, a
zařadili je do všech antologií, v kterých byli básníci představováni pouze
jejinou básní - tou, která byla považována za nejvýznamnější.
Stejný osud měla i báseň Pavla Antokolského "Vzpomínka nikoli věčná". Týká
se židovského národa, ke kterému básník (vnuk slavného sochaře) sám patřil a ve
které se snažil pochopit jeho tragedii:
Omluv ta tři století zpoždění
a tři tisíciletí mlčení…
P. Antokolskij byl členem Strany. Roku 1946 se stal laureátem Stalinovy
ceny za svou báseň "Můj syn" a stejný rok obdržel i Řád Rudého praporu práce…
Udělení tohoto vyznamenání "u příležitosti jeho padesátých narozenin" bylo

uveřejněno v "Izvéstiji" 12.7. a v půli tohoto měsíce vyšlo další číslo revue
"Znamja", které obsahovalo báseň "Vzpomínka nikoli věčná", kde se Antokolskij
odvážil zvolat na adresu Židů:
Znám do věčnosti mosty visuté,
a až nadejde den setkání,
celý vesmír uslyší: "Šma Izrael".
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Přesně o dva, měíce později se měl dovědět, kolik toho riskoval vybudováním "visutých mostů do věčnosti". Týž Nikolaj Tichonov, který ručil za vyjití
Antokolského básně o genocidě židovského národa, uveřejnil 21. 9. v časopise
Ústředního Výboru "Kultura i Žizň" článek, nazvaný "Braňme Puškina", v kterém
napadal Isaaca Nusinova, autora knihy "Puškin a světová literatura" (je nutné
podotknout, že kniha vyšla už před válkou, roku 1941!). Tichonov obvinil Isaaca
Nusinova z tvrzení, že byl Puškin určitým způsobem ovlivněn západními
spisovateli; podle Tichonova může takto přemýšlet a uvažovat jenom "vandrák bez
pasu kočující po této zemi". To byl začátek neblahé kampaně proti
kosmopolitismu, která se brzy proměnila v "křížovou výpravu" sovětských
antisemitů.
Ostatně Tichonovův článek vyšel v září, ale tento zvrat nastal už v srpnu.
Vraťme se k revue "Znamja". Po sedmém čísle následovalo dvojčíslo 8 a 9;
opět obsahovalo překvapující věci. Například báseň Margarity Aliguerové, ve
které mladá básnířka určitým způsobem rozvíjela téma, se kterým už přišel M.
Isakovskij, téma naděje. Báseň se jmenovala "Velké Naděje" - zřejmý odkaz na
Dickense - a prolínal jí tento refrén: "A v naší noci nám zazáří/ třpyt velkých
nadějí…
A čas běží, těžký a palčivý,
a my toneme v hlubokém mlčení zatvrzele přesto zdvihá se
lot velkých nadějí.
Ve stejném čísle byly také opomíjené texty M. Gorkého, jež obsahovaly
jeden aforismus, který roku 1946, po Stalinově projevu k voličům, mohl vyznít
jako výsměch:"Projevy vládců o tužbách národa se podobají úvahám hluchoněmých o
hudbě."
Avšak nojvýznamnější dílo, uveřejněné v č. 8-9 revue "Znamja", byl román
od neznámého mladého spisovatele Viktora Někrasova, nazvaný "Stalingrad"
(postupem času přejmenovaný na "V stalingradských zákopech"). Toto prosté a
poctivé připomenutí každodenního válčení se výrazně odráželo od mnohomluvného
chvastounství, které zaplavovalo stránky časopisů a revuí.
Tomu, kdo uměl číst mezi řádky, vyprávěla Někrasovova kniha o mnoha
věcech: o neblahé roli stranických komisařů a propagandistů v armádě, o
každodenním hrdinství vojáků, o jejich nepřátelství vůči chvástavým a
vypočítavým velitelům i vůči každému druhu vládní lži. Tato ušlechtilá, odvážná
kniha, která se vyznačovala autenticitou v sovětské literatuře vzácnou, skončila
právě uprostřed, po větě, kterou říká kapitán Keržencev svému vojenskému sluhovi
Valegijovi:
"Vzbuď mě za dvě hodiny, Valegii… Za dvě hodiny a čtvrť…"
Nečekám ani na odpověď. Hlavu nachýlenou nad teplé, měkké břicho,
které páchne potem… už spím.
(Pokračování příště)
Kapitán Keržencev se probudil v "Znamja" č. 10, na straně 38. Ale to už
byla úplně jiná doba. Mezi vydáním dvojčísla 8-9 a číslem 10, mezi dvěma částmi
Někrasovova románu, se vzedmula zlověstná vlna "ždanovismu", která zahltila
prvních 37 stran čísla 10.
Těchto 37 stran bylo věnováno úřednímu dokumentu, nazvaném: "O revuích
Zvězda a Leningrad. Výňatek z rezoluce ÚV KS SSSR ze 14. srpna 1946." V textu
byl referát A. A. Ždanova ("těsnopisný stručný výtah) týkající se těchto revuí,
který byl dvakrát přečten "na schůzi stranických bojovníků a leningradských
spisovatelů".

Ždanov si vybral za svůj cíl slavného prozaika Michaila Zoščenka, velkého
oblíbence Maxima Gorkého, a všeobecně uctívanou Annu Achmatovovou. O Zoščenkovi
řekl: "je to maloměšťák a triviální duch", "Zoščenko má ve zvyku zesměšňovat
způsob sovětského života, sovětský systém a sovětský národ, skrývaje tento
výsměch v nejapném humoru a nevinné zábavě", "Zoščenko ochotně vystavuje na odiv
svou nízkou a vulgární dušičku a činí tak s rozkoší a s potěšením, aby mohl všem
ukázat: pohleďte, jaký jsem uličník!", "Žoščenkova literární, sociální a
politická povaha je prohnilá a zkažená skrz naskrz", "je to mistr ideologické
prázdnoty a sprostoty, nestoudný literární gauner bez zásad". O Anně Achmatovové
prohlásil:
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"Úroveň její poezie je bídná a omezená: je to poezie hysterické dámičky
kolísající mezi svým budoárem a kaplí", "jeptiška nebo hříšnice, často obojí,
míchá dohromady chlípnost s modlitbou".
Dále Ždanov řekl: "Je na mladé sovětské generaci, aby upevnila moc a sílu
sovětského režimu… je nutné vychovat odhodlanou, energickou mládež, která se
nezalekne překážek…"
Dva týdny nato následovala rezoluce ÚV KS SSSR "O divadelním repertoáru a
opatřeních, která povedou k jeho zlepšení" (26. 8.) a ještě pár dní poté
rezoluce o filmu, nazvaná "Velký život". Literatura, divadlo, kinematografie:
tři oblasti kultury byly tvrdě postiženy.
To chtěl vyjádřit básník Alexandr Mežirov, když toho roku napsal (1946):
Střelba hodně daleká, a hodně blízká, a hodně daleká Jsou to naši lidé, kteří zabíjejí našimi zbraněmi
Hned po Ždanově referátu a po rezolucích ÚV se rozbouřil ideologický teror
po celé zemi. "Máme plánovanou ekonomii," napsala na sklonku čtyřicátých let
Lydia Čukovskaja. "A skoro ve všech republikách je odhalena nějaká drobná
hříšnice nebo ubohý lokální pomlouvač. (…) Pod kročejemi každého spisovatele se
rozevírá bezedná propast: ideologická prázdnota."
Prozatím se na spisovatele a filmové i divadelní režiséry pořádala
štvanice pouze v tisku; neuplyne však ani pár měsíců a začne zase hromadné
zatýkání. Poslední měsíce roku 1946 proběhly ve znamení množství anonymních i
podepsaných udání. Byly to hlavně nespočetné udavačské čkánky vycházející v
časopise "Litě- raturnaja gazeta", které tvořili různí patolízalové a mluvkové;
své denunciace zde také otiskl K. Simonov a hlavně A. Fadějev, nový šéf Svazu
spisovatelů (nastoupil 31. 8. po N. Tichonovovi, právě po rezolucích ÚV) a
konečně se zde samozřejmě uveřejňovaly i dopisy občanů bažících po krvi.
Inteligence očekávala demokratické reformy. Důstojníci a vojáci byli v
Evropě - Rudá armáda prošla Německem, Rakouskem, Maďarskem, Finskem, Polskem a
Československem: viděli, že se všude lidem daří lépe než v Rusku. Viděli to, co
jim bylo po desítky let pečlivě utajováno: úroveň západního stylu života. Byli
osvoboditelé, vojáci velké mocnosti - kolébky socialismu; proč se tedy najednou
ukázalo, že jsou vlastně pouhými ubožáky? Během let slýchávali v radiu, četli v
časopisech a vídávali v kinech, že tam na druhé straně nezaměstnaní umírají
hlady, že mají děti nafouklá bříška a že staré ženy vybírají popelnice. Vyšlo
najevo, že je to všechno lež. Dokonce i v Evropě zpustošené válkou měl téměř
každý chodec náramkové hodinky, pero, slušné sako, pěknou obrubu brýlí.
Co si počít s těmito pocity? Pobít všechny, kteří viděli Západ? To sice
bylo uskutečnitelné, ale vyžadovalo to svůj čas. Prozatím bylo nejjednodušší jim
nahnat strach: až si spisovatelé, filmoví režiséři a lidé od divadla
nepředstavují, že dosáhnou svobody slova. Ať lidé vidí bílé a myslí si, že to je
černé - to je hlavní smysl mocné propagandy.
Velké Naděje prvního poválečného roku se nesměly splnit. Jednota mezi
inteligencí a Stranou, která se již začala rýsovat, byla zpřetrhána, zničena
salvou tří rozolucí ÚV. Strana znovu dokázala, že by režim bez války nemohl
existovat: neválčilo-li se proti cizímu státu, bylo nutné vytvořit válku třídní,
rasovou, ideologickou, nobo zcela jednoduše válku fantazijní. Nezáleželo na
podstatě této války, jen aby ospravědlňovala všechny materiální i společenské

podlosti, nedostatky a zrůdnosti. Léta 1945-1946 byla léta ztracených Velkých
Nadějí. Jedna válka skončila a druhá začala. Ta ukončená byla národní válka
proti fašismu; ta vznikající byla válka fašismu domácího, vnitřního, proti
národu.
----------Jefim Etkind je profesor na universitě Paris-Nanterre.
Autor knih: Dizidentem proti své vůli (Albin Michel, 1978, 240 str.)
Umění v krizi. Essay o poetice a jejím vyjádření. (L’Age d'Homme,
1982, 300 str.)
Ruská poezie. Antologie 18. až 20. století. (La Découverte, 1983,
720 str.)
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"…tentokrát bez maskovacích manévrů" /rozhovor Dereka Vindbreakera s MILANEM HLAVSOU/
"Jak chutná moc bzmocných" /rozhovor s MARTINEM PALOUŠKEM/
"Jesus, I'm Tony!" /Lotta Waldstein a Ďábelská Čupřina hovoří s TONY DUCHÁČKEM/
"Od boku o předvoji a průserech" /rozhovor Václava Havla s JOSEFEM CÍSAŘOVSKÝM/
"Náš člověk ve Zlíně" /rozhovor se STANISLAVEM DEVÁTÝM/

****************************************************************
originální video
STŘEDNÍ EVROPA
filosoficko-historický magazín
vycházející v Praze
LIDOVÉ NOVINY ÚNOR 1988 ČÍSLO 2.
LIDOVÉ NOVINY BŘEZEN 1988 ČÍSLO 3.

**************************************************************************
DRŽITEL CENY
"RR MAKERS"
1988
Zbyněk Hejda (básník)
**************************************************************************
INFORMACE Z POLSKÝCH EXILOVÝCH MAGAZÍNŮ
**************************************************************************
PŮLNOC
GARÁŽ
**************************************************************************
Valerij Sojfer: ZACHRAŇTE RUSKO! BIJTE ŽIDY!
"Proti židům a svobodným zednářům" vystupuje v SSSR hnutí, které využívá
v zemi latentního antisemitismu. Autor článku je padesátiletý moskevský genetik,
universitní profesor a ředitel (bývalý) Ústavu pro molekulární biologii a
genetiku, který sám založil. Od roku 1980 platí pro něho zákaz zaměstnání a
emigrace je mu znemožňována.
----------------------------------

Na počátku bylo slovo "Střízlivost". Koncem padesátých let bylo založeno
na východě Sovětského svazu nedaleko průmyslového Novosibirska obrovské vědecké
centrum s tucty Ústavů akademie věd - Akaděmgorodok.
Jako první oblastní tajemník KSSS novosibirského oddělení Akademie věd byl
dosazen Jegor Ligačov, jenž se později stal stranickým šéfem v Tomsku a dnes je
po Gorbačovovi prvním mužem v politbyru.
V Matematickém ústavu se podařilo jistému Nikolaji Sagorujkovi udělat
prudkou kariéru. V sedmdesátých letech byl povolán na místo proloktora
Novosibirské university a brzy si našel širší obor činnosti: založil ve Vědeckém
klubu Akaděmgorodku "Dobrovolnou společnost pro střízlivost" (DOT).
Její členové, kteří dříve - jako ostatně i Sagorujko - pili rádi a silně,
prohlásili nyní, že jsou všichni přesvědčenými abstinenty. Myšlenku střízlivosti
chtěli prosadit nejprve v samém Akaděmgorodku, později v Novosibirsku a konečně
v celé zemi. Záměr našel početné přívržence a DOT měl stále více členů. Avšak v
průběhu času se stávaly akce stále hysteričtější a jejich původci rozšiřovali
dvě základní téze. Předně: Rusku hrozí, že na pití zahyne. Za druhé: Jsou to
židi a svobodní zednáři, kteří podněcovali Rusy k nemírnému konzumu alkoholu.
Na přednáškách mluvili členové společnosti o tom, že celé Rusko je chyceno
v "židovsko-zednářské síti" a "všední den je plný tajných židovských symbolů" a
- například viděli, že šestiboké matice šroubků jsou podezřele podobné Davidově
hvězdě.
V Tomsku se postaral tlak ze strany Ligačcva o to, aby se účastníci
početných schůzí vyslovili pro to, udělat z Tomska "město střízlivosti". A brzy
tam byl zaveden první totální zákaz alkoholu, který ostatně mezitím panuje i v
Novosibirsku. Alkohol se už vůbec neprodává - nejvýše na černém trhu a nebo se
vyrábí podomácku.
Diskuse se stávaly prudšími a obvinění proti židům stále zřetelnějšími všeobecně, ale i v jednotlivých konkrétních případech. Dokonce jednou v noci
bloudil po Akaděmgorodku syn jednoho profesora a křičel: "Zachraňte Rusko! Bijte
židy!" Duševně pomatený přívrženec Sagorujkův se nakonec dostal do ústavu.
Když nastoupil do svého úřadu Gorbačov, dostal boj proti alkoholu hned
jiný tón. Byl věcný, demagogie od té doby přestala, rozšiřování Sagorujkových
teorií už nebylo žádoucí v této souvislosti.
Proto se muselo přijít s novým spolkem. Proto Sagorujko vytvořil
společnost pro zachování starých památek a zvyků s názvem "Pamjať". Jednoduchým
pozměněním repertoáru se přešlo od boje proti vodce k mobilizaci pro zachování
kostelů, ikon a jiných starožitností - obojí věc jistě úctyhodná. Jen na
základních ideologiích se nic nezměnilo. Postávaly nadále na stojných
šovinistických heslech, jenže cizinci - židi, byli teď činěni zodpovědnými i za
zničení ruského kulturního dědictví.
Kromě židů a zednářů byli teď obviňováni i přívrženci moderních směrů v
malířství a literatuře za všechno utrpení Ruska. Všechny národnostní menšiny
jsou od nynějška prohlašovány za mor a v mnoha aktivitách "Pamjati" se projevují
vlivy jakési fundamentalistické ideologie à la Chomejni, která je
charakteristická pro každý extrémní izolacionalismus.
Základní ideje "Pamjati", jako už dříve DOT, se rychle a ochotně uchytily
v různých městech, což umožňuje usuzovat na skrytou režii shora. I v Moskvě
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vznikla filiálka "Pamjati". Stejně jako na Sibiři, úřady toto nové neoficiální
sdružení nejen trpěly, ale zacházely s ním přímo otcovsky blahovolně. Organizace
dostala prostory v centru Moskvy, její shromáždění se mohla konat vždy bez
obtíží, její proslovy nepodléhaly žádné cenzuře. Vedoucí moskevské skupiny
"Pamjati" mohl najednou disponovat xeroxovým zařízením zahraniční výroby,
jakkoli je soukromé vlastnictví a používaná rozmnožovacích přístrojů sovětským
občanům kategoricky zakázáno.
Tím ale zázraky ještě nebyly u konce. Když večer šestého května 1987
několik stovek přívrženců "Pamjati" napochodovalo před moskevský Městský sovět s
heslem "Jsme pro prohibici", chtěli mluvit s Gorbačovem a volali na brzy se

shromáždivší tisícihlavý dav zvědavců, že hrozí zánik národa v důsledku sionisticko-zednářského imperialistického spiknutí, přičemž nikdo z rušitelů pořádku
nebyl předveden na policejní stanici. Místo toho přijal demonstranty městský
tajemník strany, kterému mohli vysvětlit své "myšlenky".
Podívejme se na jednoho vedoucího předáka moskevské skupiny "Pamjati"
zblízka. Jeho jméno je Valerij Jemeljanov. Původním školením odborník na
arabštinu, v padesátých letech atašé sovětského velvyslanectví v Káhiře, pak v
dalších arabských zemích. Během té doby byl - jakožto řečník neobyčejně nadaný v kruhu svých přátel nápadný nenávistnými tirádami proti černochům a židům. To
však nikterak nezabrzdilo jeho skvělou diplomatickou kariéru. Teprve když na
počátku šedesátých let vešlo ve známost, že svoji doktorskou práci o libanonském
hospodářství z velké části opsal z jiného díla, upadl přechodně do nesnází.
Ztratil místo a byl vyloučen ze strany.
Jemeljanov však zcela očividně disponoval vlivnými příznivci. Po nějakém
čase dostal stranickou legitimaci zpět a k tomu mu přibyla prestiž zastupujícího
vedoucího katedry jedné moskevské vysoké školy.
Uprostřed sedmdesátých let byly antisemitské nálady v zemi stále
citelnější a Jemeljanov byl jedním z těch, kteří je rozdmýchávali. Napsal dlouhý
dopis Brežněvovi o "rozvětveném spiknutí", jimž byl způsoben těžký úděl Ruska a
to vždy od židů, v sovětském období pak zvláště za Stalinových časů, kdy si prý
různí straničtí vůdcové brali židovky a dostali se tak pod jejich nedobrý vliv
atd. Vrcholu dosáhly tyto pomatené představy v knize "Desionizace", kterou
Jemeljanov vydal v jednom palestinském nakladatelství v Paříži. To se ovšem
stalo bez souhlasu jeho ochránců. Dosud "nepotopitelný" Jemeljanov byl hnán k
odpovědnosti.
V červenci 1979 bylo proti němu zahájeno stranické řízení, v roce 1980
následovalo vyloučení z KSSS. A sedmého dubna téhož roku zabil svou ženu.
Jednoho dne - náhodou o subotniku, dni dobrovolné pracovní směny - vláčel batohy
s rozčtvrcenou mrtvolou na dvůr a pokoušel se ji tam spálit v hromadě odpadků.
Normálně za takovou vraždu je v SSSR trest smrti. Ale Jemeljanov znovu
hladce vyklouzl. Byl jako nesvéprávný odvezen na psychiatrickou kliniku. Ještě
před dvěmi lety kolovala mezi jeho někdejšími moskevskými přáteli pověst, že tam
zemřel. Dokonce se shromáždili ke smuteční tryzně. Ale neprávem. Právě v době,
kdy v Moskvě začala být aktivní společnost "Pamjať", vynořil se Jemeljanov opět
v hlavním městě.
Jak si bylo možné přečíst v Sovětské kultuře, byl Jemeljanov propuštěn
prostě na základě soudního lékařského posudku. Od začátku se zařadil mezi
přívržence "Pamjati" a díky svému demagogickému nadání se stal brzy hlavním
řečníkem. Zatímco jiní členové vystupovali ještě výslovně a zcela čestně jen s
požadavky ochrany památek a životního prostředí, pokoušeli se už Jemeljanov a
ti, kteří jím byli orientováni, zavést "Pamjať" na cestu šovinismu a hysterie.
Nedávno vyšel v Pravdě příspěvek Fjodora Burlackého, jednoho z novinářů,
kteří stojí blízko Gorbačovovi. Podle tohoto článku se "Pamjať" původně
prosazovala za "spravedlivou myšlenku ruské národní kultury". Chránit národní
hodnoty minulosti a chtít je zpřístupnit veřejnosti, "to byla dobrá věc," řekl
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Burlackij. Pak ale prý bohužel "infiltrovali do tohoto hnutí lidé, kteří
zastávají jednoznačně nacionalistické a šovinistické názory".
Avšak zakladatelé "Pamjati" byli od prvního dne plni nenávisti ke všem,
kteří žijí v Rusku a nejsou Rusové, zejména k Židům. V místních stanovách této
společnosti bylo dokonce v některých městech fixováno, že smějí být přijímáni
pouze praví Rusové, kteří mohou dokázat do čtvrtého kolena, že ve svém rodokmenu
nemají cizí krev.
Vedoucí funkcionáři "Pamjati" hovoří mnoho a rádi o tom, kolik utrpení
Rusům připravili rozliční "cizinci": Tataři, Mongolové, Němci, Turci a především
Židi. Ti nejenom že svedli Rusy k pijanství, ale ničili i kostely a posvátná
místa, zajistili si všude rozhodující pozice ve státní bezpečnosti a zvlášť zle
si vedli v porevoluční Čece (první název dnešního KGB, pozn.překl.).

Na schůzích "Pamjati" a v soukromých rozhovorech se stále znova tvrdí, že
kořenem všeho zla je proniknutí židů do všech buněk sociálního organismu.
Skutečnost, že Burlackij toto šovinistické hnutí teď v Pravdě jednoznačně
odsoudil, je nutno bez dalšího jen přivítat. Jenže je na omylu, když nechce
vidět žádný rozdíl mezi antisemitsky šovinistickými přívrženci "Pamjati" na
jedné straně a těmi, kteří trýzněni každodenním antisemitismem a zbaveni vší
odvahy, chtějí opustit SSSR - což ne vždy smějí - t.zv. "refjusnici".
"Kdo se to u nás zasazuje za "neomezené právo demonstrací?" ptá se Burlackij a pro jistotu si hned odpovídá: "Místní nacionalisti, extrémisti z
"Pamjati" a lidé, kteří sledují egoistické zájmy, chtějí do zahraničí, tak
řečení "refjusnici". Tak jsou pronásledovatelé a oběti házeni do jednoho hrnce.
.......
.......
Z revoluce 1917 vyšlo Rusko zdánlivě vyléčeno z antisemitismu a nezbylo z
něho ani stopy. Znevýhodňování židů už neexistovalo. Izak Babel, Boris Pasternak, David Ojstrach, Izak Dunajevskij aj. aj. a tisíce dalších nadaných židů
byly v celé zemi známy a milovány. Bylo možno mít dojem, jako by byly navěky
zničeny nejen vnější znaky nacionalistických třenic, ale i hlubší kořeny této
prastaré nemoci.
Avšak brzy po fašistickém přepadu SSSR je mošno zaznamenat rapidní
narůstání antisemitismu. V poslední instanci nebyla bez významu okolnost, že
fašisté prohlásili židy na nepřátele civilizace a bestiálním způsobem je
vyhlazovali a rozpoutávali u primitivních lidí na celém světě odpovídající
pocity averze.
Šovinismus je stal za Stalina oficiální státní politikou. Celé národy
musely putovat na Sibiř, bez odůvodnění, bez soucitu s invalidními, těhotnými,
na smrt nemocnými. Povolžské Němce to postihlo jako první. Po nich následovali
Čečenci, Inguti, Krymští Tataři a mnoho dalších. Také židi byli připraveni na
masové vyhnanství, neboť antisemitismus vzrůstal v hrozném rozsahu.
Od roku 1948 byli židi odstraněni z výzkumných ústavů, vysokých škol a
vyšších míst. Dne 13. ledna 1948 přišel o život při fingované autonehodě
oblíbený herec a režisér, intendant židovského divadla, Selmon Michoels. Roku
1952 zahubil Stalin poslední představitele evropsko-židovské kultury jako Davida
Bergelsona, Lva Kwitka, Peréze Markiše a další.
A ještě ke konci svého života uvedl Stalin do chodu pronásledování
židovských lékařů, jímž připsal zavraždění vysokých funkcionářů a přípravu
atentátu na vlastní osobu. Údajné odhalení této skupiny vyvolalo explozi
nepřátelství k židům po celé zemi. Nechybělo mnoho a bylo by v těch letech došlo
k novým pogromům.
Dva měsíce na to Stalin zemřel a snad jen to zabránilo další genocidě.
Jeho nástupci pochopili, že se s tímto šílenstvím musí skončit: lékaři byli
propuštěni s vazby. Tisk vysvětlil, že obžaloby byly fablikovány z falešného
doličného materiálu.
Brzy se však ukázalo, že na stranické špičce neměl nikdo vážně v úmyslu v
zemi opět obnovit tu situaci, která panovala po revoluci. Otevřené výzvy "bijte
židy, zachraňte Rusko" sice už slýchat nebylo, ale latentní antisemitis-271**************************************************************************
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bylo v zemi cítit všude. Stal se rozhodujícím motivem pro židovskou emigraci z
SSSR. Půl miliónu žadatelů svědčí o tom, že zde nejde o "nezdravé zájmy
jednotlivců", kteří dobře nevědí, kde by nejradši žili, jak se to často čte
v sovětských publikacích.
A teď mluví aktivisti "Pamjati" znova zcela otevřeně o škodách, které
"Žid" Rusku způsobuje.
Kdo tedy manipuloval "Pamjati"? Kdo se angažovaně stará o to, aby jejím
propagandistům byly v celé zemi k dispozici kluby a sály pro tisíce posluchačů?
Kdo jsou ti lidé, kteří si pečlivě zacpávají uši před tím, jak je hlásána
národnostní nesnášenlivost à la "Pamjať", jak se varuje, aby se neotvíraly dveře
světové kultuře?

