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Když nám byla zadána práce na téma „ Tady se to stát nemůže“, přiznám se, že jsem se
mírně zhrozila, neboť při mé povaze čítající rysy velkého realismu a mírné paranoje, jsem
jedním z lidí, kteří se domnívají, že stát se může vše, i u nás.
Snad až na naprosto eliminovatelné případy, a to z hlediska logiky, jako tsunami, konec
zdražování a schopnost politiků.
Ale v této práci se nehodlám zabývat momentální politickou, ekonomickou ani přírodní
situací. Chystám se zabývat tématem, které ač se zdá, že 66 let spí, je stále stejně bolestivé,
snad i aktuální a zasahující každého z nás. 2. světová válka.
I když budu sebevíc sama sobě i vám tvrdit, že můžu pochopit, nebo že dokonce chápu, jak
se tehdy lidé cítili, tak bych pouze sprostě lhala. Nikdo, kdo to nezažil, nebo v té době nežil,
nikdy nepochopí. Nedokážeme se totiž vcítit.
Ale já se o to přeci pokusím, pokusím se aspoň trochu přiblížit mentalitě té doby.
Usnadním si práci, když postavou této retrospektivní úvahy budu já. 16letá Karolína K., žijící
se svou rodinou zde na Mělníku, stále zmítaná pubertou, snášející školu a nesnášející
přicházející city a stále plnější vzdoru a snahy něco dokázat. Žiji si svým životem v ještě
zdánlivě poklidném roce 1938, kdy mou největší starostí je, co si vzít zítra na sebe a jestli
zvládnu od někoho opsat úkol, na který jsem neměla náladu.
A pak to přijde jako rána z čistého nebe. Dohoda „ o nás bez nás“. My všichni, kteří vidíme
narůstající agresivitu hákového kříže, jsme dosud usínali zdánlivě v klidu jenom díky ochraně
pod křídly Francie a Velké Británie. Však také v sousedství Němců a Rakouska byl strach více
než oprávněný. A Němci se začnou ozývat a volat po právech, která jsou jim prý odpírána. I
můj klidný spánek je narušen děsivou zprávou, která mi vyrazila dech stejnou měrou jako
všem sdruženým pod vlajkou červené, bílé a modré barvy.
Dne 29. 9. 1938 nás naši milí Spojenci v pudu sebezáchovy vydali na milost a nemilost
Němcům. Sudety, plné „ tyranizovaných“ Němců, jsou dány Hitlerovi a z nás se stane jen
okvětní lístek z dávné zlaté růže krásné země České. Ale proč? Vždyť to se tady přeci stát
nemohlo! A je to tady. Jako rána z děla mě uhodí děsivé zjištění. Že tady se to stát nemůže?
Omyl, právě se to stalo.
My všichni si žijeme své krásné životy ve „ zlatých dvacátých letech“. Vše se zdá idylické.
Habsburkové nás pustili, Němci dostali na frak a naše republika vzkvétá.

Roste obchod, podnikatelství i naše sebevědomí. Tatíček Masaryk nás postavil na nohy,
ukázal nám, že být Čechem je otázkou cti a my si toho vážíme. Prvním podražením nohou se
nám stává „ černý pátek“, pád akcií na burze, a následná velká hospodářská krize. Mě jako
dítěte se to tak netýká, a přesto to vidím a zároveň neřeším, protože já, stejně jako můj