Jak je možné, že aktivisté novosibirské "Pamjati" mohli mezitím otevřeně
prohlásit, že se nesmí připustit používání mezinárodních počítačových jazyků
"Fortran" a "Basic", protože nejsou ruské - a zřejmě z téhož důvodu denně
rozbíjet okenní tabulky výpočetního střediska v Akaděmgorodku?
Proč je ze sdělovacích prostředků zamlčováno jméno Nikolaje Sagorujka,
duchovního otce tohoto pomateného hnutí - přes vzrůstající a oceněníhodný způsob
kritického zpravodajství "Pamjati"? Kdo jo tak mocný, že může přinutit k mlčení
v tomto bodě autory a redaktory? A proč nebyl dosud zveřejněn ani jediný
kritický dopis čtenáře o vedoucí úloze vraha a antisemity Valerije Jemeljonova v
hnutí "Pamjať"?
Kdo ale především mohl poručit kandidátovi politbyra a prvnímu tajemníkovi
moskevské stranické organizace Borisovi Jelcinovi, aby přijal na tři hodiny
členy moskevské "Pamjati" a zdvořile s nimi diskutoval, když je jednoznačně
známo, že Jelcin jejich ideje roznodným způsobem odmítá, což ani při rozhovoru
ani v nejmenším nezakrýval?
Patrně jen ten, kdo stojí v hierarchii ještě výš, než Jelcin. Jisté je jen
to, že generální tajemník Michail Gorbačov to nebyl.
(Přeložil E.B., otiskl Spiegel 1987 č. 34, 17.8.1987)
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8. května 1945 oslavil společně Západ i sovětský svět vítězství nad
nacismem. Komunistické a západní společnosti od sebe dělí všechno možné:
politický systém, řízení ekonomiky, koncepce kultury, postavení jednotlivce ve
společnosti. Všechno kromě této vzpomínky. Trauma z Hitlera proniká železnou
oponou. Jakoby se dva státní bloky podělily o tuto minimální hodnotu, o tento
nejmenší společný jmenovatel civilizovaných států: antinacismus. Zbývá zjistit,
zda má toto slovo na Západě stejný význam jako v sovětském světě, a jestli se
tam i tady pamět používá stejným způsobem.
SOCHA VÍTĚZSTVÍ
V Kyjevě se před historickým muzeem "Velké vlastenecké války 1941-1945"
tyčí šedesátimetrová socha mužatky, která zvedá k obloze dvě svalnaté paže. V
jedné třímá meč, v druhé štít s vytesaným emblémem srpu a kladiva mezi dvěmi
větvemi vavřínu.
Válka je v Sovětském svazu více tesaná do soch než vzpomínaná, je
zakotvena do věčné přítomnosti a drtí každodenní život svým heroickým a
výhrůžným stínem. Dělá se tam všechno pro to, aby lidé měli válku stále na
zřeteli. "Na nic jsme nezapomněli", hlásají hesla na ulicích všech velkých měst.
Obrovské ztráty, které utrpěl Sovětský svaz, aby zbavil svět hitlerovské metly,
pronásledují každodenní žití.
A tato posedlost minulostí předstihuje v současném Rusku jakékoli nadšení
pro budoucnost. Kult smrti vystrnadil eschatolegickou netrpělivost nového světa.
Chce se po lidech, aby už nežili v nadějích, ale ve vděku. Už se k nim nemluví
jazykem slibů, už se jim neříká: "Budete mít všechno!", ale: "Za všechno, co
máte, vděčíte miliónům sovětských hrdinů, kteří se obětovali za vaše životy a za
celý svět." Jinak řečeno - a tato ideologická proměna má nesmírný význam sovětský svět zaměnil dvě historické události: Říjnovou revoluci nahradil
"Velkou vlasteneckou válkou".
Revoluce svého času způsobila katastrofu a připravila lidi na příchod
zlatého věku: přítomnost byla pouze bolestným a vzrušeným mezidobím mezi starým
hříšným světem a krásou opěvovaných zítřků. Proměnlivost revoluce byla vyvážena
utopií, kterou si sama vytvořila. Dozrál snad tento systém a ví, že už nemůže
nabídnout o mnoho víc, než dává, vyjma určité modernizace a zvýšení kázně?
Prohlašuje, že sliby jsou splněny, protože už nemá co slibovat? Alespoň je

jisté, že v době reálného socialismu díkůvzdání nevyhnutelně zahaluje smysl této
utopie, že pieta vítězí nad nadějí.
Pieta? Hustý dav, který v působivém tichu nepřetržitě zaplavuje ulice
velkoměst, se nezdá být příliš zbožný. Zatímco v davu hesla vzbuzují pýchu a
vděk, chladnokrevný "homo sověticus" se věnuje svým početným starostem. Socha
vítězství se nad ním tyčí a hrozivě ho sleduje, ale on je příliš ustaraný z
toho, jak by sehnal nedostatkové zboží zákonnou cestou, než aby ho její pohled
urážel. Vedle Propagandy plodí svou vlastní morálku i Bída: vyznat se v
tlačenici a myslet jen sám na sebe.
Nevyvozujme však z toho, že by propaganda ztroskotala. Odkazy války mají
dopad i na ty, kteří se nenechají vyrušit ze svých světských starostí. Neustálé
připomínání strašlivého utrpení vyvolaného před čtyřiceti lety nacistickou
invazí dělá
-273**************************************************************************
Revolver revue
z jejich každodenních mrzutostí menší zlo: jestliže se v jejich duších neusadí
pocit zavázanosti, jsou alespoň rádi, že nepoznali strádání a nebezpečí války.
Jestliže je příklad hrdinů nechává lhostejnými, hrůza tohoto období jim připadá
jako jakási páchnoucí huba.
V komunistických státech nedávno "kraloval Básník s Katem" /Kundera/,
nadšení doprovázel teror a je to okázalost cílů, která opravňovala krvavé
prostředky, používané k dosažení těchto cílů. Nadále kraluje Veterán s
Byrokratem a vyrovnávají nesnáze doby neustálým připomínáním smrti a obětování.
LÁSKA NA VĚČNÉ ČASY
Čtyři dny po vjezdu sovětských tanků do Prahy nechal Brežněv dopravit do
Kremlu celou Československou vládu, aby jí řekl to- hle: "Vaše země leží v zóně,
kam během Druhé světové války vstoupili sovětští vojáci. Stálo nás to mnoho
obětí a my se toho nevzdáme. Vaše hranice jsou i našimi hranicemi, a pakliže se
tím nechcete řídit, cítíme se ohroženi. Jménem všech našich mrtvých z Druhé
světové války, kteří se obětovali za vaši svobodu, máme právo poslat k vám
vojáky, abychom se uvnitř našich hranic cítili skutečně v bezpečí. Někdo nás
přímo ohrožuje - nezáleží na tom, jakým způsobem. Jedná se o otázku principu,
která není závislá na vnějších nahodilostech. A tak tomu bude navždy, počínaje
Druhou světovou válkou."
Na setkání se svými obětmi Brežněv nemluví o spiknutí "západních
imperialistů" proti Československu, odvolává se jen a jen na trauma poslední
války. Jeho argument je jednoduchý: Rudá armáda osvobodila Československo od
nacismu; Československo se ne- osvobodí od svého osvoboditele. Záchranu můžete
čekat jen od toho, kdo vás už zachránil.
Cynický a sentimentální, brutální a patetický Brežněv mluví tedy o lásce
ke svým posluchačům, kteří se jen snaží uplatnit svá práva. Nic ohromujícího na
tom není: v socialistické společnosti není místo pro rozdílné zájmy nebo
materiální antagonismus; dělení na "to je tvoje a to je moje" bylo jednou
provždy pohlceno universálním bratrstvím. Dalo by se také říci, že komunismus
smazal rozdíl mezi rodinnou sférou, která se řídí láskou, a veřejnou oblastí,
vedenou politikou a právem. Napříště je všechno láska, všechny vztahy jsou
bratrské. "Big Brother": k tomu, aby si stát mohl osobovat neomezenou moc nad
lidmi, je nejprve potřeba, aby soukromé hodnoty ovládla veřejná oblast a aby
byla zničena spravedlnost. Sen lásky bez hranic v realitě brutálního násilí, ve
které se tvrdí, že socialistická společnost "není založena jen na společných
zájmech nějaké skupiny států, ale je to rodina bratrských národů, kteří jsou
sjednoceni stejnou životní koncepcí," - rozdrcení "Pražského jara" není
protikladem, ale příbuzenstvím, filiací. Politika a právo jsou na smetišti
buržoazní veteše. Veřejný život je podřízen kategoriím života soukromého.
Společenská utopie rázem zničí všechny trpělivě vytvářené překážky proti
brutální síle.
V tomto bratrském pojetí lásky posvěcuje válka Rusko a dodává mu mystickou
dimenzi. V sovětském světě se láska každého ke každému od roku 1945 rozšiřuje o
lásku všech k národu, který obětoval dvacet miliónů mrtvých. A ten - jednotlivec

nebo stát -, kde se odváží deklarovat svou samostatnost nebo vymáhat svá práva,
není už vinen jen egoismem. Kdo se obrátí proti svému zachránci, je zrádce.
Místo aby oddaně vyrovnal svůj dluh, bojuje se zemí, s národem, s režimem, jenž
se před čtyřiceti lety
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obětoval a umožnil mu tak dnes žít. Válka je Utrpením /stejně jako ukřižování
Krista/, které opravňuje Sovětský svaz ke všemu a upírá ovládaným právo na
nespokojenost. Nedbat toho znamená přeběhnout k nepříteli a postavit se po bok
katanů proti svému dobrodinci: vítězstvím nad nacismem povýšena v důstojenství
Zachránce lidstva, vlast socialismu může mít od té doby za protivníky pouze
nepřátele lidského pokolení.
"Hitler nebo já": když sovětské Rusko vzpomíná Druhou světovou válku,
klade tuto alternativu před ruské občany, před národy Sovětského svazu a všechny
země, které se po roce 1945 ocitly ve Východním bloku. Nezáleží na tom, že
pobaltské země byly získány ne srážkou s Hitlerem, ale dohodou s ním. Stačí, že
Němci během své invaze našli v Litvě, Estonsku a Lotyšsku mnoho spolupracovníků:
to navždy diskredituje veškeré nacionalistické hnutí v těchto oblastech, neboť
je ihned ztotožňováno s nacismem.
Protože boj pokračuje. Je nespočetně pomníků oslavujících vítězství, ale
to neznamená, že válka skončila. "Příčinou je to," napsal Erenburg ve svých
'Pamětech', "že mezi padesáti miliony obětí Druhé světové války jedna chybí:
fašismus. Fašismus přežil květen 1945. Sice poznal období nesnází a úpadku, ale
není mrtev." Hitler, proměnlivý nepřítel, byl zničen jen aby se brzy převtělil
na jiná místa a v jiné obličeje. Jakožto palčivá vzpomínka je fašismus především
živá kategorie, do které se vejde všechno, od osamělého disidenta až po Ameriku
hvězdných válek. Všechno, co sovětský režim považuje za nebezpečné.
Od Moskvy po Východní Berlín byly oslavy čtyřicátého výročí vítězství
doprovázeny prudkou kampaní proti návštěvě prezidenta Reagana a kancléře Kohla
na vojenském hřbitově V Bitburgu. Kreml tak projevil naproti zároveň
zapomnětlivému i militaristickému Západu hodnotu vzpomínky a nutnost bdělosti.
Ale nenechme se zmýlit: antinacismus není úcta, kterou Sovětský svaz
vzdává spravedlnosti, ale magický odkaz, který Sovětskému svazu dává právo na
všechno.
BABIJ JAR
V Babim jaru, v předměstích ukrajinského města Kyjeva, nacisti a jejich
místní kolaboranti postříleli šedesát až osmdesát tisíc Židů. Stalo se to sotva
deset dní po ovládnutí města. Později byly babij jarská rokle a sousední les
přeměněny ve vyhlazovací tábor. Bylo v něm zastřeleno třicet tisíc válečných
zajatců a asi patnáct tisíc odpůrců okupačního režimu.
Od roku 1976 existuje v Babim jaru pomník. Je to kompozice několika postav
vysoká čtrnáct metrů a rozdělená na část "aktivní" a část "pasivní". V "aktivní"
části brání voják a námořník ženu se svázanýma rukama, která kojí dítě.
"Pasivní" část představuje siluety lidí, padajících do rokle. Na pomníku je
ukrajinsky napsáno: "Zde jsou pohřbeni občané města Kyjeva a zajatci zastřelení
německými okupanty v letech 1941-1943."
Během německé invaze do Ruska bylo speciálními údernými jednotkami, které
se nazývaly "Einsatzgruppen", zavražděno asi jeden a půl miliónu Židů. Tam, kde
jsou vztyčeny pomníky, které mají připomínat tyto masakry - v Kyjevě, Ponarech a
Rize -, nápisy systematicky opomíjejí upřesnit, že obětmi byli Židé.
Rusku, které mluví pouze o poslední válce, se zázračně daří nezmiňovat se o
konečném řešení. V zemi vzpomínek není tato tragédie brána na vědomí. Neustále
připomínaná nestvůrnost nacismu je zároveň oproštěna od jednoho ze svých
největších zločinů.
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Od konce poslední války jsou všichni nepřátelé Sovětského svazu
ztotožňováni s fašisty. Propaganda odmítá nechat boj proti Hitlerovi dějinám. To
spíše násilím cpe dnešní dějiny do ztuhlého rámce tohoto konfliktu. Konfliktu
velmi pečlivě očištěného od jakéhokoli zbytečného hlavního představitele.
Vítězství nad říší Zla a cena za něj zaplacená udělaly z Ruska předvoj
civilizace. Kult mrtvých má tuto představu zvěčnit. Žádný kazisvět nesmí tuto
fikci nabourávat. Nesmí se zapomínat na Hitlera a na možného nepřítele, i kdyby
se jen vzývala vzpomínka. Je svatokrádež přisuzovat ďáblovi jinou posedlost než
je antisovětismus."Je zakázáno upírat Sovětskému svazu monopol na heroismus a
mučednictví. Tomuto zákazu podléhá i genocida Židů. V Kyjevě, stejně jako v
Ponarech nebo Rize, jsou oběti nacistického antisemitismu zbaveny toho, ve jménu
čeho zemřely. Tím, že se stali tito Židé sovětskými občany bez dalšího
upřesnění, jsou navždy fixováni na stranu Ruska proti Hitlerovi.
Ale existuje ještě pádnější důvod k této zpronevěře. Od dob Velké
vlastenecké války nejsou Židé jen konkurencí, ale stali se z nich znovu cizinci.
Válka se s konečnou platností vrátila k tomu, co započala revoluce v ruské
historii antisemitismu.
V roce 1917 chtěli bolševici rozbít monarchii a vytvořit nového člověka,
osvobozeného od pověr, které plodila nevědomost a které carismus podporoval.
Pogromy na Židy odrážely lidovou nespokojenost. Osvobozený proletariát měl
zamítnout archaický předsudek a rozeznat skutečného nepřítele. Boj proti
antisemitismu měl tedy ve válce, kterou Říjnová revoluce vyhlásila starému
zřízení a buržoazii, klíčové místo: "I ta nejmenší ukázka antisemitismu
projevená jedincem nebo skupinou dokazuje reakčnost tohoto jedince či skupiny,"
říkal Lenin.
V roce 1941 jde o to, aby se stále udržovala lež o novém člověku, ale aby
se i zároveň navázalo na staré časy. Už se nejedná o vykořenění minulosti udělat "tabula rasa" a rozptýlit temnoty, do nichž carismus potápěl masy. Předěl
mezi Tradicí a Revolucí je oficiálně vstřebán. To, co nahrazuje velkou
v l a s t e n e c k o u válku, je oslňující národní kontinuita. Bolševické
období se znovu zařadilo do ruského dědictví, místo aby se z něho vyčleňovalo
tak, jak bylo jeho původním úmyslem. Tváří v tvář okupantovi se skutečně
rehabilituje slovo Rusko, mobilizuje se národní cítění a obrana posvátné země se
míní se zkušenostmi z Října. Tak se dovršuje proces zahájený v třicátých letech
heslem socialismu v jediné zemi a kapitalistického obklíčení: boj proti
nacionálnímu socialismu se naprosto a natrvalo převrátil v socialismus národní.
Stalin požadoval od kultury, aby byla národní, co se týče formy, a
proletářská, co se týče obsahu. Za války se všechno obrátilo, jak to výtečně
ukazuje Vasilij Grossman: Stát protlačil národní prvek z formy do obsahu, udělal
z něj něco základního, zatímco socialistický prvek vykázal do slámy slov, do
frazeologie, do formy. Epocha nacismu, která na Západě zdiskreditovala
nacionalismus, vrátila Rusku jeho národní sílu a zákonnost, kterou jí málem
revoluce vzala.
A revoluce sama o sobě měla také národní význam: obsazením Zimního paláce
už to není jen plebs, který ukončil vládu svých utlačovatelů, to národ sám
ukázal svou nezměrnou převahu. Tím, jak se proletariát osvobozoval od svých
pout, Rusko přidávalo ke své epopeji velkolepou kapitolu. Bolševici se
domnívali, že se bijí za nastolení dělnického internacionalismu na tisícileté
Rusi. Jejich zdar se od té doby připisuje na účet národního génia. Zázrak Října
se vždy připisuje lidu.
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Pod stejným jménem lid si dva historické subjekty rozdělují slávu
revoluce: proletariát, oslavovaný za to, že zvítězil nad samoděržavím, a vlast,
která se má pyšnit tím, že založila první socialistickou společnost na světě.
Jak to řekl opět Vasilij Grossman, bitva u Stalingradu dala nový směr ruským

dějinám. Dějiny se "stávaly dějinami ruské slávy, místo aby se staly dějinami
utrpení a ponížení ruských dělníků a rolníků".
Znamená to, že od této doby carismus už není vězením národů a že neruské
národy "Svazu", které byly podřízeny carovi, mají toto podmanění považovat za
pokrok, za novou možnost, za znamení předzvěsti jejich integrace mezi ostatní
národy Svazu. Sovětský patriotismus nenahrazuje patriotismus ruský, ale
pokračuje v něm a opěvuje vedle hrdinů Října i slávu velkých předků: Alexandra
Něvského, Dimitrije Donského nebo Alexandra Suvorova, toho elitního vojáka,
který koncem XVII. století carovým jménem nelítostně potlačil rolnické povstání
Pugačevovo i poslední polský odpor…
A jsou to přirozeně Židé, kdo tuto sovětskou rusifikaci odpykají. Cožpak
nejsou podle vlastního vyznání národem bez závazků a pout, národem tak málo
národním, že místo aby se usadil, diasporicky se rozptyluje téměř po celém
světě? Považován za plebs, byl ruský národ veden k tomu, aby se zbavoval
antisemitismu, pozůstatku své poroby. Považován za národ, je vyzýván k
ostražitosti vůči společenství, které z exilu udělalo základní kategorii své
existence a které je s venkovním světem spojeno příliš početnými pouty. Když se
národ, místo aby se skládal z různých tříd s vlastními zájmy, stane jednotnou
masou, když se představa nepřítele ztotožní s cizinci, stanou se Židé ihned
podezřelými. Je jim vytýkána identita bez pevných obrysů, to tajné vydělení se,
nostalgie po jiném místě, která jim brání, aby byli pravými syny Matky Vlasti.
V roce 1946, už rok po vítězství, vytiskla literární revue "Kultura i
žizň" článek sovětského básníka Nikolaje Tichonova s názvem "Braňme Puškina!".
Šlo o recenzi knihy "Puškin a světová literatura" z roku 1941. Její autor jistý Nusinov - byl obviněn z hanobení Puškina a Ruska: "Není přesné," psal
Tichonov, "že by se byl Puškin učil u západních spisovatelů, že by čerpal u
evropských duchů: ruský génius toho nemá zapotřebí. Jedině nějaký kosmopolita,
tulák bez pasu, může takto mluvit o zakladateli ruské moderní literatury." Je
třeba dodat, že Nusinov byl Žid. /Viz toto číslo RR: J. Etkind, Ztracené iluze.
Pozn. př./
Před Velkou vlasteneckou válkou by taková argumentace nebyla
zveřejnitelná. Podívejme se na ten paradox: tím, že ideologický boj proti
fašismu znovuobnovil kult předků s jeho výsadami a hodnotou kořenů, probudil i
ruský antisemitismus.
PŘÍBĚH DOKTORA MILIERA
Kosmopolitismus: to bylo pro Lenina u Židů to nejpodstatnější. Byli ze
všech národů tím nejpříhodnějším, protože "byli nejblíže tomu, popřít se jako
národ, neboť u nich převažoval internacionalismus." Lenin si s obdivem
uvědomoval, že zastoupení Židů v revolučním hnutí bylo vždy vyšší, než bylo
percentuální zastoupení v obyvatelstvu obecně. Tito Židé byli v jeho očích
předvojem svého národa a příkladem pro ostatní národy, protože obětovali
úzkoprsé stranictví pokroku světových dějin.
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vybrat si jméno a národnost toho z rodičů, který není Žid a tak se z jejich pasů
potupný zápis vymaže; a konečně, odpovídají-li kriteriu spojování rodin, mohou
žádat o emigrační vízum do Izraele. To z nich dělá zároveň zrádce, kteří
potvrzují všechna podezření uvalená na tento národ, a rukojmí, ze kterých stát
těží, když se uzavírají eventuální smlouvy se Západem. Jakožto zrádci jsou
terčem těžkých perzekucí vedoucích od ztráty zaměstnání až k uvěznění; jakožto
rukojmí mohou doufat, že jednoho dne je Západ vyplatí.
PÁTÝ BOD
V SSSR stejně jako na Západě se od studentů a žadatelů o místo vyžaduje
životopis. Ale sovětský dotazník obsahuje několik zajímavých zvláštností. Šestý
bod se týká sociálního původu žadatele: "Je to kmen silného stromu, jehož kořeny

jdou hluboko do země---:sociální původ matky a otce, rodičů matky a otce…
sociální původ manželky, rodičů manželky… jste-li rozveden, sociální původ vaší
bývalé ženy."
Hrdina "Života a osudu" Vasilije Grossmana, Viktor Pavlovič Strum, vždy
schvaloval toto genealogická bádání: viděl v něm "naprosto přirozený výraz
spravedlivé opatrnosti chudých, která vznikala po tisíciletí tyranie bohatých."
Když má v roce 1945 sám vyplnit takový dotazník, vznikne v něm najednou
pochybnost. Vlivem války se mu zjeví svatokrádežná příbuznost mezi "legitimní
sovětskou otázkou po sociálním původu a trpkým problémem národnosti, jak se
jevil Němcům."
Nacistická ideologie přičítá veškeré lidské jednání dědičnosti. Podle
ideologie komunistické je určující jedině prostředí. Pro jedny je člověk
produktem své rasy, pro druhé produktem své třídy. Když vyplňuje svůj dotazník,
Strum zjišťuje, že sovětský režim "dělal z prostředí stejně neúprosný osud, jako
byla dědičnost v hitlerovské Říši.
Říká si: "Sociální rozlišení mi připadá spravedlivé, morální. Ale pro
Němce jsou národnostní rozdíly také morální. Jedna věc mi připadá zcela jasná:
je hrozné zabíjet Židy pod záminkou toho, že jsou Židé. Jsou to lidé jako
ostatní, mohou být dobří, špatní, nadaní, hloupí, omezení, veselí, citliví,
štědří i lakomí. Hitler říká: 'Na tom nezáleží! Jsou to Židé, na ostatním
nezáleží.' Protestuji přirozeně celou svou bytostí. Ale my nakonec jednáme podle
stejného principu; jde o to, kdo je či není vznešeného původ", kdo je syn kulaka
nebo obchodníka. A co záleží na tom, že lidé jsou dobří, špatní, nadaní, štědří,
hloupí či veselí? A nejhorší je, že ani nejde o šlechtice, kněze nebo
obchodníky! Jde o jejich syny nebo vnuky! Co chcete, mají vznešenost v krvi,
stejně tak judaismus, člověk aby věřil, že se dědí obchodnické nebo kněžské
buňky!"
Třída či rasa: jakmile je člověk definován svým původem, začíná vláda
rasismu - to je rouhavé ponaučení, které si Viktor Pavlovič Strum bere z boje
Sovětského svazu proti nacistům. A to není všechno. Nejen že střet obou režimů
odhaluje jejich skrytou podobnost, ale navíc je vítěz částečně nakažen
poraženým. Před válkou rozhodovala odpověď na šestý bod - otázka sociálního
původ" - o budoucnosti lidí. Po válce nabývá na důležitosti pátý bod dotazníku národní příslušnost.
"Strum přitlačil na tužku a energicky napsal:'Žid'."
Nemohl tušit, co bude stát lidi, když napíšou do pátého bodu:
Kalmyk, Balkar, Čečen, krymský Tatar, Žid…
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Odtud pramení Leninova zvláštní alergie na jakékoli projevy židovského
separatismu. Tváří v tvář všeobecně platným imperativům nechápal základní rozdíl
mezi sionistickou utopií palestinského domova, obranou specifických zájmů
židovských mas a lpěním na praktikách předků. Stejná nostalgie po okamžiku
dějin, který už pominul, nostalgie po době uzavřených společenství
diskvalifikovala postoje k Židovskému státu, židovské dělnické straně i
židovskému klerikalismu — Leninovi tyto dobrovolné ústupky připadaly o to
skandálnější, že zrazovaly kosmopolitismus židovské kultury.
Od Velké vlastenecké války se výtka obrátila: teď je naopak podezřelý
židovský kosmopolitismus. Jak by obležené Rusko mohlo důvěřovat národu, který se
vysmívá železné oponě? Národu, který se odmítá územně vymezit a který může
počítat s jednou či více zeměmi mimo Sovětský svaz? Nevyhnutelným důsledkem
rozvoje národního cítění je to, že jsou Židé obvinováni ze stejných důvodů, z
jakých byli chváleni Leninem.
Ve svých vyprávěních z Kolymy vzpomíná Varlam Šalamov na případ doktora
Millera, který, jsa deportován během války na Sibiř, "vyvinul obrovské úsilí,
aby dokázal, že není Němec, ale Žid." Nakonec byl osvobozen. Ale po roce životů
na svobodě byl obviněn z kosmopolitismu a pozván k předběžnému rozhovoru: "Po
rozhovoru se svým vyšetřovatelem se Miller nevrátil domů, ale šel do své

ordinace, vzal ze skříně stříkačku a vpíchl si do paže dávku morfia." /David
Bergelson, David Hoffstein, Peretz Markish, Leib Kvitiko, Icik Fefer a mnozí
další byli odsouzeni k smrti. Bylo jim zejména vytýkáno, "že se podíleli na
spiknutí zosnovaném Židovským antifašistickým výborem s cílem odtrhnout Krymský
poloostrov od Sovětského svazu"/.
Tato kampaň proti kosmopolitismu vedla k vyhlazení všech velkých
spisovatelů píšících v jiddiš a měla skončit rok 1953 mohutnou deportací Židů do
východních území země. Scénář byl připraven: význační lékaři z kremelské
nemocnice /většinou Židé/ byli zatčeni za to, že se údajně pokusili otrávit
jedem vedoucí představitele státu; po jejich oběšení mělo následovat mnoho
pogromů. Význačné osobnosti světové židovské kultury podepsaly dopis, ve kterém
žádaly Stalina, aby chránil Židy tím, že by jim dovoloval opouštět města a
vracet se na venkov. Smrt tatíka národů zabránila provedení tohoto projektu.
Je pravda, že od té doby zmizelo slovo "kosmopolitismus" ze slovníku
udání. Teď se mají Židé zodpovídat z hříchu sionismu. Jako za Leninových časů. S
tím rozdílem, že dnešní propaganda neobviňuje sionisty z toho, že by utíkali ze
světových dějin kvůli pěstování vlastní výlučnosti nebo kvůli tomu, že by si
bránili svůj prostor ke škodě spojenectví s dělnickým hnutím. Vytýká jim
strategii ovládnutí světa. Vytýká jim, že jsou národ, který všude pronikl a
nikde není uchopitelný. Změna termínu tedy nesmí vyvolávat iluzi: negativní
význam kosmopolitismu byl předán sionismu /což je přesun započatý už za
Stalinova života/.
Sionisté nejsou vinni tím, že by se stahovali do sebe, ale naopak tím, že
se roztahují, rozptylují, že jsou investory, iniciátory a apoštoly gigantické
machinace, která má za cíl zničit ruskou civilizaci. Zde je ukázka, co psal v
roce 1974 jeden z velkých teretiků této otázky, Vladimir Begun:
"Mnozí z nás měli před sedmi či pěti lety jen neurčitou představu o
nepříteli, krerý je před námi, o stupni jeho vlivu, o délce jeho chapadel, o
formách a metodách jeho podvratné práce."
Představa je dnes už jasná a propaganda se ji snaží šířit stejně ve
stranických školách jako v publikacích Akademie věd
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či dalších knihách. Z této rozsáhlé literatury se dere ven monotónní obraz
skrytého a všemocného nepřítele. Když dnes sionisté ve tmě plánují své ďábelské
záměry, už se nepodobají nacionalistům, které pronásledovali první bolševici.
Spíše připomínají "Mudrce ze Sionu", tyto světové konspirátory, kteří prý podle
slavného falzifikátu carské policie chtěli materiálně i duchovně zničit tradiční
společnosti, aby lépe upevnili hegemonii Izraele. Už není v obraně Boží město,
ale vlast komunismu; nebrání se strý svět, ale Nový člověk, právě ten, který
tvoří sovětský národ: ale nepřítel zůstává stejný a jeho metody se nezměnily.
Takže obraz světa vytvářený dnešním antisionismem je stejný jako představa,
která panovala v posledních letech samoděržaví: válka znovu spojila nit ruské
historie, která byla přerušena revolucí.
A k tomu dodatečný argument schválený rezolucí OSN z roku 1975: sionismus
je odrůda rasismu. Sionisté jsou jinými slovy zodpovědni za zločin, jehož jsou
oběťmi. Jsou vinni dvakrát: tím, že jejich metody jsou stejné, a spoluvinou,
jejíž důkaz prý podali během války s Hitlerem. Jakoby nestačila duchovní
příbuznost, mluví dnes propaganda o spojenectví mezi sionisty a nacisty. A
proto, aby se tento historický "objev" co nejvíce rozšířil do světa, byl v
Moskvě roku 1983 založen antisionistický výbor. Jeho členové, většinou Židé,
věnují celou svou aktivitu tomu, aby "dokázali", že předtím, než se sionisté
stali nejlepšími žáky Führera, kolaborovali aktivně s nacisty, aby očistili svůj
národ, tedy aby urychlili likvidaci starců, eliminaci soupeřů jejich ideologie a
emigraci mladých do Palestiny. Ti samí sionisté, zajisté velmi odvážní, jsou
obvinění z únosu Eichmanna, aby mu zabránili prohlásit pravdu o jejich činnosti
za války, a ti sami jsou dnes obvinováni, že verbují do izraelské armády hluchoněmé vojáky kvůli tomu, aby mohli libanonským ženám a dětem párat břicha a
neslyšet přitom jejich řev.

"Sionismus je fašismus dneška": tímto heslem vylepovaným dokonce na školní
stěny se kruh uzavírá. Všechny rozpory mezi antisemitismem a antifašismem jsou
pohlceny. Už není žádná neslučitelnost mezi vyvýšením Hitlera na místo ideálního
Nepřítele a rehabilitací otázky světové židovské konspirace. Takže ve jménu boje
proti rasismu se potlačují práva Židů, na vysoké školy se pomalu žádní židovští
posluchači nepřijímají a důležitá odvětví, jako diplomacie, obrana státu,
vojenské akademie nebo administrativa, jsou nadále prakticky "judenrein".
Jeden z prvních vtipů, které vyvolala Gorbačovova vláda, se týká opatření
proti pití alkoholu u řidičů: "Při prvním přestupku sto rublů pokuty, při druhém
dvě stě, při třetím vám do pasu milice napíše, že jste Žid."
Když se v lednu 1918 při komisařství pro národnostní otázky vytvořilo
zvláštní oddělení pro otázky židovské, byl to provizorní a taktický ústupek, aby
Židé neztratili ducha společenství. Když se v prosinci 1932 začal zavádět
jednotný pas pro celý Sovětský svaz, označení národnosti v něm mělo usnadnit
kontrolu státní příslušnosti. Z toho vyplývá; že od poslední války jsou sovětští
Židé lapeni do své příslušnosti a jejich pas je stigmatizuje. Dříve se Židům
přiznávala národnost jen s nechutí, ale s jistotou, že dá tomuto archaismu
historie brzy zapravdu. Dnes jsou Židé naopak zájatci vlastní příslušnosti, což
jim skýtá tři možnosti: buď budou handicap, který v sovětské společnosti
představuje příslušnost k podezřelému národu jednoduše snášet; nebe se náhodou
či z vypočítavosti provdají či přižení mimo svou společnost a dají tím svým
dětem možnost
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Nemohl předvídat, že rok od roku se kolem tohoto pátého bodu rozvinou
obskurní vášně, že strach, nenávist, beznaděj a krev se přemístí z šestého bodu
/"sociální původ"/ do bodu pátého, že za pár let budou mnozí lidé vyplňovat pátý
bod se stejným pocitem osudovosti, jako když na následující otázku odpovídá- ly
děti kozáckých důstojníků, šlechty, majitelů továren a kněží během
předcházejících desetiletí.
"RR edition"
připravují --básně
FANDA PÁNEK
-281**************************************************************************
Boris Karaglickij - Glasnosť sovětský tisk a rudí zelení
The Times Literary Supplement z 25. - 31. prosince 1987 přinesl článek o
sovětském tisku, a to z pera oficiálního sovětského publicisty. Autorův styl
tento fakt potvrzuje, článek si však zaslouží pozornost kvůli tomu, že věnuje
značný prostor i neoficiálnímu tisku.
Autor se nejprve věnuje vývoji v oficiálním tisku. Zde nepřináší nic
převratně nového. Krátce připomene mrtvolnou atmosféru posledních let Brežněvovy
éry a vylíčí současný živý zájem čtenářstva a soupeření redakcí o přední místo v
poudu glasnosti. Protože o této situaci se naši čtenáři již mohli dočíst jinde
/viz rozhovor s Andrzejem Drawiczem v RR 8, časopis 150 000 slov atd./, první
polovinu článku jen heslovitě shrneme: výčet a charakteristika nejzajímavějších
časopisů - v redakci časopisu Věk XX i mir je Gleb Pavlovskij, zakladatel
samizdatového časopisu Poisky, který se teprve nedávno vrátil z vyhnanství; byl publikován román Anatolije Rybakova Děti Arbatu, Doktor Živago Borise
Pasternaka, Rekviem Anny Achmatovové, Stavební jáma Andreje Platonova; - bude
vydán Život a osud Vasilije Grosmana; - o Orwellovi se diskutuje.

Pak se autor zabývá tiskem neoficiálním. Zbytek článku otiskujeme v plném
znění:
Je překvapivé, že tento vzrůst zájmu /o oficiální tisk/ nijak nepodlomil
pozici samizdatu. Naopak, s uvolněním v oficiálním tisku vzrůstá i počet
samizdatových publikací. Nejdůležitější z nich je nepochybně leningradský
časopis Merkur. Městské úřady si nemohou dovolit jej ignorovat. Moskevské noviny
Sovětskaja Rosija o něm hovoří jako o spolehlivém zdroji informací. Jeho
šéfredaktorka Jelena Zelinskaja má velkou autoritu v neoficiálních i oficiálních
novinářských kruzích, časopis vychází čtvrtletně ve více jak ticíci výtiscích,
což je na strojopis vysoký náklad.
Samizdatové časopisy Gorbačovovy éry je možné rozdělit do různých
kategorií. Zaprvé stále vycházejí literární časopisy a almanachy. Patří mezi ně
leningradské Časy, Obvodnyj kanal a Mítin žurnal, rižská Treťja moděrnizacija a
další. V těchto publikacích se většinou scházejí básníci a prozaici z
nejrůznějších avantgardních skupin, kteří se politikou příliš nezabývají, zato
jsou již dlouho v konfliktu s oficiálním spisovatelským svazem. Díky svému
relativně apolitickému charakteru tyto časopisy přežily období nejzuřivějšího
potlačování samizdatu. Vedle literárních časopisů se objevily rockové časopisy,
jako leningradský Roxy nebo moskevské Ucho. Podle Ilji Smirnova, jednoho z
ideologů a pravidelných přispěvatelů těchto časopisů nejde jen o umělecký jev.
Záležitost nabývá sociální rozměr, protože rocková hudba se spojuje s rostoucím
hnutím "sovětské nové levice".
Právě toto hnutí je hlavní silou v pozadí rozvoje tzv. nového samizdatu.
Za svůj úspěch tyto časopisy vděčí zejména úzkému spojení s leningradskou
neformální levicovou skupinou Epicentrum. Činnost Epicentra a jeho rivala, Rady
pro ekologii kultury /SEK/, je nyní známá i mimo Leningrad. Navzdory odlišnostem
v taktice tyto skupiny tvoří určitý blok ekologistů a neomarxistů, který se v
lecčems podobá západoněmecké Straně
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zelených. Organizují diskuse a kampaně proti demolicím starých budov a
hospodářským plánů, které by zničily ekologickou rovnováhu. V Leningradě i v
celé zemi vzniká mnoho levicových klubů. Všechny se buď pokoušejí vydávat
vlastní strojopisné bulletiny, nebo si vyměňují informace prostřednictvím
nejrozšířenějších samizdatových časopisů. Leningradský klub Perestrojka vydává
bulletin Perekrjostok mněnij a také klub "revolučních marxistů" s mírumilovným
jménem Adelaida rozšiřuje časopis. V Moskvě vydává socialistický klub Obščina
čtrnáctidenní informační bulletin Deň za dňom.
Všechna významnější periodika jsou tak či onak napojena na sdružení klubů.
V srpnu 87 se v Moskvě uskutečnilo první setkání neoficiálních levicových skupin
z celé země. Rozhodlo vytvořit "Kruh společenské iniciativy" a Federaci
socialistických společenských klubů /FSOK/. Kruh, který si jeho zakladatelé
představovali jako široké sdružení kulturních, politických a ekologických klubů
bez jednotné ideologie nebo platformy, se zatím příliš nerozvinul, i když má
stále dobré vyhlídky. Naproti tomu z FSOK se během několika měsíců od srpnové
schůzky stala schopná a jednotná organizace, v nemalé míře díky tomu, že začala
vydávat vlastní samizdatový časopis, nejdříve a neutrálním názvem Svidětěl,
který se pak v listopadu změnil na Levyj povorot.
"Nový samizdat" samozřejmě koexistuje s jinými časopisy, které udržují
tradici disidenství sedmdesátých let. Na Západě je dobře známý časopis Glasnosť,
vydávaný Sergejem Grigorjancem. V Moskvě a v Leningradě je však tento časopis
předmětem trvalé a ostré kritky, a to nejen ze strany úřadů. Grigorjano je
obviňován, že myslí víc na přijetí na Západě než na domácí čtenáře. Tvrdí se
také, že časopis často publikuje poněkud nepřesné materiály. Větší autoritě se
teší Expres-kronika, jiný časopis, který se snaží pokračovat v tradici
"klasického samizdatu" sedmdesátých let, třebaže i ten je obviňován, že je
zaměřen "pouze na export".

Hlavním problémem samizdatového tisku jakékoli politické a kulturní
orientace je to, jak v období liberalizace utvářet vztahy k oficiálnímu tisku.
Zatímco tradiční samizdat /jehož dědici jsou Glasnosť a Expres-kronika/ usilovat
stát se alternativou k oficiálnímu tisku, nový samizdat se snaží s ním
koexistovat a spolupracovat. V redakcích "skutečných" novin můžete najít výtisky
Merkuru a jiných levicových časopisů. A když Jelena Zelinskaja organizovala v
Leningradě setkání vydavatelů samizdatových časopisů, dostalo se jí oficiálního
souhlasu. Pozvala zástupce prakticky všech neoficiálních periodik kromě
Glasnosti a byli tam také korespondenti Litěraturnoj Gazěty a Izvěstijí, tiskové
agentury Novosti a dalších orgánů oficiálního tisku. Žádný z těchto orgánů sice
o setkání neinformoval, ale samotný fakt, že na leningradské schůzce byli
přítomni zástupci "normálního sovětského tisku", je velmi významný.
Na leningradské schůzce také vyšlo najevo, že v Sovětském svazu není jeden
samizdat, ale tři různé samizdaty. Mezi literární avantgardou, klasickými
disidenty a "novou levicí" vpodstatě nedošlo ke sporům - nenalezli totiž žádné
společné téma. Jedni mluvili o "osvobození od vlády a národa", druzí o
"nereformovatelnosti komunismu", jiní se snažili vypracovat koncepci
"společenského hnutí za strukturální reformy".
Zdá se, že změna v politické situaci nepostavila před samizdat
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méně problémů, než před oficiální tisk, spíš naopak. Pokusy některých
samizdatových publikací soutěžit s oficiálními novinami v oblasti "kritiky
individuálních nedostatků" nemají šanci. Postupně je možné diskutovat o dalších
a dalších problémech a pro reportéry státních novin je získávání informací
mnohem snažší než pro editory samizdatu. Je však jasné, že ani v dobách
liberalizace státní tisk nevytlačí nezávislé tiskoviny s malým nákladem. To není
jen otázka míry radikálnosti nebo ostrosti kritiky. Někteří autoři /včetně mě/
totiž někdy píší o téže otázce do samizdatu i do oficiálního tisku.
Reálná potřeba samizdatu v sovětské společnosti nevyrůstá jen z trvajícího
"nedostatku glasnosti" v různých oblastech. Samizdatové časopisy mohou díky své
nezávislosti udržovat důslednou redakční politiku, aniž by se při tom musely
ohlížet, co tomu řekne establishment. Hnutí sovětské nové levice by se bez
existence vlastních informačních a diskusních bulletinů nemohlo vůbec rozvinout.
Sovětský samizdat zkrátka začíná fungovat podobně jako malé radikální časopisy
na Západě. Navíc existence samizdatů /a relativně tolerantní postoj úřadů/ dává
básníkům a spisovatelům větší svobodu volby. Věci, které se nemohou objevit v
oficiálním tisku, se mohou šířit v nezávislých publikacích.
Oživený státní tisk i samizdat přispívají k vytváření občanské společnosti
v Sovětském svazu. Otázka je, jak trvalé a stabilní tyto tendence budou, a do
jaké míry bude moci rostoucí společenské hnutí skutečně ovlivňovat vývoj
situace. To závisí nejen na stanovisku úřadů, ale i na tom, do jaké míry
progresivní elementy - v časopisech a klubech - využijí možností, které jim
glasnosť otevřela.
x
Tento obraz koriguje o tři týdny později otištěný dopis čtenáře:
Zajímavá zpráva Borise Karaglického o glasnosti a sovětském tisku je v
několika ohledech neúplná. Jak se bohužel často stává, "sovětský" se zde používá
ve významu ruský a četné další národy Sovětského svazu jsou ignorovány. Výroky
typu "všude se nyní dá najít nějaký zajímavý materiál" článek vytváří růžový
dojem, že oficiální i neoficiální tisk může nyní bez zásahů zvenčí publikovat
vpodstatě co chce.
Že tomu tak není, ukazuje případ nového litevského neoficiálního časopisu
Auseklis /Jitřenka/, který vyšel vloni v říjnu v Rize. Celý "náklad" druhého
čísla /rozmnožený na psacím stroji - to Karaglickij správně zaznamenává/ zmizel
po zásahu agentů státní policie. V úvodu prvního čísla, které se věnovalo
historii, náboženství, literatuře a lidským právům, stálo: "Nepochybně došlo k

velkým změnám, ale pouze ve srovnání s absurdní a nesmyslnou situací, která
panovala dříve. Vpodstatě k žádným zásadním změnám nedošlo. Cenzura stále
existuje, o skutečné otevřenosti se nedá mluvit". Karaglického bagatelizující
kritika Grigorjance a jeho časopisu Glasnosť je neopodstatněná. Stejně jako
vydavatelé Auseklisu, ani on se nehodlá prostě spokojit s tím, že má zůstat ve
vymezených hranicích. Rozšířených, jistě, ale stále striktně stanovovaných a
kontrolovaných shora.
(pro RR zpracoval a přeložil Ch.)

Vaiva Pukite, Mnichov, NSR
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Cítím, že se musím vrátit
Nizamedin Achmetov, devětatřicetiletý básník baškirské národnosti,strávil více než polovinu svého života v sovětských věznicích, táborech a
psychiatrických klinikách. O jeho příběhu se svět dověděl způsobem přímo
zázračným: Achmetov, pobývající tenkrát v lágru na Sibiři, napsal v roce 1978 se
svým přítelem Michailenkem "Otevřený dopis", který z táborové zóny propašovali
mezi kládami, určenými na export. Zásilka normální cestou přišla do NSR a tam,
mezi dvěma prkny, našli němečtí dělníci pašovanou zprávu. Dopis byl přeložen a
pod názvem "Lidé, potřebujeme vaši pomoc" ho publikovaly noviny po celém světě.
Podobným motákům se v sovětském vězeňském slangu říká "ksiva". Spisovatel
Eduard Kuzněcov, také bývalý dlouholetý vězeň sovětského gulagu, vysvětluje
vznik slova "ksiva" derivací z hebrejského "ktiva", což znamená jakékoli psaní
nebo dopis. Kuzněcov, který byl z lágru propuštěn v roce 1980, dostal do ruky
Achmetovovu a Michailenkovu "ksivu" krátce po svém příletu na Západ. Začínala
takto:
"Nevíme do jaké země - zda do socialistické nebo svobodné - proniknou tyto
řádky, napsané sovětskými vězni. Ale bez ohledu na politický systém země
příjemce, adresujeme jménem sovětských politických vězňů jejímu lidu a její
vládě svůj apel.
My, N. S. Achmetov a V. M. Michailenko, vězňové speciálního pracovního
tábora pro obecně kriminální zločince, jsme neprodyšně izolováni jak od naší
vlastní společnosti, tak od celého ostatního světa a nemáme žádnou naději na
propuštění. Je ohrožen náš holý život. Nejsme vrazi, zloději nebo násilníci;
pouze jsme se opovážili přemýšlet o svobodě a mít své VLASTNÍ přesvědčení…"
"Jednoho ze signatářů dopisu, Michailenka, neznám," psal následně
Kuzněcov, "ale Achmetova si pamatuju velmi dobře… Je to citlivý a odvážný muž,
básník baškirského původu. Vyrůstal v chudé rodině a nebylo mu snad ještě
osmnáct, když, ho za nějakou maličkost zavřeli do lágru."
Achmetov byl odsouzen za rozkrádání majetku v socialistickém, vlastnictví,
ale pravým důvodem uvěznění bylo jeho angažmá v protestním nacionalistickém
hnutí mládeže. Achmetov se od začátku považoval za politického vězně, začal psát
letáky demaskující systém a nechával je kolovat mezi přáteli-spoluvězni. To mu
vyneslo další dlouhý trest za "antisovětskou agitaci a propagandu". V roce 1972
byl převezen do tábora se speciálním režimem v Mordovii, kde si odpykával svůj
rozsudek i Kuzněcov.
"V roce 1972," psal Kuzněcov, "vládl v celém gulagu hlad, zvlášť zlé to
bylo pro nás, a náš lágr pochopitelně vřel. Vedení tábora hledalo obětního
beránka, jehož exemplárním potrestáním by zastrašilo ostatní. Ze všech sloganů,
které pokrývaly stěny a strop Achmetovoy cely, si pamatuju pouze jeden: "SSSR je
žalář lidí!" Za toto chuligánství dostal Nizamedin 'nášup'- dalších pět let k
dosavadnímu trestu." Během prohlídky cely objevili dozorci Achmetovovy básně.
Nizamedin Achmetov zůstal ve vězení do roku 1987, přičemž převážnou část
posledních dvou let strávil na psychiatrických klinikách, kde byl tento zcela
zdravý člověk podroben "léčbě" neuroleptiky. V roce 1984 propašoval z kliniky

dopis příteli na Západ. Jsou v něm zoufalá slova: "Mohu být změněn v idiota,
který si nezachová ani tolik zdravého rozumu, aby mohl reflektovat aspoň svůj
konec."
-285**************************************************************************
Achmetov
"Jsem samozřejmě naprosto zdráv," pokračuje Achmetov, "nicméně mne
umístili v instituci, která ze mě má pacienta udělat. Nijak nepřeháním.
Psychiatrie dnes dosáhla těch samých možností, jako kdysi fyzika, když se jí
podařilo rozštěpit atom. Proti mně nestojí pouze ten jeden muž s bílým pláštěm
přehozeným přes uniformu KGB - za ním se tyčí celý totalitní stát. Bez pochyby
mám být rozcupován na kousky. Je to příšerné - nesnesitelné mučení, tahle tzv.
'léčba'. 'Léky', kterými mě krmí nebo které do mě píchají, by s největší radostí
zakoupil Satan pro své peklo; středověcí inkvizitoři by za ně dali cokoli. O
existenci takového utrpení jsem neměl potuchy. Mám strach, abych nepodlehl, má
vůle není bez hranic. Ale jak bych potom mohl žít - v opovržení k sobě samému?"
Achmetov "nepodlehl" a v červnu 1987 - v důsledku jak vnitřních změn v
samotném SSSR, tak dlouholeté kampaně organizací typu Amnesty International,
International PEN a International Society for Human Rights - byl konečně
propuštěn. NSR mu udělilo vstupní vízum, přijel tam koncem července 1987. V
současné době žije v Heidelbergu a píše paměti. Následující interview s ním
udělala - SALLY LAIRD: Během minulého roku se v Sovětském svazu značně zlepšila situace na
poli lidských práv. Bereme-li to z hlediska současných změn ve vaší zemi díváte se na její další vývoj s větším optimismem?
N.ACHMETOV: Změny vítám, ale pokud jde o budoucnost, velký optimista nejsem.
Dokonce i v tom případě, že Gorbačov přinese ruským lidem víc demokracie a
svobody - a dodnes není jasné, stane- li se tak - je velmi nepravděpodobné, že
by tato demokracie dosáhla až k národnostním menšinám SSSR. Velkoruský
šovinismus přežil samoděržaví a pokračuje dál v novém režimu. Myslím, že tzv.
"národnostní otázka" je jedním z nejdůležitějších problémů dneška, ale má
tendenci rozpouštět se v širším tématu lidských práv.
SL: Berete sám sebe jako bojovníka především za svobodu svého národa, - Baškirů?
NA: Přál bych si, aby svobodně mohl žít každý, bez ohledu na národnost. Ale
identifikuji se přirozeně s vlastním národem. Bohužel, nikdy jsme neměli
vlastní, nezávislý stát a je málo pravděpodobné, že jej kdy budeme mít. V tomto
ohledu se lišíme od, řekněme, Krymských Tatarů - s nimiž, mimochodem, jsme jinak
úzce spřízněni.
Co se jejich budoucnosti týče, je těžké být optimistou: prozatím jim jejich
protesty v ničem podstatném nepomohly. A pokud jde o Baškiry, nemáme žádné
dostatečně kvalifikované hnutí za svobodu.
SL: Proč píšete své básně ruskz a ne baškirsky?
NA: Rusky umím daleko líp než baškirsky, mé vzdělání probíhalo v ruštině - tím
jazykem jsem se učil psát. Rusky dokonce i mluvím lépe než rodnou řečí. Za ta
léta v kriminále jsem k tréningu baškirštiny moc šancí neměl.
SL: Začal jste psát až v táboře?
NA: Seriózně psát jsem začal až tam. Předtím, než mě zavřeli, jsem chodil do
školy a pár veršíků jsem zplodil. Většinou taková pubertální, legrační
makulatura.
SL: Kdy jste se dověděl, že vaše "ksiva" úspěšně dorazila na Západ?

NA: Až v roce 1980. Rodiče mě informovali, že začali dostávat balíčky ze
Švýcarska a NSR. Bylo mi jasné, že lidé na Západě už o mně ví a vedou kampaň za
mé propuštění. Ale všechny balíčky musely být odeslány zpět: rodiče byli
naprosto zastrašeni KGB, které jim poručilo dary vrátit.
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SL: Vaše rodina zřejmě musela díky vašemu uvěznění mnoho vytrpět
.
NA: Ano, zkusili strašně. KGB je přímo terorizovalo. Otec se v roce 1983 oběsil.
Jsem přesvědčen, že to bylo v důsledku nátlaku, kterému byl s celou rodinou
vystaven.
SL: Soudě podle vašich na Západ došlých dopisů, byla vaše zkušenost s
psychiatrickými ústavy dokonce horší než mnohaletý pobyt v lágru. Neztratil jste
pak veškerou naději na to, že jednou budete volný?
NA: Občas jsem cítil skutečnou beznaděj. Tato forma trestu je dozajista
nejhorší. Nemáte tušení, kdy skončí - může se to táhnout do nekonečna. Údajně
jste "léčena" z nějaké "nemoci" - nemáte stanoven určitý termín konce trestu.
Pro zdravé lidi (nebo pro ty, kdo jako zdraví začali) je to mučivé. Tyhle
speciální psychušky nemají nic společného s léčením, jsou to kriminály
nejhoršího druhu, kde se snaží zbavit vás nejen svobody fyzické, ale i mentální.
Chtějí vám ukrást mozek. Je to skutečně úděsné. Připadáte si absolutně bezmocná.
Doktor, který mě "léčil" ve speciální nemocnici v Talgaru, dokonce ani
neskrýval, že ví, že jsem zcela zdráv - přesto do mne dál pumpoval drogy. V
jistém smyslu byl bezmocný taky.
SL: Myslíte si, že všichni psychiatři, kteří se tohoto "léčení" mentálně
zdravých lidí účastní, vědí, oč jde, nebo jsou mezi nimi takoví, co věří, že
jejich političtí "pacienti" jsou skutečně nemocní?
NA: Mám dojem, že to musí vědět všichni. Nakonec - všichni přece absolvovali
psychiatrická studia. Je to jejich job, poznat, kdo léčbu potřebuje a kdo ne.
Ale za nimi je totalitní, represivní systém.
SL: Přes všechny strašné zkušenosti plánujete návrat do SSSR. Proč?
NA: To se lidem tady těžko vysvětluje. Ti, kteří se tak dlouho angažovali za mé
propuštění, jsou tím velmi zneklidněni. Mají strach, že budu znovu zatčen, což
se samozřejmě může stát. Ale já cítím, že musím zpět. Za prvé kvůli rodině,
zvlášť kvůli mamince. Ale hlavně chci zůstat takový, jaký jsem a jaký jsem vždy
byl - za to jsem se přece celá ta léta rval. A bojím se, že tady by to bylo
těžké. Po pár měsících na Západě si nejsem jistý, zda bych tady byl někomu
užitečný. Jistě, stejně neužitečný mohu být i doma - občas se mi doopravdy zdá,
že všechno, co jsem podstoupil, bylo zbytečné, k ničemu, ale doufám, že tak zlé
to není. V každém případě cítím, že nemám volbu - pouze návratem mohu pokračovat
ve své identické existenci.
SL: Pokračovat v protestech?
NA: Být dál sám sebou, což znamená říkat to, čemu věřím.
SL: Chcete se vrátit okamžitě po vypršení platnosti vašeho víza?
NA: Ne, v dubnu ještě ne, prodloužím si pobyt o pár měsíců. Chtěl bych si před
návratem procestovat kus Evropy. Ale stejně tak bych rád poznal svou vlastní
zem. Letos, po propuštění, jsem poprvé v životě viděl Moskvu. /…/