národ věřím, že hrdý český lev se postaví opět na nohy. A nevidíme stále více mohutnější
uražené a poražené Německo. Máme svých starostí více než dost, a když nacisté, jejichž
politika 30. let je více než podivná, začínají vytahovat drápky, obracíme své znavené, a přesto
stále nepokořené tváře k našim ochráncům. K velkým mocnostem. Ne, na nás Německo
nemůže. Že? A to je právě ono hrozivé zjištění. V naší důvěře nás Spojenci bodli do zad a my,
spíše překvapením nežli bolestí, padáme na zem a nevěříme. Tady se to přeci stát nemohlo.
Tady ne!
Ale stalo se. Nás, nás, kteří jsme se právě nalezli, uchvátila do svých spárů nejhrůznější a
nejzrůdnější událost lidských dějin. Zatímco my, včetně mě, se vzpamatováváme se zrady
rovné opovrženíhodné lůze udavačského Říma, netušíme, že se vlastně to nejhorší teprve
stane. A zase se konejšíme nyní tišší, ale stále úlevnou větou: Něco horšího? To už se tady
stát nemůže.
1. 9. 1939 Německo napadne Polsko. A náhle cítíme ocelový dech nadcházející doby
ponižování, strachu a brutálně zavražděné spravedlnosti a přehlížené svobody. Německo nás
náhle obklíčilo ze všech stran, neboť i Slovensko projevilo už ne pud sebezáchovy, ale
zbabělou bezpáteřnost přeběhem ke svastice. A náhle mínění, že některé věci se zkrátka stát
nemohou, vyznívá více než naivně, a možná až stupidně.
A nestvůra válka přichází v plné síle. Holocaust, obsazování zemí a rasistická politika
árijského Německa. A já to nechápu. Ve své zoufale naivní a dobrosrdečné povaze drásám
sama sebe poslouchanými zprávami o dalších a dalších vyhraných bitvách Německa a
postupně na povrch vyplouvajících zvráceností koncentračních táborů. Jak? Jak může někdo
tyhle bestiální činy vůbec provádět? Jak s tím může někdo žít?
A zatímco má duše pláče a krvácí, naše země trpí. Český lid se vzdal bez boje, ale zato bez
zbytečných ztrát a my jsme vtaženi pod kopyta neústupných poslů Apokalypsy. Pod
nadvládou Osy, hladovějící, nemocní, umírající ve válce. Drak Chaosu nás zchvátil naplno a
každá z jeho hlav uždibuje část naší majestátnosti, kus po kuse.
Bouříme se. Povstáváme, odcházíme a bojujeme. Naši letci bojují nezlomně pod taktovkou
„buldoka“ a my znepříjemňujeme Němcům válku, jak je to jen v české škodolibosti možné. A
náhle názor: Tady se to stát nemůže, je životaschopný jako jepice. Nyní se vše, to co nebylo
v lidské chápavosti pojatelné, vyplavilo na povrch, bestie v některých z nás zařízly mnoho
zářezů do svých pažeb a hrdinové byli odměněni smrtí. Já, zbičovaná monstrem mnoha let
odhalené lidské přirozenosti, naštěstí držená dál od žhavých želez sporu, se bála, co je ve
mně. Bestie nebo bojovník? Nedozvěděla jsem se to, pravda, ale zato jsem mohla jako mnozí
jiní soudit.
Říká se, nesuď nebo budeš souzen. A já přesto soudila. Ukazovala jsem prstem, nenáviděla,
litovala a obdivovala a pozorovala, jak lidé okolo mě mizí.
A teď už mě vše jen míjelo, náš lid upadl do apatie, snad z únavy, snad ze strachu.

Ach, a nakonec to byli právě Spojenci, dříve zoufale sobečtí, kdo nyní srazil Třetí říši na
kolena do prachu. Hrůzy, které se tady přeci stát nemohly, přes nás přehnaly svá mračna, jak
vše uchvacující kobylky a…. skončily. Milióny lidí umřely, lidské ideály a ideje byly zadupány
do země a ještě poplivány a lidská hrdost se stala nic neříkajícím pojmem. Vzpamatovávat se
budeme dlouho.
A já? Zničená válkou a zmítaná euforií z konečného a vytouženého vítězství si opět
tvrdohlavě a v zájmu zachování svého duševního zdraví říkám:“ Něco horšího? To už se tady
nyní stát nemůže.“ Vítejte 50. a 60. léta.