SL: Vracíte se do rodného města, Čeljabinska. Budete pod dozorem?
NA: Zpočátku ano. Nebudu smět vycházet večer ven ani navštěvovat např.
restaurace nebo jiná místa, kde bych se mohl setkávat s lidmi.
SL: Ani tohle vás neodrazuje od cesty zpět?
NA: Nejsou to příjemné vyhlídky. Nebudu svobodný. Ale cítím, že nemám jinou
volbu.
INDEX ON CENSORSHIP č. 2. February 1988 /pro RR přeložil -aP-/
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Cesta naděje
Leszek Kolakowski
Událostí z moderní historie, která se nejvíce přiblížila obrazu revoluce
dělnické třídy, předpovězené kdysi socialistickou teorií, byl vznik a 14 měsíců
trvající zápas Solidarity v Polsku. Žádný jiný převrat, včetně převzetí moci
bolševiky v roce 1917 a čínské revoluce si nezaslouží takovéto označení.
Solidarita byla přesně tím: mohutné revoluční, i když nenásilné sociální hnutí,
vyvolané konfliktem mezi průmyslovými dělníky a vlastníky výrobních prostředků,
v tomto případě státem ztělesněným komu- nistickou stranou, policií a
administrativním aparátem.
A tato (neúspěšná) revoluce dělnické třídy, jediná, která se kdy
uskutečnila, byla namířena proti socialistickému státu a provedena pod znamením
kříže s požehnáním papeže. Tolik tedy k (vysoce vědeckým) marxistickým
předpovědím budoucnosti.
Na začátku byly hybnou silou hnutí stížnosti dělníků na vykořisťování,
často nelidské a velmi nebezpečné pracovní podmínky, ubohé platy, neixistenci
odborů, které by se jich zastaly, potlačování stávek policií a tak dále. Velmi
brzy však hnutí přijalo za své všechny možné sociální, národní a kulturní
požadavky a stalo se tak pouze odborovou organizací ale rozsáhlým sdružením, ve
kterém Poláci vyjadřovali své tužby po společenském sebeurčení, nejvýznamnějším
nezávislým hnutím vytvořeným v poválečném. Polsku nebo kterékoli komunistické
zemi".
Nyní vyšla anglická verze vlastního životopisu předáka Solidarity, který
byl při zrodu hnutí jednoznačně uznán za jeho vůdce a potom zvolen na prvním (a
dosud jediném) celostátním kongresu Solidarity v září 1981 za jeho oficiálního
předsedu.
I když je "Cesta naděje" sama o sobě nutně součástí zápasu s
utlačovatelským režimem, ve kterém Solidarita pokračuje, poskytuje nám také
pohled na osobní stránku příběhu chudého elektrikáře z loděnic, který se téměř
přes noc stal světově proslulou osobností, známou z titulků novin a časopisů po
celém světě (ovšem s výjimkou komunistických zemí). K takovým změnám někdy
dochází za mimořádných okolností, když se zdá, že existující politický řád je na
pokraji zhroucení a velké masy lidí aktivně zpochybňují jeho legitimitu. Zdá se
potom, že vedoucí osobnosti se objevují odnikud, jsou vrhány na jeviště dějin
řadou šťastných náhod. Tento dojem je pouze zčásti pravdivý. Jistě, "revoluční
situace" nemohou být vytvořeny silou vůle, bez výjimek jsou následkem
nepředvídatelné souhry různých sil a do této míry může být povolání vedoucích
osobností okolnostmi považováno za historickou náhodu. To však neznamená, že
tuto úlohu může hrát každý. Vyžaduje to mimořádné osobnosti, které musí mít
vedle zdravého úsudku, sebekontroly a jistoty, že nepropadnou panice, neobvyklý
dar, který jim umožní okamžitě vycítit a formulovat požadavky velkých davů a
současně budit důvěru.
Vlastní životopis Lecha Walesy nám - jak se dalo čekat - nepředkládá
dokonalou kopii postavy, kterou lidé na Západě znali z televize a Poláci z přímé
zkušenosti (a veřejnost v komunistických zemích vůbec ne, pochopitelně):

spontánní, inspirující, ale klidný vůdce, ovládající davy na velkých náměstích.
Kniha je nevyhnutelně politickým dokumentem a ne pouze osobnímu vzpomínkami.
Můžeme s jistotou předpokládat, že se kromě autora na jejím vzniku podíleli i
další lidé. Kniha obsahuje životní příběh Lecha Walesy i jeho hodnocení úlohy,
kterou měla Solidarita v posledních sedmi letech polské historie. Nemůže
nahradit
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historickou analýzu, kterou najdeme v jiných dílech o stejném problému (zvláště
v práci Timothy Gartona Ashe a Jerzyho Holzera), ale je zde jako jejich
vysvětlující doplněk.
Nicméně čtenář si uvědomuje, že je třeba chápat jak Walesu, tak hnuti
Solidarity nejen na pozadí válečných dějin Polska, ale v rámci tradic, které
vytvářely polskou mentalitu od nepaměti.
Lech Walesa pochází z rolnické rodiny. Někteří z jeho předků byli posláni
na Sibiř po polském povstání proti Rusku v roce 1863. A muži z dalších dvou
generací bojovali proti Rusům za první světové války, proti bolševikům v roce
1920 a poté proti Němcům ve druhé světové válce. Walesův otec, vězněný v
nacistickém pracovním táboře, zemřel těsně po válce, když synovi bylo sotva 18
měsíců. Matka svým dětem četla polské vlastenecké romány a vychovala je v duchu
katolické víry, která utvářela Walesovo přesvědčení a zůstala, jak sám říká,
hlavním zdrojem jeho duchovní síly. Žili v naprosté bídě, děti byly nuceny od
svých pěti let pracovat, aby pomohly rodině přežít. Poté, co se vyučil a
pracoval několik let jako elektrikář v traktorové stanici, se Walesa v roce 1967
přestěhoval do Gdaňska, který je od té doby jeho domovem.
I když kvalifikovaní dělníci v loděnicích, kde byl zaměstnán, na tom byli
dobře ve srovnání s jinými skupinami obyvatel, obraz, který Walesa ve své
autobiografii vykresluje, nám živě připomíná rané viktoriánské období: mzdy
zajišťující holé přežití, ubohé bytové podmínky, šokující zanedbávání
bezpečnosti práce, které vedlo k řadě strašných úrazů a úmrtí, špinavé a
přeplněné ubytovny, opilství, nejrůznější nechutné triky používané vedením
proto, aby z dělníku ždímaly stále více úsilí za stejný plat (což jsou podle
ideologie komunistického státu neměnné vlastnosti kapitalismu), neschopné
vedení, nemožné plánování, zfalšované výsledky produktivity atd. Celkové
podmínky byly ve skutečnosti horší než v počátečních stádiích kapitalismu, kdy
bylo vždy mnoho lidí, kteří se mohli veřejně a nahlas zastávat požadavků
vykořisťovaných a kdy sami dělníci mohli bojovat a vytvářet organizace pro
vlastní obranu - odbory a později politické strany - zatímco všechny pokusy
organizoval nezávislé odbory (na rozdíl od pseudoodborů ovládaných stranou) se
setkaly ve všech socialistických zemích s brutálním a nelítostným policejním
útlakem.
Walesa se jen krátce zmiňuje o studentské revoltě z roku 1968: dělníci ji
odmítli podporovat, později toho měla řada z nich litovat. Říká, že skutečný
politický křest zažil v prosinci 1970, kdy stávky, následující po prudkém
zvýšení cen základních potřeb, skončily ve městech na pobřeží krvavou lázní
(počet dělníků zabitých v těch dnech je dosud nejistý vzhledem k tomu, že úřady
pohřbívaly oběti tajně v noci do neoznačených hrobů). V té době nebyli ještě
dělníci připraveni na organizovaný odpor. Kromě toho, že dosud věřili několika
naivním iluzí zím ("copak je možné, že by polští vojáci stříleli Poláky? Nejsou
to Husové převlečení do polských uniforem?"), neměli po čtvrtstoletí bezmocnosti
žádnou zkušenost, která by je připravila k organizovanému boji. Masakr skončil
Gomulkovu éru a mocný vůdce strany, který byl v roce 1956 vítán většinou Poláků
jako zachránce, ke všeobecné spokojenosti, s ostudou opustil politickou scénu.
Následovali období nové slabé naděje, když jeho nástupce Edward Gierelc přinesl
řadu slibů, které byly jako obvykle vládnoucí stranou brzy přerušeny. Pak přišel
rok 1976. Nová vlna zoufalých stávek a útlaku vedla k události, je-289-
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jíž význam Walesa ve své knize patřičně zdůrazňuje: ustanovení KOR, výboru na
obranu dělníků, složeného ze skupiny intelektuálů, kteří se rozhodli vytvořit
otevřeně pracující organizaci (v očích úřadů pochopitelně "ilegální"), která
měla poskytovat materiální, zdravotní, morální a právní pomoc dělníkům, kteří
byli po stávkách pronásledováni, mučeni a propouštěni z práce. Krok za krokem
rozšiřoval výbor rozsah své činnosti a stal se tak hlavním orgánem společenské
sebeobrany proti komunistické nezákonnosti. Výbor přežil přes nesčetná zatčení a
policejní šikanování, přežil až do zrodu Solidarity, kterou sice nevytvořil, ale
přispěl nesmírně k jejímu vzniku svými podzemními časopisy pro dělníky, tím, že
hnutí poskytl sbor poradců a tím, že změnil celkové politické ovzduší v Polsku.
Volba polského papeže v říjnu 1978 a jeho cesta do vlasti v následujícím roce
mimořádně posílila sebevědomí Poláků. Historii Solidarity musíme vidět na pozadí
této události.
Historický význam Solidarity spočíval v tom, že ukázala, jak by totalitní
režim mohl pod silným sociálním tlakem, byť i nenásilným (veškeré násilí použité
za všechny ty roky bylo použito policií a armádou) přijmout novou, lidštější a
hospodářsky rozumnější podobu, kdyby poskytl trochu prostoru pluralismu v životě
společnosti.
Hnutí s 10 miliony členů, které zachvátilo zemi jako požár, nemohlo být
jednomyslné ve všech ohledech, vždyť absorbovalo řadu lidí, kteří měli rozdílné
názory na mnoho politických a ideologických problémů. Walesa nezakrývá vnitřní
rozpory v Solidaritě ani kritiku, která byla namířena proti jemu samotnému,
zvláště z radikálnějšího křídla, které ho považovalo za příliš smířlivého při
jednáních s vládou. Nemůžeme vůbec s jistotou soudit, co by se stalo, kdyby
Solidarita zaujala bojovnější postoj. Můžeme nicméně říci, že pokud by byla
náchylnější k ústupkům, než ve skutečnosti byla, pouze by povzbudila vládu k
agresivnějším krokům a pravděpodobně i k rychlejšímu útoku. Celý příběh vztahů,
mezi vládou a Solidaritou, vyprávěný Walesou (a známý, mimochodem, všem
pozorovatelům), je dlouhá řada lží, podvodů a nesplněných slibů, která
vyvrcholila v obrovském znásilnění Polska 13. prosince 1981 a ve vytvoření
vojenské diktatury.
Hromadná zatýkání, represe, vraždy a rozpuštění nejen Solidarity. ale i
mnoha sdružení, která se ukázala být příliš odbojná (skupiny studentů,
spisovatelů, herců atd.) nemohlo ani vymazat těch 14 měsíců z lidské paměti ani
znovu nastolit starý řád. Dnešní Polsko je hluboce proměněná společnost, která ačkoli dočasně poražena - se naučila, že je možné se úspěšně postavit
utlačovatelskému systému a vydobýt na něm významné ústupky. "Normalizace" podle
československého vzoru v Polsku neuspěla, a pokud je Polsko nyní, přesně 6 let
po vyhlášení stanného práva, nejméně utlačovatelskou a kulturně nejtolerantnější
zemí podle komunistických měřítek (ačkoli zdaleka není "liberální" nebo dokonce
"demokratická" v jakémkoli smyslu), vděčí za tyto podmínky živému odkazu
Solidarity a statečnosti, kterou do hnutí vložilo. Vládcové čas od času zkoušejí
různé prostředky pro uklidnění obyvatelstva, aniž by ovšem splnili základní
předpoklad nutný k záchraně země z propastného ekonomického úpadku: legalizaci
pluralismu, alespoň na úrovni odborových organizací. Pravděpodobně dotáhnou
svoji nedůslednou politiku až k dalšímu výbuchu, který může být nebezpečnější
než ten předchozí. Nedávné národní referendum o politických a sociálních
opatřeních - k jehož bojkotu vyzval spoluobčany Walesa a vůdcové Solidarity vzhledem ke svému nejasnému výsledku pravděpodobně
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situaci nezmění ani k lepšímu ani k horšímu.
Walesova práce má velice zajímavý doplněk: interview nedávno otištěný v
polském měsíčníku Kultura, vycházejícího v Paříži, s plukovníkem Ryszardem
Kuklinskim, jenž sloužil jako důstojník právě ve velitelském středisku, kde byl
organizován "puč", kterým bylo zavedeno stanné právo. Kuklinski, jak se ukázalo,
pracoval pro CIA a uprchl z Polska pouze několik týdnů před 13. prosincem 1981.

Jeho útěk a zpráva potvrzující, že přípravy na vojenskou diktaturu začaly
dokonce už před legalizací Solidarity, což vyvrací lživá tvrzení komunistů o
jejich snaze o kompromis. Odmítá stejně tak i výmluvu - kterou se polská vláda
stále ještě snaží uplatňovat ve světě - že uchránila Polsko před sovětským
vpádem. Podle jeho názoru (který je podložen lépe než jakýkoli jiný) se mohla
vláda vyhnout jak invazi, tak prosincové katastrofě, pokud by měla dost odvahy
postavit se Sovětskému svazu. Ale proč by se vláda měla chtít vyhnout tomu, co
udělala? Ve svém důsledku by jakékoli jiné řešení znamenalo, že by se musela
vzdát čísti své moci.
Spekulovat o budoucnosti Solidarity by bylo riskantní. Jistě, poté, co
byla postavena mimo zákon, si nemohla uchovat svůj masový charakter. Přežívá ale
nejen v podobě podzemních odborů, ale i v rozmanitých politických, vzdělávácích,
kulturních a nakladatelských iniciativách, které přivedla k životu, i když nyní
jsou na odborech nezávislé. Demokratický odboj přinutil vládu v minulém roce
propustit politické vězně a hledat různé cesty - dosud značně neúčinné - jak si
získat obyvatelstvo. Protože jsou uvězněni mezi svým strachem z polského lidu a
potřebou uspokojit jak Kreml, tak svou vlastní touhu po přežití, vládcové se
zmítají mezi pokusy Polsko zastrašit a předcházet si ho. Dokázali, že nejsou
schopni udělat jedno ani druhé, ale pravděpodobně budou ve svých snahách
pokračovat.
The New York Review of Books, listopad 1987
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Tady je moje budoucnost
/Dov Ben-Meir je vicemaršálkem izraelského parlamentu za Stranu Práce. Řadu let
pracoval ve vysokých funkcích v odborovém hnutí./
Marian Turski: Z jakého důvodu se uznání palestinského práva na vlastní stát
potýká s takovými překážkami?
Dov Ben-Meir: Měli jsme stejné šance, abychom po rozhodnutí OSN z listopadu 1947
utvořili dva státy. My bychom tehdy byli šťastni, kdyby nám bylo umožněno
v klidu budovat stát Izrael na okrojeném, maličkém teritoriu, které nám bylo
tenkrát přiznáno. Nic nebránilo, aby Palestinci vyhlásili svůj vlastní stát
s hlavním městem v Hebronu, Nábulusu nebo… ve Starém Jeruzalémě. Avšak jiní
Arabští vůdcové jim tehdy poradili, aby počkali do dubna 1948, na odchod
Angličanů, pak že budeme zahnáni do moře. Přirozeně nám vyhlásili válku, kterou
- na štěstí pro nás - prohráli. Ale zaplatili jsme za to vysokou cenu - plné dvě
procenta naší populace. Palestinské vedení bylo rozprášeno a Egypt s Jordánskem
zavřeli půl miliónu arabských uprchlíků do táborů, aby z nich udělali politickou
zbraň proti Izraeli. Všimněte si prosím: v téže době ve světě se Němci,
přesídlení z Československa, Polska a NDR, integrovali do nové společnosti: v té
samé době se Hindové a muslimové, přemísťovaní po milionech z Indie, Pakistánu a
dnešní Bngladéše, rozpustili v nových společnostech. Ale palestinští Arabové
byli drženi v táborech.
MT: To je dnes už historie, Staré události…
DBM: Ne tak docela. Tato historie je příčinou chyb, které později dělaly obě dvě
strany. Neboť po válce z roku 1967, kdy byl premiérem Eškol a členem kabinetu
Begin, jsme navrhli návrat do status quo ante - s výjimkou, pravda, Jeruzaléma a
územní korektury v přístupu do Jeruzaléma. Tohle stanovisko jsme drželi do září
1967, kdy panarabská konference v Chartumu vyhlásila "třikrát ne": ne - jednání
s Izraelem, ne - uznání Izraele a ne - míru s Izraelem.
MT: Ale musíte brát v úvahu i mentalitu druhé strany, a ta si všímala především
faktu, že po každé nové fázi konfliktu získal Izrael na síle i na rozloze.

DBM: To ovšem nebylo naším záměrem. Svět by rovněž neměl zapomínat, že před
šestidenní válkou, kdy bylo veřejně vyhlášeno, že budeme zahnáni do moře,
jsme upravovali parky na… hřbitovy. Připravovali jsme hroby pro 300 000 obětí s takovými ztrátami jsme museli tenkrát počítat. Svět musí chápat i naše
komplexy - koplex Masady / tvrz v Judské poušti, kde se v 1. století přes tři
roky bránilo 960 mužů, žen a dětí proti celé síle X. římské legie; aby nepadli
do otroctví, spáchali kolektivní sebevraždu/ a Holocaustu - kdy židovský národ
bojoval a umíral v osamění.
MT: Události z prosince minulého roku, tedy to, co spousta lidí - i v Izraeli nazývá povstáním Palestinců, zřejmě musí přehodnotit existující způsob myšlení,
nebo ne?
DBM: Všichni nás popohánějí, všichni nám říkají: jak to, že jste tenhle problém
ještě nevyřešili? Jen se podívejte, kolik nevyřešených problémů se táhne už
léta: Baskové, Irsko… A kolik je jich v Asii a všude jinde. V jistém smyslu
bychom dokonce mohli cítit satisfakci: během čtyřiceti let jsme prošli cestu od
celkového neuznávání státu Izrael k míru s Egyptem a de facto i s Jordánskem.
Sociologický průzkum mezi obyvateli Západního břehu /v min. roce/ ukázal, že 33%
dotázaných si přeje, aby se Židé vrátili tam, odkud přišli, 33% chce palestinský
stát shodně s postuláty OOP, ale na druhou stranu 25% mluví o nutnosti soužití s
Izraelem. Takže se nedá říct, že
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čas pracuje výhradně v náš neprospěch.
MT: Ale demografický čas vám nakloněn není…
DBM: Souhlasím. Z toho důvodu navrhuje naše strana řešení, v rámci
kterého bychom se vzdali Západního břehu a pásma Gazy. My nechceme
dvounárodní stát a to z jednoho základního důvodu. Dvounárodní stát totiž
předpokládá - v demokratických podmínkách! - ochotu k předání vlády většině. A
na druhou stranu - jít cestou Jižní Afriky by byla velmi nebezpečná alternativa.
Musíme být jak pozorní, tak opatrní. Protože odevzdání území, o kterých jsem se
zmínil, bez záruky bezpečnosti, by mohlo znamenat novou konfrontaci, novou
válku. Řeknu to jasněji: Myslíte si, že bychom i v případě úspěšného vyjednání a
podepsání dohody (kéž by se tak stalo!) mohli být úplně bez obav? /…/ Myslíte
si,že je pro tři a půl milionu Židů lehké žít v obklíčení desítek milionů Arabů,
z nichž valná většina vyznává fundamentalistické ideje?
MT: Tuto otázku, pane poslanče, kladu právě já vám a myslím, že odpověď na
tvoří podstatu našeho rozhovoru.

ni

DBM: V této zemi jsem se dočkal vnuků a chci, aby moji vnukové měli vnuky.
Jen
zde je moje budoucnost. Proto chceme být chráněni před možným překvapením. Plán
mé strany, tzv. plán Allona, vychází právě z této reality. Nabízíme vrácení
okupovaných území (s korekturou v případě Jeruzaléma), ale chceme záruky, že na
nich nebude koncentrována armáda, že nám odtud nebude hrozit vojenský atak. /…/
Já osobně mám ještě svůj privátní plán. Podle mého názoru je třeba problém
Západního břehu a pásma Gazy řešit odděleně. V Gaze, kde je poměrně vysoký počet
vzdělaných lidí, by se dalo uvažovat o konstituci novodobého centra-metropole
typu Hongkongu či Singapuru. Mrakodrapy, elektronický průmysl - to je má vize
pásma Gazy.
MT: A není to utopie?
-------------------------Trochu trpělivosti

(Szewach Vajs je profesor politických věd, poslanec za Stranu Práce.)
Marian Turski: Pane profesore, jak vidíte další vývoj?
Szewach Wajs: Od pradávna se existujeme v nestabilní situaci, ale zkoušíme
žít normálně. Pokud jsme to vydrželi už víc než 2000 let, sto generací,
tak se snad na kapku trpělivosti ještě zmůžeme…
MT: Dovoluji si podotknout, že v této chvíli už
především Palestincům…

t r p ě l i v o s t

c h y b í

SW: To je fakt. Ale kdo v dnešním světě žije normálně? Ano, v Evropě teď nastalo
šťastné období - po tolika válkách. Ještě před 45 lety jste se vzájemně
zabíjeli. Dějiny mají své tempo a střídají oblasti intenzivní aktivity.
MT: Jaké závěry vyvozujete ze situace jako sociální demokrat a jako politolog?
SW: Jako sociální demokrat podporuji plán územního kompromisu, ale bohužel většina Arabů kompromis odmítá. Vím, co to jsou uprchlické tábory. I do Izraele
přijelo 800 000 Židů z Libanonu, z Afriky a z Asie. Dnes už žijí normálně.
Stačilo by věnovat pouhé jedno procento zisků z arabské nafty na uprchlické
tábory a problém by byl dávno smeten se stolu.
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Jako politolog vám popíšu jistý paradox. Evropané a křesťané rádi demonstrují
své sympatie k primitivním společnostem a odpor ke kolonialismu. Když bílý bije
bílého - berou to jako normální. Když černý bije černého - nazývají to dětskou
nemocí. Když bílý bije černého - vidí v tom kolonialismus. A když černý bije
bílého - je to osvobozenecké hnutí. Ujištuji vás, že my nejsme kolonialisté.
MT: A můžete to doložit jinak než čestným slovem?
SW: Hovoří s vámi člověk, který veřejně postuluje odchod Izraele z Judska a
Samaří. A tentýž člověk vám říká: přes všechny tragické chyby funguje v
Izraeli demokratický systém. Nechci omlouvat zlo, které se u nás děje, ale naše
veřejnost reaguje na každé zabití či zmlácení Araba velmi citlivě a zásadně. Jak
reagovala Evropa, když se Arabové vraždili mezi sebou po tisících, bez pardonu,
bez milosrdenství?…
MT: Pane poslanče, dohodli jsme se na rozhovoru o budoucnosti izraelskoarabských vztahů. Jak to vidíte dál?
SW: Počítám s tím, že se naši spojenci ve vládě nechají přesvědčit ve směru
kompromisu: mír za územní ústupky.
-----------------------Uvedené rozhovory tvoří fragment celá série rozmluv, které s poslanci
izraelského parlamentu uskutečnil během svého pobytu na vědeckém kongresu v
Jeruzalémě polský historik Marian Turski. Hovořil se zástupci všech stran
politického spektra - od krajní pravice, přes levicové socialisty a sociální
demokraty, až po komunisty a poslance za arabskou organizaci MAPAM. Výsledkem je
celkem objektivní informace o rozdílných pohledech na příčiny a řešení současné
krize v okupovaných oblastech. Celý soubor Turského rozhovorů otiskl polský
oficiální týdeník "Polityka" (č.13, 26.3.1988). Ten, kdo zná demagogicky
tendenční a vpodstatě antisemitský přístup čs.oficiálního tisku k problematice
Izraele, nemůže než být příjemně překvapen polskou (ať už čímkoli motivovanou)
odlišností. Československo však není v anti-izraelském postoji osamoceno, jen
jej demonstruje extrémně vyhrocenou formou. Kritické hlasy na adresu izraelského

postupu v okupovaných oblastech se ozývají ve velké většině západoevropských a
částečně i severoamerických médiích. Kompilaci těchto hlasů provedla nedávno
značka -mp- na stránkách Lidových novin ("Bezvýchodný Blízký Východ?", LN č.5).
Z toho důvodu jsme se rozhodli rezignovat z přetištění názorů, s nimiž se čtenář
může seznámit jinde, a soustředit se pouze na hlasy prezentované nejméně - na
demokratické stoupence kompromisního řešení.
(pro RR připravil -aP-)
grafická úprava
STUDIO RR
-294**************************************************************************
Literatura soc-artu
Prigov, Sorokin a Sokolov — příklady bezpodmínečného vyloučení
ideologie
Boris Groys
"Soc-art" byl pojmenován umělecký směr, který vznikl počátkem sedmdesátých
let v Sovětském svazu a začal si hrát se symboly sovětské ideologické masové
pordukce, ovlivňujícími celou každodennost sovětského člověka, právě tak drze a
bezstarostně, jako to dělal západní pop-art s obrazy západních
komercionalizovaných masmédií. Odtud i název tohoto směru, představujícího
kombinaci pop-artu a sociálrealismu, jenž je v Sovětském svazu považován za
jedině platnou uměleckou metodu.
Na rozdíl od většiny "neoficiálních" umělců tehdejší doby, kteří stavěli
svou vlastní uměleckou pravdu proti oficielnímu pojetí kultury, v jehož důsledku
dostává umění své společenské opdstatnění jen jako prostředek propagandy správné
ideologie a výchovy "pracujících mas", odmítli soc-artisté takový avantgardní
požadavek na autonomní a absolutní uměleckou vizi jako jinou variantu základního
stanoviska. Místo aby vyhlásili opět jeden nový, lepší řád, distancovali se od
každé ideologie a vyvíjeli uměleckou strategii, stírající všechny ideologické
hranice a tím osvětlující všeobecnou strukturu ideologické rozpravy. Někteří z
těchto umělců - především Ilja Kabakov a společně pracující Komar a Melamid rozvinuli originální umělecký žánr, situovaný na hranici mezi výtvarným uměním a
literaturou a představující druh obrázkové knížky, v níž se dbá na poměr slova a
obrazu.
Takto neutrální a distancovaný postoj k ideologickému obsahu uměleckého
díla se prosadil v sovětském neoficiálním výtvarném umění mnohem rychleji než v
literatuře, jež v Rusku tradičně ztělesňovala vždy spíš nejvyšší životní
moudrost, přičemž spisovatel byl chápán více jako učitel a prorok než jako hráč
se slovy. Přesto se již koncem sedmdesátých let vyskytla řada spisovatelů i
textů, začínajících pod vlivem soc-artu rozvíjet analogickou literární
strategii. V této souvislosti nelze v první řadě vynechat jména Dmitrije
Prigova, Vladimíra Sorokina a Saši Sokolova.
Prigov se ve svých četných básních, které se vyhýbají každému hermetickému
avantgardismu a jsou psány prostým a obecně srozumitelným jazykem - směsí
všedních, ideologických, religiosních literárních i jiných fenoménů, věrně
zobrazujících jazykové zvyklosti dnešního průměrného sovětského člověka -, ptá
stále znovu na podstatu moci a násilí, přičemž poetické slovní násilí a duchovní
moc pravdy vystupují spíš jako komplicové a ne alternativy násilí státu a
armády. Ve svém proslaveném cyklu o milicionáři, v němž vidí básník své alter
ego, protože oba usilují o vyšší, "božský" řád, Prigov například píše:
Milicionář chodí zcela zamyšleně
V parku už se barví listí
Tu vidí, jak se nebesa
Otvírají přímo nad jeho hlavou
................................
Pak sundá čepici

A opasek i zbraň
A všichni budou bratři
a z každého milicionář
Hluboká pochybnost o silách básnického slova je charakteristická i pro
prózu Vladimíra Sorokina. V jeho povídce "Zahájení lovecké sezóny" se lovci z
provincie, kteří zpočátku vedou ve
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[obrázek s textem:
V.Komar, A.Melamid:
STALIN AND THE MUSES
/Stalin a můzy, 1981-82/
olej na plátně, 183x137
/ze série "Nostalgický realismus"/]
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stylu oficielní sovětské "venkovské prózy" příjemný rozhovor o znečištění
prostřdí, opuštěných vesnicích a poklesu morálky, odhalují jako lidojedi, vábící
sentimentálními Vysockého písněmi turisty z města do pasti. Hlas liberálního a
opozičního básníka stejně jako morální patos jemu odporujících venkovských
prozaiků spolu vedou ke strašnému zániku člověka. V dalších svých povídkách
Sorokin líčí násilné a kruté rituály, které připomínají prózu proslulého
soudobého ruského spisovatele - "satanisty" Jurie Mamleva a zároveň poukazují na
oficielní ideologickou ritualizaci sovětského všedního dne.
Ke stejnému směru lze zařadit i poslední román "Palisandrija" spisovatele
Saši Sokolova, žijícího v exilu v USA. Tento text, přebohatý asociacemi,
narážkami, slovními hříčkami atd., představuje nový epos. Jeho hrdina, jenž
strávil své dětství v Kremlu, je příbuzný se všemi postavami ruských dějin,
spoluzavinil Stalinovu smrt, vedl v Kremlu bordely a po emigraci objevil svou
androgynii, překračuje všechna lidská měřítka. Ztělesňuje všechny politické a
sexuální mýty moderní kultury. Jeho příběh je zároveň příběhem vládce,
skutečného umělce, dokonalé osobnosti, úspěšného podnikatele, osvobozené
polymorfní sexuality atd. Tím, že Sokolov převádí všechny tyto mýty naší
kultury, která nám je nabízí jako alternativní, navzájem se vylučující, na
společného jmenovatele, odhaluje skrytou ideologickou pošetilost, která se přes
povrchní rozdíly stále opakuje. Sokolov to ale dělá bez všeho kritického či
demaskujícího úmyslu: je si zcela vědom své vlastní spoluviny, své vlastní snahy
o spisovatelský úspěch, o všeobecné uznání.
V Sovětském svazu nebyla díla jmenovaných autorů ještě publikována, oproti
tomu na Západě již něco z toho vytiskli a přeložili: "Literaturnoje A-Ja",
Paris, 1985; Saša Sokolov "Palisnadrija", Ann Arbor, 1985; a v němčině
"Kulturpalast", S/Presse, Wuppertal, 1984, vydáno u Günter Hirt & Sascha Wonders
a publikace "Neue russusche literatur" v časopise "Schreibheft" No.29, Essen,
1987.
Boris Groys, "Die literatur des Soz-Art (Prigov, Sorokin und Sokolov - Vertreter
einer bedinguggslosen Distanz zur Idologie)", Lesezirkel, No.28, Wien, 1987.
REVOLVER REVUE
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LIBOR FÁRA
12. 9. 1925 - 3. 3. 1988
**************************************************************************
Jiří Kolář

Několik poznámek o defektním umění
Při zpracování například roláž…
OBRÁZEK PŘES TEXT
naprosté
soustředění, jinak nelze před nal…
v předběžném seřazení
Samozřejmě, že jsem mnoho
s chybou nalepil,
dal spokojeně do lisu…
až dodatečně. Často mi bylo líto
roláž za…
pověsil v ateliéru jako varování, jiné ro…
Nic nemluví spravedlivěji o …
barbarství jako porušené
nebo do krajnosti zničen… obrazy, chrámy atd. Běhá mi mráz po zádech, když
vejdu do některé na pohled' dnes "zmrtvýchvstalé", ve skutečnosti vykuchané
katedrály, stejně tak mě zbavují dechu lhostejností udolané nejobyčejnější
věci, jako neumím mluvit bez úzkosti o lidech, které zrození, pohroma, kleště
osudu, kladivo Života nebo výheň lidské nestoudnosti poznamenaly krutěji, než
si kdo nepostižený dovede představit.
Samozřejmě že toto všechno je část podhoubí, z kterého také roste umění a
proč já dávám dnes přednost všemu "uraženému a poníženému"? Při psaní těchto
řádek mi vyvstalo v paměti: za mého dětství, po první světové válce žilo také v
jižních Čechách mnoho válečných invalidů se ztracenými údy nebo smrtelně
zraněnou myslí, bylo jich tolik, že se stali předmětem i našich her. Představte
si "Breughelovy mrzáky" nebo "Masopust" v klukovské fantasii, s bohatstvím
provázků v kapsách, s praky za ňadry, hladové po každém soustu a kdejaké
klukovině, školácky drsné, bez zábran…
Nejsme každý nějak nakřáplý, nežije většina z nás zaskočena nemocí,
ztrátami, s puklinou na svědomí, se šrámy na srdci, s nádory závisti, mamonu,
strachu, s amputovanými údy ducha, pod skáceným stromem poznání, nestojíme na
protézách snu nebo úspěšnosti?
Nežije většina lidstva v době kamenné, zatím co velké části druhých chybí
jen to, že nemohou za sebe posílat na záchod někoho najmutého?
Nevidím v defektismu krejčovinu na strašidla, stáčírnu provokací, rotačku
znetvořování nebo akademii pro odpadky, nic pro pitevny, jestliže duch musí
proměnit vše, co prožil, pochopil, vysnil, čeho se dopátral ve svůj trvalý
majetek, pak se neubraní poznání, že tváří v tvář potopě civilisace lze
pokračovat ve všem.
A když přijmeme myšlenku, že nám umění pomáhá přiblížit se k záhadě
života, nevyhnem se zjištění, že vše zrozené z náhody může být jen náhodné, co
vyvře z nápadu jen nápadité, že zeje nepřeklenutelná propast mezi přemýšlením a
uvažováním atd., že zvláště v našem století, v době fotografie, filmu, televize,
všeho umělého a jen promítaného, platí varování "umět vidět", jako je třeba umět
slyšet, že dokázat jen vyslechnout nebo jen uvidět zaměstnává při nejlepším
přetíženou paměť a paměť ráda zařazuje do falešných, třeba dobře míněných
souvislostí.
Protože umění má sílu mluvit i v torsech a neztrácí hlas ani v kopiích, ba
ani uvězněné v napodobeninách, nabývá také na velikosti v řízeném, vědomém
narušení, zvláště když máme
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možnost toto zranění proměnou uskutečnit na jeho zbanalisovaných podobách, jimiž
nás tak bohatě zavaluje civilisace svou falešnou dokonalostí a reprodukční
technikou všeho druhu.
Vím, že toto píšu v době, kdy umění "klopýtá o své vlastní nohy" jak říkal
Burckhardt, že má práce je výsledkem tohoto klopýtání, ale je to také výsledek
mých let, mé práce, že vracím umělcům, a snad také světu, co jsem si od nich
vypůjčil.
Vezměte jakoukoli reprodukci oblíbeného díla a natrhněte ji na
nejvýraznějším místě nebo ji vůbec přetrhněte a potom jednoduše slepte obyčejnou
lepenkou. Uvidíte, že reprodukce ztratila jen málo na svém původním vzhledu a že
z vnitřího vašeho pohledu získala a stala se opravdovým vaším majetkem, protože

vaše trhnutí nelze přesně opakovat. Avšak pozor, také trhání, děravění,
muchlání, čmárání, propalování atd. se musíte naučit.
Až když jsem se dal do práce na defektních svazcích své monografie jsem si
potvrdil, že ani pokud vím ten nejzarytější avantgardista, nikdo z těch, kterým
nebylo nic dost odvážné, jako nic před nimi k zatracení, objevitelé kouzla
nečistoty skutečné i vnitční, ti nejdivočejší dnes se neodvažují "znehodnotit",
dát pohlavek posvátnosti podobizen svých děl.

/1988/
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Josef Teufel
SLAVÍN 24,05
To ráno se mi neodjíždělo lehko. Jarmila mi totiž včera večer sdělila, že
bude-li s někým doopravdy chodit a snad později i žít, bude to pouze s pilotem.
Ještě předtím mě pokárala, sice žertem; bylo však znát, že ji to mrzí: Počet
žlutých karafiátů, které jsem ji donesl do banky, byl totiž sudý, což, jak teď
vím, je chyba.
Dalším důvodem mé ranní nevrlosti bylo časné vstávání, neboť v poledne
jsem již musel být v Bratislavě.
Před týdnem mě totiž volal někdo z Vídně. Požádal mě, abych se v B. sešel
s jistou osobou, která přijede z V., zajistil pro tuto osobu a současně i pro
sebe ubytování v B., a během našeho pobytu v B. pomohl osobě z V. zprostředkovat
setkání s další osobou, trvale žijící v B.
Tolik mi tedy v kostce sdělil neznámý vídeňský hlas.
No, proč nejet zase jednou do Bratislavy, říkal jsem si, je tam hezky a i
přes hustou ranní mlhu to vypadá, že bude i hezké počasí.
Vzpomínka na Jarmilu mi teď zpříjemňuje nudnou dálniční trasu, přichází
dokonce i chvilková, příjemná poloerekce, jež však spíše než Jarmilou byla
vyvolána hrbolatým povrchem dálnice, známou tzv. humpoleckou roletou. Projíždím
tedy českomoravskou vrchovinou, míjím Brno a před polednem sjíždím do sluncem
vyhřáté Bratislavy. Potíž bude s první částí akce, t.j. zajištění pohodlného
pobytu zde. Z Prahy se mi to nepodařilo zařídit, v Bratislavě totiž právě
probíhá turnaj ve vodním pólu a vše je obsazeno; o tom mám nakonec v kapse i
potvrzení telexem.
Úderem dvanácté vcházím do haly hotelu Kyjev, kde se mám setkat s
Vídeňákem. Rozhlížím se po směsici cizokrajných tváří i oděvů, když vtom mě již
decentní poklep na rameno otáčí tváří v tvář sympatickému mladému muži vyšší
postavy, světlých vlasů a jasného pohledu šedomodrých očí. Poznal mě hned podle
fotografie, kterou mi vzápětí ukazuje, vystřižené z nějakého módního časopisu.
Nad šálkem dobré kávy mi pak Carl, tak se ten mladý muž jmenuje, vysvětluje co a
jak: Přijel z Vídně. Je reportérem, jednoho rakouského týdeníku s velkým
nákladem. V redakci dostal za úkol napsat něco o Československu. Při
příležitosti letošního výročí si v redakci myslí, že jeho nejvhodnější

připomínkou bude interview s Alexanderem Dubčekem, žijícím v Bratislavě. Proto
je tady. Pak mi Carl nad talířem s dobrým zákuskem objasňuje moji roli: Budu
jakýmsi producentem tohoto interview. Zajistím ubytování a stravu, zjistím, kde
Dubček bydlí, dovezu k němu Carla, budu mu překládat, co bude třeba.
Carl je pěkně opálený, vrátil se z nějakého souostroví v Tichomoří;
vynořil se tam nějaký nový ostrov a redakce hned Carla vyslala, aby ten ostrov
vyfotografoval a něco o něm napsal. Letěl tam dva dny; to by se Jarmile líbilo,
sama ještě neletěla, ale skoro každou neděli odpoledne chodí do Ruzyně dívat se
na letadla.
Dopíjíme kávu a Carl navrhuje pustit se hned do práce. Jsem pro, čím dříve
bude interview hotovo, tím více nám zbyde času na zábavu. Carl zde může zůstat
dva dny, v pátek dopoledne musí být nutně na redakční radě ve Vídni. V recepci
mi potvrzují telexovou zprávu: celá Bratislava je skutečně plně obsazena hráči
vodního póla, ale příjemná recepční doporučuje zeptat se ještě po
**************************************************************************
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17. hodině.
Vycházíme před hotel Kyjev na parkoviště. Starší parkovač v červené
americké čepici na nás kouká z malého obytného přívěsu, jenž zde nahrazuje
tradiční boudu. Carl si přehazuje věci ze svého BMW 323 do mojí škody 105,
protože jako producent rozhoduji, že k cestě za Dubčekem bude vhodnější
nepoužívat vozu s vídeňskou značkou. Parkovač se táže Carla, zdali nechce
vyměnit. Carl mu tedy mění zatím 1000,- šilinků a je očividně potěšen výší
nabídnutého kursu, jež převyšuje o 300% výši kursu při povinné směně. Parkovač
je taky spokojen, táží se ho tedy, neví-li náhodou, kde bydlí Alexander Dubček.
Přesně to neví, je to někde ve čtvrti pod Slavínem, zeptá se raději na blízkém
stanovišti taxíků. Za chvilku se vrací s taxíkářem, který je ochoten nás na
místo dovést. Zařazuji se se škodovkou za taxík a vyrážíme za Dubčekem. Carl
ztichl, připravuje si detaily interview, já sleduji černou Volhu, šplhající do
kopce ke Slavínu. Taxi zastavuje o ulici výše.
"Tu to je, tá biela vila", ukazuje nám hodný taxíkář.
Carl ještě rychle vkládá nové baterie do svého reportérského magnetofonu,
bere si blok a jakousi fotokopii stránky z novin. Pak se mě ptá, jestli je
Dubček střežen. Odpovídám, že nevím, ale upozorňuji Carla na partu stavebních
dělníků, kteří hovoří nad silnou kanalizační rourou opodál Dubčekovic vily. To
by mohla být ostraha, říkám a dodávám, jeden nikdy neví, protože tento obrat v
němčině dobře ovládám.
Zvoníme u branky pod pěknou, trochu opuštěně vyhlížející vilkou z 30. let.
Nic. Zvoníme znovu a po další době se z útrob vilky ozve štěkot. Á, jsou doma,
říká potěšeně Carl. Doma je pes, říkám já, ale nebudou daleko, na to Carl, když
je tam pes. Procházíme se čtvrtí, kde bydlí Alexander Dubček. Je to hezká vilová
čtvrť pod Slavínem. Carl vykládá o podobné čtvrti ve Vídni, kde kdysi bydlel
jeho strýc. Asi za hodinu se vracíme, ale nikdo kromě psa se neozývá.
Je potřeba zajistit střechu nad hlavou a tak se vracíme do hotelu Kyjev.
"Našli ste to?" ptá se náš známý parkovač a hned nám, ještě pod vlivem té
výměny, sám nachází protekční místo poblíž vchodu do hotelu. Naštěstí se uvolnil
jeden dvoulůžkový pokoj. Jdeme se trochu najíst. Porušuji předsevzetí neplést se
Carlovi do řemesla a ptám se, jakou představu o interview s Dubčekem má. Carl to
vidí takhle: Najíme se a pojedeme znovu k Dubčekovým. Určitě přijdou - pes je
doma. Položí mu pár otázek, tak čtyři, maximálně pět, týkajících se spíš než
minulosti Dubčekových názorů na léta devadesátá. Nejdůležitější z celé akce je
ovšem fotografie Alexandera Dubčeka. Bez fota se Carl nemůže vrátit do Vídně.
Jedeme tady zase ke Slavínu. Tentokrát máme štěstí. Podruhém zazvonění se v
prvním patře otevřelo okno a vykoukla nějaká paní.
"Čo si prajetě?" volá na nás.
"Prosímvás, můžete jít na chvilku dolů?" volám já zdvořilým
tónem.
Za chvilku ta paní skutečně přichází v doprovodu bílého psíka.
"Ticho, Laxi…ticho," okřikuje ho paní. Laxi štěká dál, takže ho musím
přeřvat: "Dobrý den, nezlobte se, vy jste paní Dubčeková?"
"Áno."

Sděluji jí v krátkosti účel naší návštěvy, Laxi mezitím přestal povykovat
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má slova Carl, překládá mou předchozí řeč do němčiny, několika slovy mluví o
svém časopise, paní Dubčeková kývá, že rozumí. Sama však nám nemůže nic určitého
říci, Alexander Dubček není zde, snad je u syna v Malackách, ale neví to jistě,
ptáme se tedy, kdy se Dubček vrátí.
"Možno večer."
Carl tedy říká, zdali bychom se tu mohli zastavit večer.
"Možte…stavte sa."
Carl se ptá, nebylo-li by vhodnější, abychom přišli až zítra ráno.
"Možno áno," říká paní Dubčeková.
Carl pak zjišťuje, jestli přece jenom nemáme raději přijít už zvečera a
bude-li Dubček doma.
"Možno áno…možno tu bude už večer."
Carl nechová, paní Dubčekové svou novinářskou vizitku, ukazuje jí ještě
svoje vízum, potom se s ní loučíme s tím, že se tady večer ještě zastavíme. Carl
vidí, že to nebude všechno tak jednoduché, a připomíná si příkaz svého
šéfradaktora, že musí přivézt především foto.
Carl se mě pak ptá, jestli mám pocit, že paní Dubčeková měla strach, a
jestli jsem si všiml, že by nás někdo z okolních, vil pozoroval. Pocit
nebezpečí, to k jeho práci patří, odpovídám kladně na obě otázky a dodávám, že
podle mě měl strach a ten psík.
Sedíme v kavárně v hotelu. Carl mi ukazuje fotokopii novinové stránky. Je
tam rozhovor, který Dubček poskytl nedávno listu L'Unitá. Carl to bere asi
takhle: když může mít L'Unitá rozhovor s Dubčekem, může ho mít i jeho časopis.
Je tam i foto, zdůrazňuje Carl. Ale je to všechno jinak; to, co L'Unitá
publikuje jako rozhovor, jsou písemné odpovědi na dávno předem zaslané otázky,
neměnná a osvědčená praxe všech našich současných i bývalých politiků. Fotka
tedy nevznikla při příležitosti tohoto dopisování, ale je z nějaké Dubčekovy
návštěvy v Praze, jak sama L'Unitá přiznává. Na fotce je hlava člověka v
kožešinové čepici se štítkem, tak oblíbená u většiny komunistických státníků i
nižších funkcionářů, fotografie je neostrá, možná je to vina té kopie. Navíc
Carl není redaktorem L'Unitá, tomu deníku nakonec Dubček už jeden rozhovor před
dvaceti lety poskytl, ani jiného komunistického listu, ale to mu raději neříkám.
Na Carlovy otázky, jestli se Dubček objeví, odpovídám, podobně jako jeho
manželka, že snad ano.
Večer jedeme zase za Dubčekem. Vila teď vypadá úplně bez života, jen
nahoře svítí jedno okno. Paní Dubčeková přichází, Lexi se zatím neobjevuje.
Ptáme se, co je nového.
"Hovořila som s ním, keď chcete, možtě tu nechat otázky…"
Paní říká, že spolu mluvili telefonicky, Carl tady může nechat otázky a
někdy příště, až zase přijede, se tu muže zastavit. Jestli Dubček otázky
zodpoví, jeho paní neví. Carl se ptá, kdy přijde Dubček domů. Paní Dubčeková
neví, kdy se manžel vrátí, možná již dnes, možná až zítra, ale s určitostí nám
to říct nemůže.
Carl, ten zas neví, co se děje, nemá trpělivost tvůrce přirodovědných
seriálů. Nakonec se ptá, nemá čas, pozítří ráno musí být zpátky ve Vídni, zdali
bychom sem mohli přijít zítra dopoledne a jestli je nějaká naděje zastihnout
Dubčeka.
"Keď chcete… možtě," paní Dubčeková zavírá branku a přeje nám dobrou noc.
Kdyby rovnou řekla, ať jdeme do prdele, že Dubček je doma, ale že o žádné
interview nestojí a chce mít klidnou penzi, bylo by to asi nejlepší. Takhle si
Carl pořád myslí, z jeho pohledu se mu ani nedivím, že vše dobře dopadne.
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Tak tam zas jdeme zazvonit spolu, okno v patře se otevírá a paní Dubčeková
volá:"Nie, nie, už som to vravila vášmu kolegovi. Hovo rila som s ním…nie je to
aktuálně."
Okno se zavírá.
Carl to pochopil asi i předtím; nyní mu tedy potvrzuji, že jeho časopis
původní interview s Alexanderem. Dubčekem mít nebude, natož jeho fotku. Carl
propadá trudnomyslnosti. Telefonuje do Vídně. Šéf jeho rubriky, neznalý situace,
mu tvrdě nařizuje: bez fotky se nevracej!
Carl mění plán: sedne si do suta a vyfotí Dubčeka tajně, až půjde na
procházku. Já se vracím do hotelu, v devět máme sraz v restauraci.
Carl vchází do restaurace. Už jeho výraz říká, že nikoho nevyfotil. Má po
náladě. Při dobré večeři mi vysvětluje dokola: nechce přece žádné programové
prohlášení ani rozbor vnitropolitické či zahraniční situace, Dubček je v
důchodu, chce ho jen vidět, promluvit s ním, tak proč se Dubček schovává?
Dáváme si na zlepšení Carlovy nálady palačinky s čokoládou. Aby aspoň neco
z Československa přivezl, Carl zvažuje možnost odjet ještě teď večer do
Mariánských lázní, brzo ráno tam udělat náhradní interview s Klausem Maria
Brandauerem, který tam právě natáčí nějaký film, a stihnout ještě část redakční
rady ve Vídni. Ale pak sám tento nápad zavrhuje; Brandauer už nikoho nezají má.
Mrzí mě, že Carl se tím vším tak trápí. Navrhuji toto řešení: koupíme
chlupatou čepici se štítkem. Za malý honorář v ní vyfotíme našeho kamaráda
parkovače na pozadí neutrální, šedé zdi. Fotka bude neostrá a matná, tím získá
vysokou dokumentární věrohodnost. Odpovědi Carl opajcuje z L'Unitá, případně
doplní podle svého. Čepici, zatíženou kamenem, hodíme do řeky Dunaje. Materiál
odevzdá Carl na redakční radě. Pak tento nápad sám zavrhuji: beranice nebude
určitě k sehnání.
Carl má pořád špatnou náladu, chce jet do Malacek hledat tam syna Dubčeka.
To mu vymlouvám. Luna bar má dnes bohužel zavřeno a tak jdeme spát.
Ráno se jdeme trochu projít po městě. Carl si z nouze vyfotí frontu na
maso, frontu na banány a pak ještě jednu frontu bůhví na co. Na Carlovo přání se
ještě naposledy vydáváme pod Slavín. Carl fotí nenápadně zpod kabátu Dubčekovic
vilku. Jedeme zpátky do města.
Carl se mě ptá, jestli jsem někdy Dubčeka videl. Říkám, že ano; bylo to na
prvního máje před dvaceti lety. Dubček stál na tribuně na Příkopech a smál se,
příjemně a mile, jak jen on to uměl. Davy mu mávaly a lidé, kteří ho chtěli
znovu a znovu vidět a pozdravit ho, se pod tribunu opět vraceli. Já sám jsem pod
tou tribunou s Dubčekem prošel tehdy třikrát.
Loučím se s Carlem na parkovišti před hotelem. Carl ještě dává parkovači
na rozloučenou padesát šilinků, závoru na parkoviště máme tedy propříště vždycky
otevřenou, parkovač radí Carlovi kudy jet nejlépe na Vídeň.
Já jedu do Prahy, myslím, jak jinak, na Jarmilu; mohl bych si alespoň
možná udělat kurs na práškovacího Čmeláka, letadlo jako letadlo, to by ale
Jarmila nejspíš stejně neocenila a taky bych určitě neobstál před lékařskou
komisí, neboť špatně vidím a pilot Čmeláka musí vidět dobře, aby nepráškoval
místo pole silnici.
Praha - Bratislava 1988
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Severokorejská ambasáda rozesílá každý měsíc na adresy nejrůznějších
čs. kulturních institucí svůj "informační bulletin", sestávající z několika
cyklostylovaných stran. Dva z nich přetiskujeme.
Tradiční dubnový festival přátelství a umění.
Duben je v Korejské lidové demokratické republice měsícem
svátku. V tomto významném měsíci se narodil soudruh president
Kim Ir Sen.

Na jaře, kdy jsou květiny v plném květu a ulice překypují
tancem a hudbou, pořádá se každoročně "Dubnový festival přátelství a umění" v
hlavním městě KLDR Pchjonjangu. Tento rok se bude konat již 6. ročník, kterého se tradičně zúčastní
umělecké soubory z mnoha zemí pěti kontinentů.
První festival se konal v Pchjongjangu v roce 1982, u příležitosti 70.
narozenin soudruha prezidenta Kim Ir Sena. Od té doby, rok co rok přibývá počet
souborů a organizací, které se svátku umění účastní a festival nabývá na
významu. Dnes je uznávaným festivalem umění nejen pro umělecké kruhy, ale i pro
lidi na celém světě.
Je to festival tradičního národního umění. V průběhu konání mnoho
spisovatelů a umělců naváže a prohloubí přátelské vztahy na krásném mezinárodním
jevišti umění, v souladu se vznešenými myšlenkami přátelství, svobody a míru.
Tento svátek umění je navštěvován umělci pěti kontinentů, jejichž jazyk,
barva pleti, politické přesvědčení a náboženská víra jsou
rozdílné.
V průběhu minulých let se festivalu zúčastnilo více jak 300 umělec- kých
souborů z více než sta zemí. Na festivalových jevištích bylo uvedeno nespočet
uměleckých představení.
Zejména minulý ročník byl hojně obsazen téměř stovkou uměleckých a
akrobatických skupin ze 76 zemí. Bylo předvedeno víc jak 400 pestrých vystoupení
včetně, zpěvu, tance, instrumentální hudby a akrobacie. Všechna čísla jsou
uměleckými díly z celého světa, které zobrazují boj lidu za, nový život a lidové
zvyky a obyčeje.
To, co dělá z festivalu pestrobarevné mezinárodní jeviště, jsou zejména,
chvalozpěvy, složené na počest soudruha prezidenta Kim Ir Sena. Oslavné bymnusy
přejí váženému vůdcidlouhý život, zdraví, velebí jeho hrdinské činy a cestu,
kterou ukazuje a po které vede lid již půl století.
Festival byl navštíven mnoha významnými herci a herečkami, kteří
získali významná mezinárodní ocenění, zasloužilými umělci, kteří předvedli své
umělecké schopnosti a talent. Všichni tito umělci si vyměnili zkušenosti,
posílili přátelství a solidaritu.
Dubnový festival přátelství a umění velkou měrou přispívá k rozvoji
kulturních vztahů mezi zeměmi a národy celého světa, k rozvoji literatury, hudby
a divadla. Je velkou inspirací pro spravedlivý boj lidí všech národů, kteří
touží po svobodném životě v míru.
Studium myšlenky čučche se stalo světovým trendem
Tento rok je rokem významných, oslav 10. výročí založení Mezinárodního
institutu pro studium myšlenky čučche. Založení institutu bylo historickou
událostí, která se stala milníkem při studiu a šíření myšlenky čučche a v boji
za vítězství zazusong člověka.
Přes 10 let se v mnoha zemích formovaly studijní organizace a v
celosvětovém měřítku se rozvinulo studium a šíření myšlenky čučche.
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Mezinárodní institut pro studium myšlenky čučche byl založen v Japonsku v
dubnu 1978, v únoru téhož roku byl založen Institut myšlenky čučche v San José,
v září 1980 Asijský krajský institut založen v Delfách v Indii, Krajský africký
institut pro studium čučche v dubnu 1985 a Evropská společnost v říjnu 1985 v
Paříži.
V mnoha zemích světa byly vytvořeny studijní skupiny pro studium myšlenky
čučche, v četných zemích byly zřízeny národní organizace např. na Madagaskaru, v
Zimbabwe, Guineji, Tanzanii, Sierra Leone, Portugalsku, Bangladeši, Guyaně.
Výsledkem bylo zavedení řádného systému pro studium a šíření myšlenky čučche.
Pod vedením a za asistence těchto studijních skupin bylo uspořádáno velké
množství seminářů, přednášek, krátkých kurzů a shromáždění.

V roce 1986 byl ve Vídni uspořádán mezinárodní seminář o myšlence čučche,
kterého se zúčastnilo 108 delegátů ze 70 zemí a čtyř mezinárodních organizací.
v 57 zemích včetně Japonska, Mali, Ghany, Sierra Leone, Guyany, Venezuely,
Portugalska a Dánska se konalo 25 národních seminářů,
34 společných seminářů studijních skupin, 10 univerzitních seminářů a více než
7.250 seminářů skupinových.
Během pouhých šesti měsíců bylo uspořádáno více než 800 seminářů o
myšlence čučche: seminář latinsko-amerického institutu, seminář Evropského
institutu na téma myšlenka čučche, mír a nezávislost, seminář Asie a Středního
východu o myšlence čučche a budování nové společnosti, VII.portugalský národní
seminář o čučche a boji za mír.
Semináře, přednášky, vysvětlující lekce a krátké kurzy o práci soudruha
Kim Čong Ila na téma "Myšlenka čučche", byly uspořádány při více než 3.200
příležitostech v průběhu pěti let od vydání.
Prominentní členové politických, hospodářských a tiskových kruhů na celém
světě, kteří navštívili tyto semináře, se vyjadřovali velmi pochvalně: myšlenka
čučche je revoluční světový názor, teorie, která znamená nejvyšší bod v rozvoji
ideologie a teorie o člověku, vůdčí myšlenka o revoluční výstavbě a nesmrtelný
maják ukazující cestu blahobytu a věčného štěstí lidstva.
V mnoha zemích byly publikovány a rozšiřovány práce soudruha presidenta
Kim Ir Sena a soudruha Kim Čong Ila. V tisku a rozhlase byly tyto práce uváděny
bezprostředně po vydání. Četná vydavatelství např. v Damašku, v Egyptě, Ekvádoru
a Fisnku publikovala tyto práce v knižní podobě.
Práce soudruha presidenta Kim Ir Sena byly přeloženy a vydány do více jak
padesáti jazyků, v 90ti zemích. Počet výtisků se odhaduje na 30 milionů.
Mezinárodní institut pro studium myšlenky čučche vydává a rozšiřuje edici
"Peakbong Library", která shromažďuje práce soudruha presidenta Kim Ir Sena a
soudruha Kim Čong Ila. Asijský institut vydává bulletin "Prapor nezávislosti",
Japonská společnost pro studium kimirsongismu vydává časopis "Studium
Kimirsongismu , Japonský výbor sjednocené mládeže noviny s názvem "Myšlenka
čučche".
Členové studijních organizací píší a vydávají množství statí a knih, které
zobrazují velikost ideologie a teorie vedení revoluce soudruha presidenta Kim Ir
Sena a vysvětlují správnost a životnost myšlenky čučche.
Všechna tato fakta ukazují, že studium myšlenky čučche se šíří den za dnem
a stává se tak světovým trendem.
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Mangjongde je zaplaveno gratulacemi
Kvetoucí duben je krásný měsíc
Oslavujíc tento svátek jara
Srdce lidí celého světa
Se obracejí ke Koreji k Mangjongde
(Rukubai Ihunga Alphonse a Rwandan)
Mangjongde je rodištěm velkého vůdce prezidenta Korejské lidově
demokratické republiky soudruha Kim Ir Sena. Zde stojí dům, kde 15. dubna 1912
spatřil světlo světa. Domácí potřeby, farmářské nástroje, které byly používány
po celé generace, věci, spojené s jeho dětstvím, jsou s láskou a péčí uchovávány
v původním stavu. V domě s doškovou střechou a nízkými okapy jsou vystaveny
nejrůznější předměty: nádoby na vodu, jež ztratily původní tvar neustálým
opravováním, motyky, pluh, kolovrátek atd. To vše vypovídá o pilném, tvrdém a
prostém životě soudruha Kim Ir Senovi rodiny.

Upřímná oddanost těch, kteří pečují o tento dům a zahradu, kde rostou
vzácné stromy a překrásné květiny, svědčí o lásce prostého lidu ke svému vůdci.
Mangjongde je místem, kde se zrodila revolice. Z mnoha zemí celého světa sem
byly zaslány vzácné rostliny, některé z nich osobně zasazené hlavami států:
kronika, kde jsou zapsány dojmy v mnoha světových jazycích, to vše vyjadřuje
úctu k soudruhu prezidentovi Kim Ir Senovi a jeho vynikajícím vlastnostem a
činům.
Před mnoha lety, v dospívajícím věku, se soudruh prezident vydal na cestu
revoluce a celý svůj život zasvětil zemi, jejímu lidu, revoluci a světovému
míru. Pověst soudruha Kim Ir Sena jako vynikajícího myslitele a teoretika,
moudrého státníka a ryzího internacionalisty se šíří po celém světě. Minulý rok
navštívilo Mangjongde 2 000 delegací - 23 000 návštěvníků. V uplynulých dvaceti
letech dosáhl počet návštěvníků 237 000 se 150 zemí.
Mezi návštěvníky je mnoho státníků např. Ugandy, Guniee, Etiopie, Angoly.
Prezident Madagaskaru Dider Ratsirake vyjádřil své dojmy v zápisové knize:"Jsem
šťasten, že mohu navštívit místo, kde se zrodila revoluce, boj za národní
svobodu Korejské republiky." Do Mangjongde posílají lidé z celého světa vzácné
rostliny jako výraz úcty a oddanosti soudruhu prezidentovi Kim Ir Senovi.
Významní státníci, vážení lidé z politických, vědeckých a kulturních kruhů,
novináři ze všech koutů světa, dělníci, mladí lidé, studenti, navštívili toto
poutní místo, aby mohli vzdát úctu a zasadit vzácný strom nebo květinu. Přes
tisíc rostlin již bylo vysázeno v zahradě Mangjongde: květiny kimirsen,
datlovníky, rododendrony, pomerančovníky, azalky, tulipány, magnolie atd.
V dubnu 1982 bývalý prezident japonské banky pan Masanori zde zasadil
strom sedmi listů, záměrně vybraný k oslavě 70. narozenin soudruha prezidenta
Kim Ir Sena, jako výraz úcty a oddanosti.
Vyznavači myšlenky čučche v západním Německu shromáždili I00 vzácných
druhů růží doseti barev, jež kvetou po celý rok a zaslali darem do Mangjongde.
Úcta, přátelství a láska je v srdcích lidí celého světa.
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Vůdce je centrem sociálně-politického programu
Ve své práci "K několika otázkám spojeným s výchovou Čučche", soudruh Kim Čohg
II, člen předsednictva politického byra a tajemník ústředního výboru Korejské
strany práce, předložil jedinečnou teorii o centru sociálně-politického
organismu.
Řekl:
"Od té doby, co se sociálně-politický organismus skládá z mnoha členů, je
nutná existence ústředního bodu, jenž by sjednocoval požadavky aktivity. Právě
tak jako mozek člověka je centrem lidského života, tak je vůdce vrcholným mozkem
sociálně-politické komunity, středem jejího života."
Sociálně-politický organismus je pevným společenským sdružením, které
sestává z mnoha jedinců. Potřebuje ústřední bod, jenž by řídil veškerou činnost
sociální komunity na jednotné bázi.
Člověk má mozek, jenž je centrem jeho činnosti, řídí a kontroluje všechny
orgány a struktury jeho těla. Lidský organismus se pohybuje pod jednotným
vedením mozku.
Právě tak jako mozek je centrem lidského života, tak je vůdce centrem
sociálně-politického organismu. Sociálně-politický organismus je komunita, ve
které strana a lidové masy jsou pevně semknuti kolem vůdce organizačně i
ideologicky.
Pouhá kombinace individualit, které nemají centrum řízení svých aktivit,
nemůže být sociálně politickým organismem. Tito lidé se nemohou, stát
nezávislými subjekty rozvoje revolučního hnutí.
Jestliže sociální komunita lidových mas má svůj řídící mozek, pak se může
stát sociálně politickým organismem a nezávislým subjektem, který dynamicky
podporuje vývoj historie a revolučního hnutí. Aktivity sociálně politického
organismu jsou tvořivé. Jen tak mohou uskutečnit zazusong lidí. Jsou řízeny
centrem sociálně-politického organismu, jenž řídí a organizuje jednotným
způsobem veškerou činnost komunity.

Je to především vůdce sociálně-politického organismu, který analyzuje,
syntetizuje a integruje zájmy lidových mas a jejich touhu po nezávislosti.
Jestliže je činnost sociálně-politického organismu řádně řízena,
sjednocuje požadavky a aspirace všech členů. Vůdce lidu integruje požadavky a
aspirace jedince - hraje ústřední roli v organizaci a řízení komunity. Vůdce je
reprezentant lidu, který ztělesňuje jejich základní požadavky a zájmy,
analyzuje, syntetizuje a integruje na nejvyšší úrovni.
Vůdce je centrem, jenž sjednocuje požadavky tvořivé činnosti lidových mas
tak, aby splnil jejich touhu po nezávislosti.
Každý jedinec má schopnost tvůrčí činnosti a schopnost naplnit svou touhu
po nezávislosti. Avšak tvůrčí schopnost sama o sobě se nemůže stát atributem
sociální komunity, ani nedisponuje velkou silou. Aby se stala tvůrčí činnost
individua tvořivým prvkem komunity, je třeba ústředního vedení a sjednocení.
Vůdce zastává právě tuto roli. Určuje správnou politickou linii, řadí a
kombinuje tvořivou sílu mas a obratně organizuje a mobilizuje jejich síly.
Vůdce zakládá revoluční organizaci - stranu, spoléhá a opírá se o lidové
masy a uvádí jejich tvůrčí sílu k vrcholu.
Ideologie vůdce a jeho vedení se stávají životním ukazatelem, který
sjednocuje požadavky lidu a dává prostor pro tvůrčí schopnosti. Proto je vůdce
centrem zazusong, nejvyšším mozkem, který umožňuje plné tvůrčí vyžití.
Z výše uvedeného je patrno, že soudruh Kimčong II objasnil vědeckou
cestou, poprvé v historii, teorii úlohy vůdce v sociálně-politickém organismu.
Lidové masy si tak uvědomily vzácnou
pravdu: jen tehdy, když jsou sjednoceny kolem vůdce a uznávají jeho
vedení, mohou dosáhnout integrity jako nezávislý subjekt, nosit ve svých srdcích
oddanost vůdci, ne jako povinnost, ale jako ušlechtilé vědomý a hlavní požadavek
života.
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obrazová příloha: "Cesta velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena
po SSSR a dalších socialistických zemích."
/text i foto: ruská verze časopisu KOREA, č.338—9, 1984./
Soudruh Kim Ir Sen spolu se soudruhem Husákem
odpovídá na vřelé pozdravy mas.
Milovaný soudruh Kim Čen Ir vroucně zdraví velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena po
jeho návratu z úspěšné cesty do zahraničí.
Veliký vůdce soudruh Kim Ir Sen se na památku vyfotografoval se členy Prezídia
ÚV KSK a představiteli vlády, kteří mu přinesli kytice květů.
**************************************************************************
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Haló RR !
Vaše rewue se mi dostala do rukou pouze jednou, ale moc se mi líbila.
Proto vám posílám dopis, doufaje, že si k vám najde cestu.
Vlastně to všechno dělám proto, abych vás poprosil o vydání toho, co je
přiloženo. Je to akce, kterou chystáme na léto. Podařili se nám zvládnout
péněžní a technické zvláštnosti měl by být projekt uveden 20. srpna 1988 večer
na Domplatte před Kolínským Dómem, ke 20. výročí, kvůli kterému jsme všichni
tady…
Má se to jmenovat PROJEKT HOVNUNG (hovnung se v němčině vyslovuje jako
hoffnung; die Hoffnung znamená naději) a podílíme se na tom čtyři:
Milan SLÁDEK - mim a choreograf, do r.87 šéf Theater Kefka v Kolíně nad
Rýnem. V současné době profesor pantomimy na Folkwangschulle Essen. Slovák, 50
let, v emigraci cca od roku 1968.

Antonín MÁLEK - malíř, 50 let. V roce 68 emigroval do Švédska, od r.79
žije v Kolíně.
Laco DECZI - trumpetista. Emigroval asi před třemi lety. Dva roky žil v
Kolíně, pak odjel do Ameriky. Je mu taky kolem padesátky.
Já jsem fotograf. Studoval jsem tady v Kolíně u prof. Arno Jansena, v
Německu žiju od r. 79, v Kolíně pět let a 50 mi bude za šestnáct let… Dodám už
snad jenom to (když už jsem s tím začal u Sládka), že Slovák je ještě Laco a my
s Tondou Češi…
Jak už jsem řekl, RR se mi líbí a byl bych velice rád, kdyby to u vás
mohlo vyjít. Přeju vám jenom to nejlepší a zkuste se ozvat. Budu rád. RR bych
chtěl dostávat. Je tu nějaká možnost?
Díky a čau

Josef Snobl

/Kolín nad Rýnem, 10. 5. 88/

PROJEKT HOVNUNG
Exposé
Velké náměstí zaplněné lidmi do čtverce. Z ampliónů deklamuje hlas předem
vybraný text. Je tma. Rozsvítí se prudké světlo a do prostoru pomalu vjíždí
třináct obrovských, lidem podobných monster. Jedná se o velké kusy oděvů, kabáty
bez rukou, nohou a hlav, zformovány a zmraženy tak, že stojí samy od sebe.
Začne hrát muzika. Divoké, vzteklé tóny trumpety. Muzikant prochází volně
lesem figur a hraje svou hudbu. Předehrou dělá atmosféru. Dosáhne vrcholu, zlomí
se a ztichne. Je klid. Z rohu se pomalu a bojácně vplíží mim. Má strach, bojí se
těch apokalyptických figur. Pod vlivem muziky, která opět sílí, se začne
pohybovat. Mim začne hrát.
Teplem léta a reflektorů začínají figury pomalu tát. Odshora, vrstva po
vrstvě. Tělo se neunese a padá. Do sebe. Nohy, stále ještě zmraženy, celou masu
drží. Monstra se klaní. Před kým? Špinavá voda stéká, vznikají kaluže. Atmosféra
smutku a bídy se přenáší na oba aktéry. Vyjadřují pocit nesvobody, pocit
zterorizování apokaliptickými postavami plnými zimy. Čím více monstra tají, tím
více prostoru nechávají lidem hrajícím své role. Role bez východiska.
Hra končí absolutním roztáním figur, jejich "smrtí". Smrt figur dává
svobodu lidem. Světla zhasnou a muzika přestane hrát. Studené a mokré osvobození
do tmy. Z ampliónů se ozývá deklamující hlas. Předčítá stejný text jako na
začátku. A namísto pocitu svobody bez vlastního přičinění, vyrůstá na troskách
mokrých hadrů jiné monstrum, větší předešlých…
X X X X
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J. Hradec
Z GHETA DO SEXHOPU?
(Rozpaky nad 7.číslem Revolver revue)
1.

Po všech příslibech i ne…
OBRÁZEK PŘES TEXT
ckých pro první
čísla časopisu, jenž dosud…
(a po mém soudu
výstižnějším) názvem "Jednou …
všechna latentní úskalí
vzhrotila a objevila na povrc…
exemplárně právě v tomto
sedmém čísle. Mám na mysli především obrovskou nesourodost jednotlivých
příspěvků, která z valné části vyplývá z nerozlišujícího směšování nejenom
undergroundu a disidentství, ale také disidentství (takto pojatého) se zdánlivě
analogickými jevy v západní sekularizované kultuře. Přestože jsou autoři jako
Václav Havel nebo Jcsef Topol zdejším "establishmenten" téměř již po 20 let
vykazováni na smetiště dějin, nevidím způsob, jak by oni sami osobně^ nebo
prostřednictvím svých děl - a analogicky i jejich kolegové s více méně podobným
údělem z ostatních zemí socialismu s reálnou tváří - mohli korespondovat s
některými nikoli "úpadkovými", ale přímo odpadkovými autory odjinud, které nám
RR vytrvale už poněkolikáté za sebou prezentuje. Oni si přece za prostor své
"seberealizace" smetiště nezvolili a nevykřikují také dc světa: "Vizte naši
zchátralost a špínu. Toto z nás učinil krutý svět, v němž je nám dáno žít své

dny!" Naopak, jsou schopni právě integritou svého díla degradaci a skutečnému
úpadku úspěšně čelit.
Nesourodost, jež prozrazuje i nepoměr mezi aspirací a užitými prostředky,
charakterizuje v prvé řadě už samotná obálka: na jejím líci je tvář Lecha Walesy
- že by se "pan Lech" zdráhal vstoupit na její rub? To není vyloučeno, protože
tam by jej čekalo překvapení v podobě docela komunální legrácky nazvané RR NIGHT
CLUB - podobně středoškolský nebo dokonce "dikobrazí" humor je ostatně
charakteristický pro většinu reklamní části celé revue, od luzných výzev k
vystoupení z ghetta až po ženy coby "sladké odměny vítězů", odpočinutí válečníků
z III. B nebo IV. A. Přitom v předchozích číslech byly reklamy vtipné a účelně
nenápadné a humor je jak známo účinný mnohem víc právě tehdy, je-li ho jako
onoho pověstného šafránu. Co také s kilem šafránu v guláši?
Zmínku o ghettu má Revolver revue ostatně i v podtitulu, když se sama
charakterizuje jako "off ghetto magazine". Přiznám se, že mi není jasné, co mají
oním vystoupením z ghetta redaktoři RR vlastně na mysli. Ghetto totiž pro nás
znamená, a to nikoli v rámci idealizace minulosti, jež nebyla právě v tomto
ohledu nijak ideální, čistý, téměř posvátný pojem, průvodní zjev jedné, už
uzavřené kapitoly rozptýlení (diaspory) izraelského lidu. A nemůže být sporu o
tom, že ghetta byla, často právě v obklopenosti upadlým křesťanstvem, oázami
nejenom opravdové zbožnosti, ale také moudrosti a vzdělanosti. Podmínky, za
kterých mohli tehdy obyvatelé ghetta "vystoupit", se ovšem z jejich hlediska
musely jevit jako popření vlastní identity. K tomuto popření byli také často
nuceni násilím (Španělsko). Nyní můžeme jenom melancholicky rozjímat, proč jsou
dnes u nás křesťané (a nejen oni) na tom v mnohém ohledu hůře než byli Židé ve
středověkých ghettech. (Možná proto, aby si uvědomili, že dospět k pravému
"izraelskému důstojenství" nelze vnějšími dekoracemi a že to také není
záležitost pouze několika výstředních jednotlivců, ale celého společenství?)
Nelze ale srovnávat nesrovnatelné, navíc jsem vlastně chtěl v podstatě říci
toto: skutečnost, že pojmenování "ghetto" se přeneslo díky zcela vnější a
vzdálené podobě na různé chudinské, většinou černošské
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čtvrti především amerických velkoměst, je dílem až našeho století, které
neuvažuje v pojmech - to bychom po něm chtěli skutečně mnoho - ale v nemyslivých
sloganech. Opravdu panuje v těchto "ghettech" ona útrpnost a hrůzu vzbuzující
bída světa, a to nejenom v její "sociální" dimenzi? Nevím, nikdy jsem tam nebyl
a vím o ní pouze z četby a filmů; je však jisté, že tato "ghetta" žádnými oázami
čistoty a zbožnosti nejspíš nebudou a vystoupení z nich by skutečně mohlo
znamenat, že by někdo nalezl svoji nikoli snad náboženskou, ale obecně lidskou
identitu. Nikdo také není v těchto "ghettech" držen násilím. Opakuji, že mi není
dost dobře jasné, jaký druh ghetta v našich poměrech vlastně mají redaktoři RR
na mysli: ony tolik už zprofanované "paralelní struktury"? Ty ale svými
aktivitami mají někdy dokonce šanci připomínat ghetto v prvním, vlastně
pozitivním smyslu. Kam z nich ale ven? Za současných okolností by mohlo jít
nanejvýš o případné posunutí hradeb. Anebo pod pojmem "ghetto" skutečně myslí
čirý a nefalšovaný český underground? Jakým způsobem ale z něho vystoupit a
neztratit "identitu"? Nejspíš do hodně mlhavé svobody jakési animální volnosti,
kterou už před deseti lety prezentoval ve svých nepříliš vyvedených románech
Jaroslav Hutka a nyní poněkud obměněně Jan Pelc nebo představitelé tzv.
triviální literatury. Hovoří se také o"mentalitě ghetta": člověk zbavený minima
chráněnosti, již pro něj znamená ghetto, se jenom vyděšeně rozhlíží, odkud
začnou dopadat rány. V aktivnější podobě znamená mentalita ghetta dělení světa
na "my" a "oni". Ale i v takovém případě jsou nejlepší odpovědí slova básníka,
třebaže on sám už mezitím "zmoudřel": To vy jste mezi nás a vás postavili hráz!
Nechceme si ve svém postavení libovat, kouzlu církvičky (my dobří, oni zlí) jsme
však nepropadli. Ale jsme-li opravdu v ghettu, pak bychom spíš měli dbát o to,
aby skutečně bylo oázou uprostřed pouště a spouště. A pakliže z něho někdy
vystoupíme, nebude to jistě proto, abychom zapadli do prvního sexshopu, který se
namane při cestě…

2.

Je to časový posun v rámci mýtu generací nebo zcela jednoduše "sesun"
kvality? Jestliže Vladimír Holan v básni nazvané "Jeskyně slov" ironizuje mladé
básníky, že by chtěli "z vědění hned do básnění", potom z projevů některých
současných mladých (nekonformních a neoficiálních) poetů máme dojem, že by do
básnění nejraději chtěli hned z toho, co Baudelaire cudně nazývá "poezií pro
lid".
Je to podle dnes již klasického (a pro tuto souvislost aktuálně přizpůsobeného)
podobenství Paula Claudela pověra či předsudek maskulinního Animuse (lehkovážně
spoléhajícího na to, že tichý vzdor otahané Animy jednou nevybuchne), že sama
fyzická penetrace by měla automaticky, "zákonitě", přinést penetrantní výsledky
v jejich produkci tím, že by v jakési parodii nirvány umožňovala nahlédnout
dosud nepoznané světy. I kdyby tomu tak bylo skutečně, i potom by se vnucovala
otázka, zda jsou tito objevitele nových a netušených světů také vybaveni
odpovídajícím (a odpovědným) jazykem. Praktické výsledky svědčí spíš ale o
opaku: ze skutečnosti (a právě z té "nejskutečnější", jíž se všichni byli
zapřísahali!) jim zůstávají v rukou jenom cáry a cupanina, které v jazykovém
převodu" přinášejí pustý verbalismus, pouze výjimečně poněkud sofistikovanější
popisný v ý l e v, jenž není ani výpovědí, natož aby byl svědectvím, byť
bezděčným.
(Pokud jde o samo svědectví: je sice pravda, že se určitá individuální
vyšinutost může bezděčně překrývat s vyšinutostí doby, ale není možné tento fakt
povyšovat na pravidlo, protože z toho, jak se můžeme poučit v různých příručkách
elementární logiky, že všichni filosofové jsou blázni, ještě nutně neplyne, že
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všichni blázni jsou filosofové.)
Patronem této nové orientace v současné poezii i jakéhosi nového kultu
primitivismu a jurodivosti má svým životem a dílem být Charles Bukowski. Avšak k
tomu, abychom se přesvědčili, že své priapické tenze, ani svůj mimořádný
fabulační vklad v žádné příliš velké umění nepřetavil, není třeba Ch. Bukowského
číst nijak zvlášt dlouho. Běžná megalomanie, projekty a projekce
zakomplexovaného malého chlápka, který se dožaduje kompenzace v podobě velkého
auta… Brzy nás ale jeho svět bohatýrských výkonů v chlastu a souložení začne
unavovat a čekáme, co se mezi prázdnými flaškami a pikslami od coly "bude dít
dál", ale dál už není a nebude nic: zítra se přesně v týchž stereotypech
pokračuje znova, takže začínáme zívat nudou. Je na odbornících, aby posoudili,
čím že to vlastně Bukowski obohatil klasický žánr americké beletrie zvaný "short
story", avšak to, co by se ještě mohlo ztratit v próze, vynikne v celé kráse
teprve v jeho poezii. A ani tam nejde o nic jiného než pouhou exhibici jednoho a
téhož fabulačního gesta a gusta, při které je nějaký, byť minimální "zápas o
slovo" zcela neznámá věc. Dokonale fungující iluze, že stačí vyplesknout na
papír své chaotické nitro: tumáš světe, nažer se. Próze i poezii je společná
demagogická a nenávistná agresivita nejenom vůči světu zavedených tatíků, ale
vůči všemu, co přesahuje obzůrek, co je jiné. Z tohoto hlediska je smutné,
jestliže je někomu víc jak šedesát a zatím dokázal být pouze nekonformní. Navíc
přímo odpuzujícím způsobem - pozérskou antiliteraturou a podlidstvím: konkrétně
tu mám na mysli ono přízračné obcování dvou roztomilých chasníků s tělesnými
pozůstatky dívky, které po upotřebení hodí do moře. Ale zdaleka nejprotivnější
je na Bukowském zoufalství, provozované jako docela výnosná živnost a také ani
příliš nepřekvapuje, že svými politickými názory nijak nepřesahuje úroveň
průměrného amerického fašistoidního chrapouna.
Eva Kantůrková, když už se jí stalo to faux-pas a Bukowski se jí vešel do
jednoho pytle s Henry Millerem (pozn.), by právě jako spisovatelka měla s
některými ošidnými pojmy zacházet poněkud opatrněji: člověk nemusí být zrovna
disciplinovaný "svatoušek", aby mu bylo jasné, že "otevřenost erotismu v
literatuře" se u naprosté většiny "otevřených" - nebo spíš protržených? - autorů

děje nejen na úkor literatury, ale i na úkor samotného"erotismu". A tyranie se
právě naopak projevuje v tom, že pokaždé, když se někdo odváží připomenout
některé základní požadavky t v o r b y, která, jak jsem právě řekl, přicházívá
nejvíc zkrátka, je demagogicky umlčován jako svatokrádežný zločinec, který se
opovažuje sahat Umělci na jeho drahocennou svobodu. Abychom nezůstali bez
příkladu: k čemu je nakonec platná "otevřenost" takovému Egonu Bondymu, když se
z něho všemi směry linou podobné pivní rádobycynické cancy:
"… jsem se bezprostředně na to oženil s jednou spolužačkou / jelikož se to už
kvůli nemožnosti potratu nedalo odkládat / Je dlužno podotknout že jsem byl po
celé své mládí impotentní / ale přesto jsem zplodil několik dětí které převzal /
do vlastnictví socialistický stát…"
-------------------------------------------------------------------------(pozn.) "Mě též… popuzuje místní tyranie, svatouškovsky se stavící proti
otevřenosti erotismu v literatuře. Henry Miller a Bukowski jsou mými autory…,"
měla prohlásit Eva Kantůrková v Kritickém sborníku 4/85,s.62. Je jenom
příznačné, že redaktoři RR prokázali smysl pro černý humor a její bezelstný
výrok vložili právě do Bukowského povídky pro začínající nekrofily… (J. H.)
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Ač je Martin Palouš pro porozumění umění vybaven sluchem víc než skrovným, je
patrně přesvědčen, že všechno lze vynahradit po všech sýpkách smeteným pojmovým
aparátem. "Metapříběh" je ale hloupá hybridní slovo, i kdyby je vymyslel sán
profesor Patočka. Bukowski se Paloušovi pranic nelíbí - měl by tudíž zůstat
přitom a říci nám proč. Avšak on jakožto myslitel, bdící, se na takové
malichernosti, zavazující pouhé smrtelníky, nesmí ohlížet, on musí tomu
Bukowskému "přijít na kloub", musí zjistit, co vlastně jeho vyprávění "štosuje"
a dochází k závěru, že je to sen. Povídka, kterou na podporu své these cituje,
je ale jako na potvoru o něčem zcela jiném: je-li na celém Bukowském něco
autentické (nijak to nevyvrací výše uvedené tvrzení o zoufalství jako živnosti:
klepejme tak, aby nám nemohlo být otevřeno), co skutečně vybočuje, potom to není
posun nebo přesun do snové reality, ale zoufalé blouznění v bdělém stavu,
delirium z "hrůzy existence". Odmyslíme-li si však veškeré hodně nečisté balení,
potom ze srovnání se z a p o m e n u t ý m s v ě t l e m Jakubem Demlem vychází
Bukowski jako bahenní bludička hodně skromné svítivosti a jenom se divíme
nevkusu těch, kdo v něm neomaleně vidí mistra nad mistry a navíc se jej snaží
dost trapně napodobovat. A když jsem u srovnání s Demlem, potom ještě jeden
příměr. Prohlašuje-li Deml sám o sobě: "Jsem hříšník, ale nejsem pes", potom se
obáván, že Charles Bukowski by mohl téměř beze zbytku zaujmout postavení v
opačném gardu.
Nemohu svoji úvahu nad některými příspěvky sedmého čísla RR uzavřít jinak
než těmito slovy: jsme tu i pro něco jiného než pro pokud možno hladký sešup z
"dělohy do hrobu". Každá literatura, která tento základní axiom nerespektuje,
pokud sama sebou není jeho hlubinnou verifikací, nutně lže. A raději si snad ani
nepředstavovat, co bude se světem, v němž se "z chlapů nestávají muži", ale
chlapáci, se světem, v němž se ani z mužů (z mužů arci pouze nominálních)
nestávají starci, ale dědkové!
P.S. Mezitím se objevilo osmé číslo RR, v němž (naštěstí?) převažuje překladová
literatura. K vesměs mizerným překladům z polštiny se dá říci asi toto: jejich
původci nejspíš podlehli iluzi, že si po několikerém poslechu polského vysílání
RFE nebo Hlasu Ameriky mohou bez skrupulí vyhrnout rukávy. Kéž by jim brzo
došlo, že to není tak jednoduché a že někdy také méně bývá více. Jinak budou
řeči o vlastní p r o f e s i o n á l n í úrovni ničím nepodloženým - a také s
ničím nekonfrontovaným - siláctvím.
J. Hradec, Praha 1988
(psáno pro "Pražské komunikace")
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Matěj Krčma
Podal jsem kritiku pěti básnických sbírek, z nichž dvě jsem posoudil jako
slabé. Dodnes jsem v inkriminovaných knížečkách nenašel nic, co by moje soudy
zpochybnilo. Napsal jsem článek sice s jistou dávkou ironie, ale poctivý čtenář
uzná, že jsem nepoužil jediné hrubé nadávky a odsudku celého díla a v neposlední
řadě dobrého jména autorů. To ať posoudí postižení: Tma a Placák.
Ozval se Horna Pigment, patrně přítel výše jmenovaných. Osobně se s
Pigmentem neznám, ale četl jsem jeho polemiky - s Egonem Bondym a Santa Clausem.
Nelíbily se mi a nebude se mi nikdy zamlouvat polemický článek, v němž jsou
argumenty nahrazeny urážkami. Z toho "mého" článku jsem se poučil o tom, že
jsem"pitomec", "trouba", "vůl", "netalentovany", "moralistní kritik",
"diletant", "amuzikální", "anonymní buran", dále byla u mě zjištěna "velkohubá
tupost" a "hovadina", "amatérismus" a nakonec jsem "vyřazen ze soutěže". Můj
styl byl nazván "denunciačním" a tady se zastavím, protože na tomto místě jsem
pochopil, že mám co do činění s ideopolicajtem alternativní kultury a tedy
jakýmsi druhým vtělením Jana Fojtíka.
Několik vět jsem mohl formulovat přesněji, to je má vina, ale psal jsem o
tom, co mne zajímá; i nadále nepokládám za nutné strefovat se do Sýse nebo
Žáčka. Masochisticky a tedy stylově k desátému číslu rr revue se vracím k zlému
a urážlivému stylu Horny Pigmenta…
"Velkohubá tupost" a "hovadina" se mi vytýká v textu, kde se to jen hemží
"básnivými básníky" a nepochopeními nejrůznějšího druhu. Poukázal jsem na to, že
sentimentalismus a potřeba "veřejné zpovědi" jsou výsadami "veřejných duší".
Chtěl jsem říci, že sloupem těchto obludných praktik byl J. J. Rouseau - životem
i dílem. Stavět do této linie Villona dokáže opravdu jen Horna Pigment. Tady je
nezbytné opakovat si všechny urážky, flagelantsky, masochisticky a socreálně
/tj. s důtkami, ale bez kožešin/ a jít dál.
Pigmentova úvaha o tom, zda jsem pitomec, má kouzlo nechtěného. "To
rozhodně není nebo aspoň rozhodně ne šmahem"; stylistika není doménou autora,
který dělá chyby i gramatické. Právě tehdy, když opravuje můj text a jednu
zřejmou chybu písařky!
A potom prý jsem "moralistní kritik". V tom punktu se Horna Pigment
nemýlí: nepřečetl jsem ani zdaleka všechny Bukowského básně, ale ty, které byly
obsaženy v bratislavském výboru /a potom bez mrknutí oka a bez slova "převzaty"
do "revolverového" vydání/, ty znám dobře. A na jakési základní slušnosti trvám.
Další charakteristiky - "muzicky jednodimenziální" a "zoufale amuzikální"
/?/ si poněkud odporují, ale v citátu "kopu krumpáčem díry do tvrdé matičky země
které taky už vyschlo v krku jak s ní zacházeli" jsem skutečně nerozeznal
hodnoty "svrchovaně poetické a originální". Nad možností přepisu veršů do
prozaického textu se Pigment neudržel - rozkřikl se a přešel do tykání. Tento
Pigmentův zlozvyk z fízláren mě osvobozuje od poučení co je a co není
"denunciační styl". Ale to dělají nervy! Šetřte se, prosím, zvláště poté, co
jste zjistil, že "myšlení bolí".
Podle Pigmenta prý Tma ve svých básních "velmi často rozebírá sebe sama a
své činy, uvažuje nad sebou, 'šílí’…" a to šílenství v uvozovkách hned
dokumentuje: "jsem tak děsně inteligentní
/to je to "šílení", sic! -/ a šíleně sečtělej
že ti vůbec nerozumim…"
Naprosto však nechápe můj údiv nad tím, že by básně mohly být "náhodné". Já
totiž nejsem věřící náhody. Na titulu básnické sbírky buď nezáleží - a potom je
zbytečné cokoli vysvětlovat, anebo záleží a potom se nesmí divit, když jsem v
Placákově sbírce hledal něco,
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co by připomínalo "tichou modlitbu".

Byl mi vytknut "diletantismus" a posléze se mi dostalo poučení o tom, co
je metafora. Citujme tedy: "říkal, že jsi blbá jak štoudev ne a ne
čepýřila ses jak slepice" Podle Pigmenta se jedná o "ustálené lidové sousloví" a
je prý to zároveň"svého druhu fráze". Fráze to skutečně je, ať mi však Horna
Pigment, literární vědec, potvrdí, že podstatou citovaného "lidového sousloví"
není metafora, jen to, nic víc! Podle slovníku cizích slov znamená metafora
přenesení určitého pojmu na jiný pojem". Slepice, štoudev… ha, ha, někdo se
určitě mýlí a podle Vás, Pigmente, jsou tři verše bez interpunkce /citované
výše/ - "uvedené větičky"!
"Poklesle romantizující tendence" - k nimž se ostatně rád hlásím - mi
vytýká autor, v jehož slovním projevu jsou obvyklé "kolťáky", vyhrožování
zabijáky, blízkost "nevadského plynu" /Ó Chandlere!/, obdiv pro "chladný svět" a
"odcházení středem"!
A tu "podloženou kritiku" Pigmentovi hnedle vysvětlím. Kdyby totiž můj
soud byl náležitě rozšířen a podložen důkazy, potom prý by bylo všechno jiné! Po
rozboru na pěti stranách by snad Pigment přestal obdivovat Tichou modlitbu? Jak
farizejské přání! Jistěže ne, pouze by Pigmentovy sklony nazývat všechno
nepochopitelné a jiné vulgárními výrazy dostaly materiál o pěti stranách a tedy
prostor k "realizaci". Potom bych si toho pitomce zcela určitě zasloužil!
Mezi básníky a mluvčí vyděděnců společnosti "amerického snu" patří
Bukowski a stejně tak i Ed Sanders. Pigment se diví, jako bych Bukowského
porovnával s Alexandrovci. Já se pouze málo vtipně divil nepochopitelným
symbiózám básníků s apologety nekrofilie a s nesmiřitelnými odpůrci Bílého domu
a Vatikánu. A to s básněmi jindry tmy skutečně nesouvisí…
Na závěr se náš autor, který by tak rád odešel středem, rozněžnil nad
básníky Mladého světa a že prý jejich úmysly jsou čestné a kdo by psal ve jménu
lži! Právě tomu já nevěřím. Neznám úmysly jediného člověka! Podobné
relativistické soudy ovšem vítězství lži umožňují a teprve t o t o je chladný
svět. Toto je Mladý svět!
V posledních větách svého článku demiurg Pigment konstatuje, že nemám
talent a jsem tedy vyřazen ze soutěže, ale naznačuje, že ví, kde tento vzácný
artikl dostat. Vypadá to vlastně na veselý závěr, ale veselý nejsem; řekněte
sami, kde je možné, aby vám "anonymních buranů" spílal právě - anonym!
V Bratislavě 10. dubna 1988

Matěj Krčma

-------------------------------------------------------------------------Věc je příliš banální, aby stála za únavnou potyčku, ale dvě krátké
poznámky mi snad laskavý čtenář promine. Krčmovi se "nikdy nebude zamlouvat
polemický článek, v němž jsou argumenty nahrazeny urážkami". To je velmi hezky
řečeno. Co trochu kazí fazónu, je fakt, že aby mohl můj text nacpat do své
"nezamlouvací" přihrádky, musel argumenty zcela pominout a "urážky" buď
interpretovat naprosto mimo kontext, nebo si je rovnou vymyslet. Malý příklad. Já píšu: "Krčma není žádný vůl…" A Matěj K. z toho vyčte, že vůl je. Nebo:
"Nevytýkám Krčmovi diletantství…" A Krčma na to: "Byl mi vytknut diletantismus…"
Naposled pak: "Mávat pravdou dokáže kdejaký trouba, dokáže to i Matěj K., dokážu
to nakonec i já, ale co z toho?" Což si Krčma "masochisticky", ale vůbec ne
stylově přeloží: "Z /Pigmentova/ článku jsem se poučil o tom, že jsem /…/
trouba." Ať je tedy /aspoň v tomto punktu/ po jeho.
H. P. květen 1988
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K jedné kulinářské nechutnosti
Od té doby, co noviny existují, byly vždy zasypávány příspěvky udavačů a
bláznů. Od stejné doby však také existují zodpevědní redaktoři, kteří mají nejen
právo, ale i povinnost takové příspěvky házet do koše nebo vracet k
přepracování. Otisknout však článek, jehož autor beztrestně skryt za pseudonymem
denuncuje, ba dokonce inkriminuje osobnost, která na rozdíl od něho užívá svého
vlastního jména, to je pro mne vážným porušením novinářské etiky.

Již před časem jsem osobě blízké Revolver Revui projevil svoje znepokojení
nad trapným způsobem, jímž Horna Pigment ved některé své polemiky. Dokonce jsem
slíbil, že svůj názor RR napíšu. Nakonec jsem si však řekl, že je to vnitřní
věcí undergroundu, do níž mi nic není. Teď, když daleko větší výpadek
zodpovědnosti RR postihl osoby, které jsou mi blízké a které do undergroundu
nepatří, nemohu neprojevit svoje pobouření.
Jde totiž o to, že se bubeník Classic Rock'n'Roll Bandu Jurásek rozhodl,
že pod pseudonymem Kamil K. Kuchyňka ztrestá v RR č. 9 Mikoláše Chadimu za to,
že se odvážil sepsat svoje paměti, přestože se jistým žurnalistům podařilo
vytvořit mu image primitivního blba, polovičního analfabeta a konečně bezmála
obdivovatele nacismu. Jakoby tohle nestačilo, Kuchyňka-Jurásek do svého
úlisného, nesouvislého, vylhaného a na mnoha místech si odporujícího zavytí,
sešitého žárlivou jehlou nenávisti, zatáhl i Chadimovu ženu. Obsah a styl dvou
dalších Kuchyňkových porňáčů (Velvetovskou kompilaci nepočítám, tu směl podepsat
jen jako překladatel) ve stejném čísle RR však dokazuje, že Chadima i Extempore
jsou mimo jeho chápání a že si nevidí dál než na špičku svého penisu, což jak
známo, daleko není. Nechme stranou otázku, kde asi tenhle dlouholetý zaměstnanec
ČsT získal některé zřejmě nepravdivé údaje pro svoji insinuaci. Doufejme, že byl
inspirován jen svým deliriem nenávisti. Jestliže Kuchyňka-Jurásek tvrdí, že
jeden výtisk Chadimových pamětí leží v Torontu, pak ho tam musel poslat sám. Jak
jinak by to mohl vědět? Dále uvádí, že na mnoha Chadimou popisovaných akcích
nebyl od něho vzdálen víc než pár metrů. Z toho logicky vyplývá, že je mistrem v
bilokaci, navíc obdařeným neviditelností, protože jako bývalý manažer Extempore
mohu potvrdit, že vyjma cca třech společných vystoupení našich skupin nikdy na
žádném našem koncertě nebyl, už jen proto, že by se na jakékoli náročnější
zábavě nudil.
V celé té echolálii, kterou Kuchyňka-Jurásek uklohnil, mi chybí jen
obligátní nařčení, že si Chadima za své demokazety koupil přepychové auto. Co se
Kuchyňkovi-Juráskovi motá v palici, však není příliš zajímavé, jeho projev
vykazuje zřejmé psychopatické rysy a v každé slušné společnosti by byl hotov. Ne
tak v Čechách po roce 1918. Tady bude jistě následovat poklepávání po ramenou a
chvála za to, jak to tomu Cháďovi nandal od dalších podobně schátralých
individuí. Přesto bych se však nedivil, kdyby u Kafky padlo pár facek…
Daleko závažnější však je, že se našla redakce, která tak nebezpečný
hanopis, který nemá nic společného s kritikou, že to však obsahuje několik
vážných inkriminací, z nichž by mohly profitovat pouze represivní orgány,
otiskla. Revolver revue se tak zařadila mezi rozmazlené fakany, kterým je jedno,
co to koho bude stát, hlavně když se zlatá mládež baví. Doufám ale, že bude
vědět, jak se zachovat, aby věc napravila, a jestli ne, pak ať si svůj revolver
zasune do úst a pořádně stiskne.
Pavel Turnovský
bývalý manažer Extempore
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Redakci a čtenářům RR
Když jsem naposledy potkal Kamila K. (bylo to na okraji Prahy v sále, kde
hrál Velvet Revival) a on mi s hrdostí oznamoval/ že sjel moje psaní a že to
zveřejní, bral jsem to jako jeho právo říct k věci svý a nijak mě to nevyvedlo z
míry. Koneckonců nebyl první, kdo k tomu měl výhrady. Když se mi pak ale po
delší době dostalo do ruky to, co napsal, zůstal jsem bezradně čumět a v hlavě
se mi honilo: "Proboha proč???" Očekával jsem totiž kritiku. Místo toho jsem si
přečetl anonymní dopis, jehož účelem je likvidace protivníka, zcela v duchu
Kaddáfího hesla "svého nepřítele se zbav jakoukoli cestou".
Kamil K. píše zručně. Čtenářům vnucuje dojem, že se jedná o někoho z
blízkého "Mikuldova" okolí, někoho, kdo zná perfektně jeho soukromí, o někoho,
kdo vidí "Mikuldovi" až do žaludku, někoho, před kým "Mikulda" nikdy neměl žádná
tajemství. Neméně zručně vnucuje i dojem, že je objektivní, "Mikuldovi nemá za
zlé…nechce ho obviňovat…přesto všechno knihu doporučuje… vždyť je to chudák,
pouhá loutka v rukou své ženy." V Itálii by asi použil: "Vždyť je to chudák,
paroháč…", aby docílil stejného efektu. Když do toho všeho přimíchá pár

"očitých" svědectví, vše vypadá nanejvýš věrohodně a postiženej, v tomto případě
já, si může jenom zoufat:"Proboha, jak mám jen tohle všechno vyvrátit?"
Kdo mi uvěří, že jsme se s Kamilem K. nikdy nijak zvlášť nestýkali a na
tom nezmění nic ani to, že jsme spolu pár let hráli v jedný kapele. Jako
externista kapely Classic Rock And Roll Band jsem prostě docházel na zkoušky
(občas se po nich šlo na panáka ka) a odehrával koncerty. Prostě kontakty, které
jsou nutné k tomu, aby se veřejně vystupující kapela udržela v provozuschopném
stavu. Tedy žádný rodinný návštěvy atd. Od začátku roku 1982 jsem s CRRB
prakticky nehrál a během posledních pěti let jsem se s Kamilem vědomě sešel jen
jednou a na ulici jsme se náhodně potkali nanejvýš třikrát. Telefonních
rozhovorů nebylo jistě víc (jeden nebo dva?).
Kdo mi uvěří, že na koncertu Extempore nebyl Kamil K. jako divák ani
jednou. (Vyjímkou jsou tři společná vystoupení Extempore a CRRB, 2x v roce 1979,
1x v roce 1981). Zrovna tak nebyl Kamil K. ani jednou na vystoupení některé z
poextemporálních sestav mé kapely. Snad mi každej uvěří, že bych si ho, slušně
ostříhanýho, mezi těma dvaceti "unuděnejma huňáčema" všimnul i kdyby se krčil
sebevíc. Nepotkali jsme se ani na žádném jiném koncertu, ať už z kapel ve
kterých působíme či jiných, natož někde v zákulisí.
Když teď napíšu, že Kamil K. fotí naše vojenské základny a posílá jejich
fotky do Pentagonu s dopisem, že se u nás leckdo bude lobit, neuvěří mi, v tomto
případě naštěstí, nikdo. Na rozdíl od jeho, popisu mé zásilkové společnosti.
Nicméně se, jedná o stejnej kalibr lží, s kterejma na mně vyrukoval on. V
případě onoho "rozesílání" jde navíc nejen o lež, ale i o přímou denunciaci. A tak jsem po přečtení anonymu seděl, čuměl do blba a protože jsem nemohl
uvěřit, že by si Kamil K. tohle všechno vymyslel jen tak, koumal jsem nad tím,
kdo mu tyhle "dezinformace" nakukal. Prostě jsem nemohl uvěřit, že by někdo mohl
použít tolik vědomejch lží, když k tomu, podle mého názoru, nemá žádný důvod. Z
tohodle omylu mě vyvedla moje "daleko bystřejší žena." Po přečtení anonymu
vypěnila a Kuchyňkovi zavolala. Spustila na nej, proč do toho tahá ji, proč něco
takovýho vypustil a hlavně
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proč vědomě lže! "Vždyť přece víš, že nic z toho není pravda." Kuchyňkova
několikrát opakovaná odpověd byla odzbrojující a zněla takto:"O to přeci vůbec
nejde."
A o co by mělo jít jiného, ptám se já?
Na závěr ještě něco. Domnívám se, že mám plné právo chtít jak po
Kuchyňkovi, tak po redakci RR (pokud nechce klesnout na úroveň RP) veřejnou
omluvu. Od Kuchyňky ji neočekávám, ale na omluvě redakce v následujícím čísle RR
trvám! Kam se poděla její zodpovědnost? Je přeci rozdíl mezi tím, když mě např.
sprdne Horna Pigment jako malýho kluka, ale je to k věci, a mezi snůškou
vědomých lží bůhvíproč ukřivděnýho bubeníka a zaměstnance ČsT, kterej je jinak,
když se ukájí popisováním svých sexuálních fantazií docela zábavnej. Domnívám se
mimochodem, že právě to, že jsem nepokládal za nutné popisovat kdo z CRRB, kde,
s jakou a v jaký poloze to dělal, jsou právě ty "aféry a příhody", které mu v
mým psaní chybí.
Má se stát snad uveřejňování podobných a fakty vycucaných z prstu
kořeněných anonymů běžnou normou samizdadových periodik?
Mikoláš Chadima v. r.
Tři omluvy Kamila K. Kuchyňky
To, co jsem do 9. čísla Revolver revue o Chadinově knize napsal, nebyla
žádná recenza nebo seriózní kritika. Byla to jenom taková legrace, na které jsem
chtěl Mikolášovi ukázat, že nejenom on má patent na urážení a zesměšňování
ostatních. Nakládal jsem v ní s fakty a konstruoval jsem souvislosti naprosto
stejným způsobem jako on, ikdyž trochu jiným směrem. Domníval jsem se, že si
přitom počínám dost zjevně na to, abych to nikomu nemusel takhle polopatě
vysvětlovat a to byl můj osudový omyl.

Co na tom, že to pochopila naprostá většina těch, co to četli, když to
nepochopil ten, kdo by to měl pochopit jako první?
1)
Tak se tedy Mikolášovi veřejně omlouvám, i když dost dobře
nevím za co, a zároveň prohlašuji, že jsem jednal jen a jen sám za
sebe a nebyl jsem nástrojem a už vůbec ne iniciátorem nějakého
spiknutí
proti jeho neotřesitelné pozici v historii českého rocku.
Jsem si vědom toho, že taková omluva muže jenom těžko Mikolášovi
poskytnout náležité zadostiučinění a proto připojuji
další:
2)
Omlouvám se panu Mikolášovi Chadimovi za sprosté lži, které jsem o
jeho dokumentu napsal. Příčinou mého zákeřného útoku byla má trapná
nevědomost pramenící z toho, že se s panem Chadimou, jak jste si
mohli přečíst výše, vlastně vůbec neznám a spletl jsem si ho s bezpáteřním
a patolízalským Milošem Chadimou, saxofonistou libeňské skupiny Exemplare.
3)
Omlouvám se s. Chadimovi za článek, kterým jsem reagoval na
jeho zprávu o československé populární hudbě sedmdesátých let. Tento
článek jsem napsal na přímý rozkaz mého nadřízeného, majora Slušného.
Zároveň se na čtenáře Revolver revue obracím s prosbou, jestli nevědí o nějakém
volném místě.
Podporučík Kamil K. Kuchyňka
vlastní vinou ve výslužbě
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Charlie
Pražská burza
Unavení, uhonění a jinými přibývajícími problémy zaneprázdnění příslušníci
zřejmě usoudili, že teda už konečně bude legální burza na desky. Ono to má třeba
pro ně i své výhody. Mají tady všechny pod jednou střechou. Nebo třeba když je
zima. A je to v centru. Ve Slovanském domě. Pěkně každých čtrnáct dní. A pět
korun vstupné (pořádá to jakési MO SSM z Prahy 1). Občerstvení je ve II. cenové
skupině.
Nyní procházka burzou. Otevírá se v půl osmé ráno. Kdo chce místo k
prodeji, musí si pospíšit a být dřív ve frontě. Volných míst je málo. Mají to
obsazený starý vlci. Nedávno ještě za zvuku sirén a štěkotu psů prchali po
motolských stráních a nyní mají někteří z nich na rukávech rudé pásky
pořadatelské služby. Z kozlů udělali zahradníky. Ve Slováči bývá narváno. Je to
přece jenom stísněné, venku to bylo lepší. Neumožňuje to systematickou prohlídku
exponátů. Hodně lidí přijíždí z dalekých končin, i z nejzapadlejších koutů Čech.
Obětují nedělní vyspávání, aby mohli být ráno na burze. Je taky dobrý si v
sobotu odpustit alkohol, protože v neděli ve Slováči se z opice těžko proberete,
vždyť je to v prostorách vinárny.
Jaký je výběr desek? Dá se říct, že celkem dobrý. Skladba je asi tato: 50%
heavy metal, 40% pop, 1% ostatní (nezávislá hudba, staré kusy atd.). O SP je
zájem mezi "jezdci na deskách" neboli diskžokeji. Věkové složení je od 18-ti
výše, najdou se i pamětníci Elvise. Etnicky je to jednotné. Vietnamci se přeci
jenom více orientují na hodinky a jeansy. Hudební móda je zastoupena
univerzálně, objevili se i skinheads, i když LP skupiny Skrewdriver se na burze
vyskytlo snad dvakrát. Někdo prodává dvě desky nebo taky dvěstě desek, podle
toho jestli přišel pěšky nebo přijel autem. Dovoleno je prodávat SP a LP desky,
originál nahrané audiokazety, kompaktní disky, hudební časopisy, plakáty a
překlady textů skupin. Nesmějí se prodávat originál nahrané videokazety. Médium
videa je stále ještě nebezpečné. Tak jako před několika lety tyto desky. Teď už
můžeme slyšet, ale ještě ne vidět. Taky se snad dočkáme.
Nyní několik cenových relací pro návštěvníky. LP jsou od dvou do čtyř stovek
(novinka i více). Kompakty dvojnásobek. Barevný hudební časopis se dá taky dobře
zpeněžit, zvlášť když se z něj vyndá ústřední dvojstrana nebo plakát a prodá
mimo. Takový magazín Metal Hammer stojí Klidně i 150 korun. Vůbec všechno

ohledně metalu je drahé. Tak se odírá naše učňovská mládež. Chudák kluk vysolí
kapesné a za dva roky bude u něj po metalu veta. Oni mu tankisti na vojně
ukážou, co je to těžkej kov!
Pražská burza má svou historii. Začala někdy před 20-ti lety na Václavském
náměstí mezi "odznakáři". Ale protože na ni chodili lidé podivných zjevů, byli
vytlačeni do parků a mimo centrum. Vystřídalo se mnoho míst. Španělská ulice (za
Hlavním nádražím), Letenské sady, Petřín, Krčský les, Motol a mnoho dalších.
Lidi tak poznali romantické končiny na okraji Prahy. Mělo to i svůj vlastivědný
význam. První oficiální burza byla dokonce až ve Všenorech, tj. mimo Prahu.
Zásahů byl bezpočet. Některá místa byla pro zátah jako stvořená, stratégové
burzy občas špatně volili terén. Možná si někdo dodnes myslí, že to dřív kdosi
organizoval, ale já jsem toho názoru, že ne. Jediný, kdo v tom měl prsty, byl
zájem o rockovou hudbu. Vždyť kde jinde se to dá u nás pořídit
(jaro 1988)
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Milá redakce, milá revue, milí profesionálové!
(sladká džejn i nevadský plyne)
moc ráda tě čtu, moc se mi líbíš, fakt, ale přecejen to má jeden háček. Jsem
mladá holka a ty jseš na mě a taky na ostatní mladý holky moc drahá. Zadarmo tě
nedostávám, to si tě spíš rozeberou prominenti a kluci, který tě dobře znaj, a
ty tě pak půjčujou nám holkám jen za "něco" (ty asi víš za co, milá revue).
Možná se to za "to" někdy i vyplatí, ale mám-li bejt upřímná, jsi už tak drahá,
že kluci "to" chtěj třikrát za sebou. Dřív, když jsi byla za 50, stačilo "to"
jednou. Jestli ještě přidáte trochu profesionality (už dost, kluci, fakt!) tak
se snad my holky, kvůli tobě, revue, ušukáme. Víš, my si myslíme, že si tě teď
do knihovny nebo na noční stolek můžou pořídit hlavně starší lidi, pracháči a
možná i snobové, a taky mám já i holky trochu pocit, jakoby jste staroušům nějak
(a možná až moc) nadbíhali. Prostě máme pocit, že se teď nějak víc předvádíte
staroušům a nám mladejm holkám (ale i klukům), který jsme "cool" zajímavý čtení
ubejvá, fakt. Já jsem se třeba naposledy zasmála, když v revue mluvil Tony
Ducháček - to byl fakt dobrej úhoz - ten je "cool", fakt ho žeru. Jo a předtim
byl taky dobrej Mejla (myslím, že se jmenuje Hlavsa) co hraje u Garáže nebo u
Plastiků, už nevím přesně, to vědí spíš kluci) - to jsme se fakt řehtali, ten
mluvil jako my, i ten Tony, jinak ty lidi mluvěj dost jinak a není jim moc
rozumět. Teda je jim rozumět, ale někdy mluvej trochu zcesty, ale to je u
staroušů normál. Z těch starších máme ale rádi Václava Havla, né že by mluvil
jako my, ale mluví česky - a vlastně skoro jako my. Já myslím, že Václav Havel
je určitě mladší než ti ostatní. Proto mu rozumíme víc, ale tý hře (asi to bylo
napsaný divadlo) "Asanace" zas nerozumíme vůbec, tak nevím. Pak jsme se strašně
smály takovýmu malýmu kousku, kde se ten Bondy, pere s tou (myslim) Julií o
revue jako o porno - ty jsou jak my, fakt! Ale jak řikám, zdá se nám, že čím
jste tlustší, tím jste pro nás starší (a možná už jste i plešatý nebo šedivý teda jako "obsahově") a dražší. Je to možná škoda, protože některý starší holky
říkaj, že když jste před pár lety začínali, byli jste mladší a né tak tlustý.
Jenže profesionálové asi musej bejt obsahově tlustý a plešatý i starý, na tom
neni nic divnýho a to jsem holkám řekla. Jenže těm už je to jedno, ty už jsou
taky starý a vdaný. Docela jsem se zasmála teď u toho Limonowa. Kluci si pak z
revue opisujou to povídání o zabíjení a nezabíjení a o vojácích, protože taky
kašlou na vojnu jako ten G. Konrád. Mě se zase líbilo (nebo ne, spíš jsem byla
zděšená a otřesená) to čtení o mučení Židů v koncentráku. Myslím, že bysme to
měli všichni vědět i když je nám z toho špatně jak po zkaženým žrádle. Jenže já
myslím, že lidi jsou zkažený pořád a možná ještě víc. Divnej, ale docela dobrej
(někdy) byl ten Warhol i když sama bych se s ním bála. Musel mít šíleně studený
ruce! Hodně posloucháme hudbu, i když nejste rádio nebo gramec (nebo walkeman)
mohli byste psát i vo hudbě co se nám libí) jenže to zas nezajímá starouše, to
znám z domova), třeba o pankáčích, o drsnejch kapelách a drsnejch textech. Ten
Lou Reed prej má padesát let. Nědo mladšího byste neměli? (Aspoň o čtvrt

století, prosím prosím.) Líbí se nám toho moc, ale radit vám nechcem, a stejně
jste spíš než do hudby do prcózy.
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Jasně, musíme se tím prokousávat dlouho, ale občas se dozvíme spoustu věcí ikdyž někdy nejsou k ničemu i tak je to fajn. Protože člověk má znát nejen to,
co je k něčemu ale i to, co není k ničemu, aby to bylo v rovnováze. Ale třeba to
povídání o Nekonečným příběhu, to už jsme viděli všichni v kině a v barvách místo toho jste tam mohli pustit třeba MAD MAXE 3, toho tu nedávaj. Já vím,
kritizovat je snadný a vy se fakt snažíte. Ale já i holky myslíme, že když vás
teď poplácávaj po zádech starouši ("dobrý, dobrý") nebylo by dobrý, abysme vás
poplácávali i my mladý - to by pak nebylo v rovnováze a třeba byste stejně víc
zapomínali, že my taky chceme (a umíme) číst a že nás zajímá spousta věcí o
kterejch se nikde nepíše, ani v tobě, revue. Víš, mladý to spíš vycejtěj, ale
neuměj to říct. Starý, ty to spíš uměj vokecat, ale už to vůbec necejtěj. A z
toho je jasný, že je potřeba starouše omlazovat a mladý (bohužel i nás)
vzdělávat - i když popravdě řečeno, taky bysme se rádi zasmáli. Tak kdyžtak tam
opište zas něco (nemusí to bejt o šoustání, ale nám to nevadí) divnýho,
srandovního a ulítlího, čemu rozuměj jen mladý nebo bláznivý "typy". Jo, a ještě
něco: francouzský polibek pro všechny kluky kolem revue. Napište kam chodíte v
Praze, Nachtazyl je daleko, zkoušely jsme tam volat, ale vzal to nějakej
hospodskej aebo co a pak už jsme to musely položit, aby to rodiče nestálo moc
peněz.
P.S. Nevíme proč a pro koho na konci překládáte něco z revue do maďarštiny
(!), němčiny a angličtiny, doufáme, že toho nebude v maďarštině čím
dál
víc, spíš zkuste cikánštinu, cikánů u nás žije víc. Ale máme
jeden nápad,
kdybyste si ty cizí jazyky odpustili, byla by možná revue pro nás aspoň o 10
korun levnější a to není málo; když si to
člověk spočítá, úspory by po
patnácti číslech vydaly na celé jedno
číslo (myslím, že by to bylo číslo 25)
zdarma! Sice asi až za 5 let,
ale přece. Tak se mějte fajn a zase něco
napište.
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4 strany komixu Perry Stroiker – Mezi vodkou a šílenstvím
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resumé
HANNA KRALL — Stihnout to před pánem bohem
Dokončení rozhovoru s Markem Edelmanem, jedním z vůdců povstání ve varšavském
ghettu. Strhující text však není ani klasickým interview ani reportáží. Krallové
spíš než o faktografickou přesnost šlo o zachycení atmosféry a reálií povstání
HANNAH ARENDT - Eichmann v Jeruzalémě
Pokračování ukázky z knihy proslulé autorky, která se v Izraeli jako reportérka
zúčastnila procesu s A. Eichmannem. Námětem této části je "konečné řešení".
ANATOLIJ MARČENKO - Žij jako všichni
První pokračování ze vzpomínkové knihy spisovatele a bojovníka za lidská práva,
který zahynul v sovětském koncentračním táboře v prosinci roku 1986. Čtenáři RR
se s A. Marčenkem seznámili v č. 8, kde jsme otiskli úryvek z knihy "Mé
výpovědi".
JERZY FAJERANT - Co řeknou naše děti
První část záznamu stávky na dole "Ziemowit", kterou její účastníci protestovali
proti zavedení válečného stavu v Polsku v roce 1981. Fajerant nám dokumentárním

způsobem přibližuje riziko a odhodlání spojené s dělnickým protestem, který - v
takovém rozsahu - je v ostatních zemích "tábora míru" fenoménem neznámým.
PETER SCHNEIDER - Skokan
Příběh rozděleného světa jako svět rozděleného příběhu - v hlavách aktérů i
západoněmeckého autora. To, co nás zdánlivě rozděluje, se může stát i tím, co
nás sbližuje. V hlavě každého z nás totiž prochází stejná betonová zeď, jaká se
táhne napříč Berlínem - vnímáme to vůbec?
JAN NOVÁK - Miliónový jeep. Ukázka z románu amerického spisovatele českého
původu. Jan Novák je držitelem ceny RR MAKERS za rok 1986. "Miliónový jeep je
originální a poutavé vylíčení životních osudů rodiny českých emigrantů. Měl
velký úspěch i v Americe. Zde uvedené ukázky vychází česky vůbec poprvé.
Kompletní české vydání připravuje nakladatelství SIXTY-EIGHT Publ., Toronto.
DMITRIJ SAVICKIJ - Laura
Povídka bývalého člena moskevského undergroundu, který v roce 1978 požádal ve
Francii o politický asyl. Žije v Paříži.
JURIJ MAMLEJEV - Cesta
Ukázka z díla současného ruského spisovatele, který - podle B. Groyse /
"Literatura soc-artu", čtěte v informativní části tohoto čísla/ — je v SSSR
počítán mezi "satanisty" a těší se relativní oblibě čtenářů.
VIKTORIÁNSKÁ PORNOGRAFICKÁ LITERATURA
Pokus o zpřístupnění jedné literární oblasti, která je v ČSSR maximálně tabu.
Autor stati poskytuje čtenáři rámcový obraz geneze a vývoje tohoto žánru.
K. K. KUCHYŇKA - Banán
Další pokračování příběhu The Velvet Underground. Kompilace "velvetovské
literatury" slouží především jako bedekr prostředím newyorského undergroundu 60.
let. Andy Warhol, Nico, Lou Reed a další v sérii rozhovorů, vzpomínek a drbů.
VRATISLAV BRABENEC - V Torontu
Z "amerického samizdatu" - ze sborníku "Sebráno v New Yorku" /vyd. Bob Krčil/ přebíráme báseň hudebníka a básníka V. Brabence. Autor patří k první generaci
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žené kolem skupiny PLASTIC PEOPLE, na jejíž práci se podílel jako hudebník a
textař. Roku 1982 emigroval. Nyní žije v Kanadě. Otištěná báseň je dalším
důrazným potvrzením B. talentu komentovat svět po svém, "delirantní optikou",
jak jeho styl charakterizoval teoretik Ivan Jirous. Ze starší Brabencovy tvorby
připomínáme "Sebedudy", básnickou sbírku z roku 1977.
ANONYM — Vzpomínky na děcák
Text se k nám dostával složitou cestou. Autor je anonymní i pro nás. Je to
autentická výpověď, věcný pohled do džungle humanitárních zařízení této země,
nezatížený literárním zpracováním.
I ve "věku, kdy píše každý", je takových svědectví málo.
ZBYNĚK HEJDA - Tři básně. Jednotlivě tyto básně vycházely v různých časopisech.
V edici KDM, odkud je přebíráme, vyšly poprvé souborně. Ačkoli je Zbyněk Hejda
jedním z nejvýznamějších českých básníků dneška, oficiálně nesmí publikovat.
Narozen roku l930. Od konce 60. let jsou jeho básně, eseje a překlady
zveřejňovány v samizdatu a v exilovém tisku. Překládal mj. Georga Trakla. Za
sbírku "Tři básně" obdržel cenu RR MAKERS 1988.
VÍT KREMLIČKA - Chytráků je nadbytek
Povídka kmenového autora RR. V minulých číslech jsme čtenáře seznámili s
několika úryvky z jeho nového románu.

EGON BONDY - Básně další
Prozatím poslední básnická sbírka spisovatele a filosofa, autora více než
třiceti knih, známého jak z četných publikací v samizdatu, tak z vydání v
exilových nakladatelství.
RR INTERVIEW
Jarmila Bělíková a Olga Havlová hovoří s Olinkou Stankovičovou, dlouholetou
redaktorkou časopisu Nový brak. Z rozhovoru, kterému aktérky daly název "CHTĚLA
BYS BÝT ČARODĚJNICÍ?" - "MOC!", se dozvíte mnoho zajímavého o skupině pražských
intelektuálů, kteří si říkají NOVÝ BRAK.
4x MAĎARSKO je název dalšího rr interview, tentokrát se čtyřmi představiteli
nezávislé maďarské kultury. Miklós Haraszti a Ferenc Köszeg, oba publicisté a
vydavatelé opozičního čtvrtletníku "Beszélo", bohemista Gyorgi Varga a
socioložka Judith Vásánhelyi vyprávějí o roce 1956 i o maďarské přítomnosti, o
samizdatu a literatuře a o perspektivách východní Evropy.
V oddílu "články, úvahy, rr reports, dokumenty" najdete obsáhlou zprávu
amerického Helsinského výboru o Afganistanu - SLZY, KREV A PLÁČ. Velký blok
článků je věnován Sovětskému svazu a jeho nejnovějšímu vývoji. Valerij SOLFER
/"Zachraňte Rusko! Bijte Židy!"/ popisuje vzedmutí antisemitských a
šovinistických nálad, jejichž aktivním šiřitelem je v současné době nezávislé
sdružení "Pamjať". Jefim ETKIND se ve "Ztracených iluzích" zamýšlí nad kořeny
sovětského hegemonismu, Boris KA— RAGLICKIJ pak v článku "Glasnosť, sovětský
tisk a rudí zelení" snad až příliš zjednodušeně a optimisticky interpretuje
pohyb na společensko-kritické scéně SSSR. V bloku jsou dále články Borise GROYSE
/"Literatura soc-artu"/, A.FINKIELKRAUTA /"Jménem všech našich mrtvých"/, a
uzavírá jej interview Sally Laird s básníkem Nizamedinem ACHMETOVEM, který byl
po dvacetiletém věznění loni propuštěn ze sovětského koncentračního tábora. K
polské problematice se vztahuje recenze walesových pamětí z pera Leszka
KOLAKOWSKÉHO, nazvaná - stejně jako kniha - "Cesta naděje". Z české části je
třeba upozornit na rr report Josefa TEUFELA, "Slavín, 24.05", z něhož se dozvíte
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ti o pokusu rakouského novináře udělat interview s hvězdou Pražského jara,
A.Dubčekem. Dále v oddíle publikujeme "Izraelské rozhovory", fragment ze série
rozmluv, které se členy izraelského parlamentu vedl polský historik Marian
TURSKI; stať Jiřího KOLÁŘE o defektním umění; poněkud opožděnou kritiku
celkového image sedmého čísla RR od Josefa HRADCE; tragikomické dokumenty ze
SEVERNÍ KOREJE; comics, jehož hrdinou je PERRY STROIKER, a mnoho dalšího.
X X X
REVOLVER REVUE - nezávislý magazín
řídí SWEET JANE a nevadský plyn grafická úprava STUDIO RR
vychází v Praze 3-4x ročně
/uzávěrka č.10 — červen 1988, rozsah — 340 stran A4/
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SUMMARY
Hanna Krall - To Make It In Front of The lord's Face
The final part of the interview with Marek Edelman. The compelling text is
neither an ordinary interview nor a report. Krall aims rather at grasping the
uprising's atmosphere and conditions than at factuality.

Hannah Arendt - Eichmann in Jerusalem
The second installment of our extract. The renowned author attended Eichmann's
trial in Israel as a reporter. This part focuses upon "the final solution".
Anatoli Marchenko - live Like Everybody
The opening part of our extract from the memoirs of the Soviet writer and human
rights activist who died in a concentration camp in December 1986. An extract
from his book "My Depositions" appeared in RR No. 8.
Jerzy Fajerant - What Will Our Children Say
A record of the strike which marked the imposition of martial law on Poland in
1981. Fajerant captures the risk and resolu- tion of the labour protest, which
is - at this scale - an unknown phenomenon in the other countries of "the camp
of peace".
Peter Schneider Wall Jumper
A story of a divided world as a world of a divided story - in the minds of the
characters and the West German author. That what seemingly divides us may
eventually bring us together. Our minds are cut in two by the same concrete wall
which runs through Berlin. Do we realize it?
Jan Novák - A One Million Dollar Jeep
An extract from the Czech-American author's novel. Jan Novák is the winner of
the 1986 RR Makers Prize. The novel, Which has enjoyed a considerable success in
the USA, is an original account of the life of a Czech enigré family. This
extract appears in Czech for the first time. The complete Czech edition is due
to be published by Sixty-Eight Publishers in Toronto
Dmitri Savitski - Laura
A short story by a former Moscow underground writer, who asked for political
asylum in France in 1978. He lives in Paris.
The story is translated from his book of short stories "Valse pour K.",
published in 1984.
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Yuri Mamleyev - The Road
The author, a contemporary Russian writer, ranks - at least according to B.Groys
/"Soc-art Literature" - see below/ - among the so-called satanists in the USSR
and is fairly popular with Soviet readers.
The Victorian Facetiae
A trip to an area strictly tabooized for Czech readers.
A brief outline of the origins and development of the genre.
K.K.Kuchyňka - Banana
The second part of the Velvet Underground story. A compilation of printed
records about the V. U., it provides a guide to the New York underground scene
of the 60's. Andy Warhol, Nico, Lou Reed and others in a mélange of interviews,
reminiscences and gossip.
Vratislav Brabenec - In Toronto

A poem taken from an anthology "Collected in New York", edited by Bob Krčil.
Brabenec belongs to the first generation of the Czech underground grouped around
The Plastic People band, in whose work Brabenec participated as a musician and
supplier of the lyrics. He left Czechoslovakia in 1982 and lives in Canada now.
The poem published here again confirms Brabenec's gift to comment upon the world
in his own way, using what theoretician Ivan Jirous described as "delirious
optics".
From his older works, the poems "Sebedudy"/1977/ should be mentioned.
Anonymous - Memoirs from the orphanage
The text got to the editors through obscure channels and is anonymous even them.
An authentic, stark view at the jungle of this country s social institutions,
devoid of any literary mannerism. Such testimonies are rare even in this "age
when everybody writes".
Zbyněk Hejda - Three Poems
The poems had been originally published separately and appeared together for the
first time in the samizdat KDM books. Although being one of the outstanding
Czech poets of today, Hejda cannot publish officially and since the end of the
60's his essays, poems and translations have appeared in samizdat and abroad.
Among the authors he has translated is, for instance, Georg Trakl. "Three Poems"
were awarded RR Makers Prize in 1988.
Vít Kremlička - There Are Too Many Know-it-alls
A short story by one of the RR's stock authors. Passages from his new novel
appeared in previous issues.
Egon Bondy - More Poems
The latest collection of poems by the well-known writer and philosopher, author
of more than 30 books. His works are known from numerous publications, both
samizdat and emigré.
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rr interview
Jarmila Bělíková and Olga Havlová speak with Olinka Stankovi- čová, long-time
editor of the Nový brak /New Trash/ magazine. Under the title "Would you like to
be a witch?" - "Love to!", the interview reveals many interesting facts about a
group of Prague intellectuals who call themselves NEW TRASH.
Four Times Hungary
RR interview with four figures of the independent Hungarian culture. Publishers
of the opposition quarterly "Beszélö" and authors Miklos Haraszti and Ferenc
Köszeg, bohemicist György Varga and sociologist Judit Vásárhelyi talk about the
year 1956 and the Hungarian present, about samizdat and literature and about
perspectives for Eastern Europe in coming years.
In the "articles reflections rr reports reviews polemics documents" section you
will find the U. S. Helsinki committee's extensive report on Afghanistan "Tears, Blood And Cry". A large portion of space is devoted to the latest
development in the USSR. Valeri Solfer /"Save Russia! Beat The Jews!"/ describes
the surge of anti-Semitic and chauvinistic moods, disseminated mainly by the
independent association "Pamyat". Yefim Etkind looks at the roots of the Soviet
hegemonism in "Lost Illusions", and Boris Karaglicky gives an all too optimistic and simplified picture of the contemporary situation in "Glasnost, the

Soviet press and Red Greens". The section closes with B.Groys' article "Soc-art
literature" and an interview with Nizamedin Akhmetov, a Soviet poet who was
released last year after a twenty years' imprisonment in a concen- tration camp.
On the Polish scene, Leszek Kolakowski reviews Lech Walesa s memoirs, titled
"The Path of Hope". At home, Josef Teufel /"Slavín 24,05"/ provides details of
an Austrian journalist's attempt to interview the Prague spring's star Alexander
Dubček.
Among the other contributions are "Israeli Discussions", a fragment of the
series of dialogues led by a Polish historian Marian Turski with members of the
Israeli parliament; a comic strip reprinted from the Trans-Atlantik magazine,
featuring PERRY STROIKER rather belated criticism of the Revolver Revue s
overall image, tragicomic documents from North Korea, and much more.
Revolver Revue - independent magazine
Editors: SWEET JANE & nevada gas
published in Prague 3-4 issues a year
cover and layout by Studio RR.
closing date of this issue - June '88
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Resume
Hanna Krall - Es vor dem Herrn schaffen
Abechlu3 : des Gesoräches mit Mark Edelman, einem der Führer des Warschauer
Ghettoaufstandes.Der Text ist weder ein Klassisches Interview noch eine
Reportage. H.Krall ging es weniger um fotografische Genauigkeit als um die
Atmosphäre und die Realien des Aufstandes.
Hannah Arendt - Eichmann in Jerusalem
Eine Fortsetzung der Aufzeichnungen aus dem Buch der bekannten Schriftstellerin,
die sich in Israel als Reporterin am Eichmann - Proze3 beteiligte. Gegenstand
dieses Teils ist die "Endlösung".
Anatolij Marčenko - Lebe wie alle
Die erste Fortsetzung aus den schriftlichen Erinnerungen des S Schriftstellers
und Menschenrechtskämpfers, der im Dezember 1986 in einem sowjetischen
Arbeitslager starb. Die RR-Leser kennen ihn bereits aus der RR-Ausgabe Nr. 8, in
der wir einen Auszug aus dem Buch "Meine Aussagen" abdruckten.
Jerzy Fajerant - Was unsere Kinder sagen
Der erste Teil der Streikaufzeichnungen aus dem Tal "Ziemowit", mit denen die
Teilnehmer gegen die Verfügung über den Ausnahmezustand 1981 in Rolen
protestisrten. In Form einer Dokumentation i bringt uns Fajerant das Risiko
sowio den entschlossenen Protest der Arbiter näher, der in diesem Umfang in den
übrigen Ländern des "Friedenslagers" ein unbekanntes Phanomen ist.
Peter Schneider - Mauerspringer
Eine Begebenheit der geteilten Welt als Welt der geteilten Begebenheit - in den
Köpfen der Akteure als auch des westdeutschen Autors. Das, was uns scheinbar
teilt, kann auch zu dem werden, was uns verbindet. Im kouf eines jeden von uns
führt eigentlich die selbe Betonmauer hindurch, die auch Berlin teilt begreifen wir es überhaupť.
Jan Novák - Der Millionen jeep

Ein Auszug aus dem Roman eines tschechischen Amerikaners, der Preis- trägersdes
RR Makers 1986 ist. Der Roman "Millionen jeep" ist die origi ale, fesselnde
Beschreibund des Lebenschicksals einer tschechischen Emigrantenfamilie. Novák
hatte mit iesem Roman auch in Amerika gro3en Erfol. Unser Auszug ist die erste
Ausgabe in tschechischer Sprache überhaupt. Eine komplette Ausgabe wird von dem
Verlag Sixty-Eight Publ., Toronto vorbereitet.
Dimitrij Savickij - Laura
Die Erzählung eines hemaligen Mitgliedes des Moskauer Underground das 1978 in
Frankreich um politisches Asyl bat. Der Autor lebt in Paris. "Laura" wurde aus
dem Buch "Valse pour K.", 1984, entnommen.
Jurij Mamlejev - Die Reise
Ein Auszug aus dem Werk des russischen Gege der - zumindest nach B.Groyse
/"Literatura inform tiven Teil dieser Ausgabe/ zu den "S nwrtss hriftstellers,
soc-artu", zu lesen im atanisten" in der Sowjet-332**************************************************************************
union gehört and bei den Lesern relativ bekannt ist
Viktorianische pornografische Literatur
Der Versuch, in ein Literaturgebiet einzutreten, welches in der ČSSR noch ein
absolutes Tabu ist. Der Autor dieses Artikels versucht dem Leser einen Eindruck
und umfassendes Bild von der Entstehungsgeschichte und Entwicklung dieses Gengre zu vermitteln.
K.K.Kuchyňka - Die Banane
Eine weitere Fortsetzung der Velvet Underground - Story. Die Kompilation der
"Velvet-Literatur" dient vor allem als velmittelnder Wegweiser des Nev Yorker
Undergrouns der 60iger Jahre. Andy Warhol, Nico, Lou Reed u. a. in einer
Gesprächsserie, Erinnerungen and Klatsch.
Vratislav Brabenec - In Toronto
Aus dem amerikanischen Samizdat" aus der Sammlung "In New York" ge- sammelt"
/Ausgabe bei Bob Krčil/ publizieren wir ein Gedicht des Musikers und Dichters V.
Brabenec. Der Autor gehört zur ersten Generation des tschechischen Undergrounds,
aus dem Kreis der Musik- gruppe "Plastic People", bei der er als Musiker und
Texter arbei- tete. 1982 emigrierte er and lebt jetzt in Kanada. Das von uns
ver- öffentlichte Gedicht ist ein neuer aktueller Beweis für des Autors Talent,
die Welt zu kommentieren, das der Theoretiker I. Jirous als "delirantische
Optik" charakterisierte. Von den älteren Werken er- innern wir an die Sammlung
"Sebedudy" /1977/.
Anonym - Erinderungen an ein Kiderheim
Diesen Text bekamen wir auf nicht ganz einfache Art und Weise. Der Autor ist
auch uns unbekannt. Es handelt sich um die authentische Aussage, einen
sachlichen Einblick in den Dschungel der humanitären Einrichtungen dieses
Landes, die literarisch nicht überarbeitet wurde. Auch in "Zeiten, in denen
jeder schreibt" gibt es solche Zeugnisse nur selten.
Zbyněk Hejda - Drei Gedichte
In verschiedenen Zeitschriften sind sie bereits als Einzelgedichte erschienen
und in der Edition KDM, aus der wir sie entnahmen, erstmals veröffentlicht.

Obwohl Z. Hejda heute zu den bedeutensten tschechischen Dichtern gehört, darf er
nicht offiziell publizieren. Z.
Hejda wurde 1930 geboren. Ende der 60iger Jahre wurden seine Gedichte, Essays
und Übersetzungen im Selbstverlag sowie bei Exilverlagen veröffentlicht. Unter
anderem übersetzte er Gedichte von G. Trakl. Die Sammlung "Drei Gedichte"
erhielt den RR Makers-Prei
1988.
Vít Kremlička - Der Schlsuköpfe ist Überflu3
Eine Erzählung des RR-Stammautors. In der letzten RR-Ausgabe machten wir die
Leser mit einigen Auszügen aus seinem neuen Roman bekannt.
Egon Bondy - Weitere Gedichte
Die bisher letzte Gedichtsammlong des Schriftstellers und Philosophen sowie
Autors von mehr als 30 Büchern, der bereits durch Publikationen im Selbstverlag
bzw. Exilverlagen bekannt ist.
RR-Interview
J.Bělíková und O. Havlová sprachen mit Olinka Stankovičová, langjährige
Redakteurin der Zeitschrift "Nový brak" /Neuer Schund/. In dem Gespräch
/Arbeitstitel "Willst Du eine Hexe werden?" "Ja, sehr"/ erfahren wir
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erfahren wir Interessantes über die Gruppe der Prager Intellektuellen, die sich
"Nový brak" nennen
4x Ungarn
Ein RR-Interview mit 4 Vertretern der unabhängigen Kultur. Miklos Haraszti und
Ferenc Köszeg, beide Publizisten und Herausgeber der oppositionellen Zeitschrift
"Beszélo", die viermal jährlich erscheint, der Bohemist György Varga und die
Soziologin Judit Vásárhelyi erzählen über das Jahr 1956 sowie den gegenwärtigen
Alltag in Ungarn, über Selbstverlage, Literatur und Perspektiven für Osteuropa
in den nächsten Jahren.
In dem Abschnitt "Artikel, Überlegungen, RR-Report, Dokumente" finden Sie
umfangreiche Nachrichten über den amerikanischen Helsinki- Ausschuβ über
Afghanistan - "Tränen, Blut und Schluchzen". Ein gro3er Teil ist der UdSSR und
ihrer neuesten Entwicklung gewidmet. Valerij Solfer /Rettet Ruβland!Schlagt die
Juden!"/ beschreibt die Verstärkung der antisemitischen und chauvinistischen
Stimmung, die vor allem von der Gruppe "Pamjat" hervorgerufen wird. Jefira
Etkind denkt in "Verlorene Illusionen" über die Wurzeln der sowjetischen
Hegemonie nach B. Karaglickij mit seinem Artikel 'Glasnost, sowjetische Presse
und rote Grüne" gibt vielleicht eine allzu optimistische und einfache
Interpretation des sowjetischen Alltags dieser Zeit.
Im abschlieβenden Teil können Sie das Fragment des polnischen Historikers M.
Turski "Israelische Gespräche"aus der Gesorächsserie mit Mitgliedern des
israelischen Parlamentes lesen, Commics aus der Zeitschrift Trans-Atlantic mit
dem Haupthelden Perry Stroiker, eine verspätete Kritik den RR Images sowie ein
tragik-komisches Dokument aus Nord Korea und vieles andere mehr.
Revolver Revue - unabhängiges Magazin
ltd. Redakteur - SWEET JAME und Nevadagas
erscheint 3-4 x jährlich in Prag
grafische Gestaltung - Studio RR
Fertigstellung dieser Ausgabe - Juni 1988

-334***************************************************************************
strany 335 až 337 - ruské resumé
***************************************************************************
obrázky – 2 kreslené Jiránkovy vtipy
***************************************************************************
17. června t. r. byl Krajským soudem v Banské Bystrici odsouzen I V A N
P O L A N S K Ý, dvaapadesátiletý technik a otec čtyř dětí, na 4 roky odnětí
svobody za údajné podvracení republiky. Tohoto trestného činu se měl dopustit
tím, že rozmnožoval a rozšiřoval nezávislé texty, převážně náboženského
charakteru.
Odsouzení I. Polanského je další ze série cynických demonstrací síly, kterými
nám vládnoucí elita dává razantně najevo svůj výklad "nového myšlení" a své
chápání "demokratizace". Věc je jasná: zdiskreditovaná mocenská struktura, jejíž
devastační politika zavedla společnost do hluboké krize, se cítí ohrožená a
brání se tak, jak jedině dovede: prázdnými frázemi, obušky a kriminály. Ve
změněné mezinárodní situaci je tento postup čím dál míň populární i v zemích,
které jej donedávna exportovaly, takže československým vůdcům nezbývá než
odvážně hovořit o "vlastní cestě".
Každým krokem po této cestě ztrácíme možnost jakékoli smysluplné existence a
svobody. Ivan Polanský je dalším milníkem našeho výletu do nevolnictví.
Z toho důvodu se jeho případ nedotýká jen osoby postiženého nebo nás, kteří
děláme tutéž práci jako on. Dotýká se celé společnosti. Přijmeme-li uvěznění
tohoto muže s apatickou lhostejností, odsouhlasíme tím vězeňskou celu sami pro
sebe. Protože svobodu, která je nedělitelná, si zaslouží jen ti, kteří ji
skutečně chtějí a kteří o ni v případě potřeby bojují.
Protestujte proti zločinnému odsouzení svého spolu- občana Ivana Polanského!
Pište dopisy jeho rodině a přímo jemu!
Projevte nesouhlas!
Nečekejte, až stejná ruka, která dnes drží jeho, sáhne po krku i vám!
V Praze 30. 6. 1988
/redakce nezávislého magazínu REVOLVER REVUE/
adresa I. P.: Hviezdoslavova 961, Nová Dubnica,
okr. Povážská Bystrica
/v současné době: věznice MS,
Banská Bystrica/
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obrázek – inzerát - JÁCHYM TOPOL: MILUJU TĚ K ZBLÁZNĚNÍ (v létě roku 1988 vydají
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