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Páteční večery jsou úplně stejné jako všechny ostatní. Tedy pokud zrovna
nemusíte napsat pojednání na téma Musíme žít dál. Něco o tom, jak se lidé
vyrovnali s pobytem v koncentračním táboře a blá, blá, blá. Jenže já tam nebyl. Co
o tom můžu vědět? Naštěstí ani tahle úvaha není podstatná, fakta mám na stole.
Malou tenkou knížečku - My všichni z koncentráku žalujeme. Četl jsem ji už
tolikrát, že bych vám ji klidně mohl odrecitovat, bohužel znalost faktů je jen jedna
část. Nevím, jak začít, takže jsem se natáhl k televizi a pustil první kanál, který mě
napadl.
,,Vážení diváci, dnes vám představíme slibovaný dokumentární film na
téma druhé světové války,“ obraz se změnil.
,,Sedm dní jsem potřeboval k tomu, abych mohl zase vzít tužku do roky a
psát… Šest roků jsem studoval německou kulturu na universitách německé
civilizace a učilištích německé lidskosti a la Pankrác, Sachenhausen, Osvětim,
Mauthausen. Šest roků, dva měsíce a pět dní. Sedm dní jsme svobodni. Je tady
krásně! Je tu krásné údolí, slunce krásně svítí, všechno je tu krásné až… na ty lidi.
Jdeš a potkáváš sta vyhublých, unavených bývalých heflinků. Kostry
potažené kůží. Lager Eebensee, měl každý den svých 250 až 300 mrtvých. Moc?
Kdepak! Jim se to zdálo málo! Chtěli nás, všech 20 000 roku 1945 vyhodit do
vzduchu.“
Vykládal svůj příběh povědomě známý muž. Jenže ten hlas mi nic neříkal.
Rozhodl jsem se pozorovat ten film dál, kvůli větší inspiraci. Až na konci mi došlo,
že budu pouze citovat. Jenže není potřeba předbíhat. Obraz se změnil.
,,Kdo vrátí mrtvým život! Kdo nemocným zdraví! Kdo zdravým
zapomenutí! Kdo?! Nikdo! Žádný Červený kříž, žádný domov, nic na světě!
Věčně tě budou strašit hory mrtvol, věčně budeš vzpomínat…
1 900 mrtvých, utýraných hlady, ubitých, utlučených, umučených SS, dokopaných
od civilistů. Kultura je německou vymožeností… Chtěl bych být Němcem, snad jen
kvůli tomu, abych jim mohl vrátit to, co nám dali za těch šest let.“
Tolik hořkosti v tom hlase. Totální beznaděj. A oni po mně chtějí, abych
jako někdo, koho tato událost minula o skoro 60 let, psal, jak se s tím má člověk
vyrovnat. Vstal jsem a šel si udělat novou kávu. Obraz se změnil.
,,Ale oni již dávno žádnou vůli nemají. Byli dlouho v zajetí a jsou zvyklí
poslouchat. Byli zvyklí vstávat na rozkaz, a na rozkaz jít i srát! Všechno co dělali,
dělali na rozkaz. Vždy tu byl někdo, kdo je komandoval a najednou se mají sami
rozhodovat. A většina z nich to nedovede, protože se stali otroky a tak se jen baví.
O čem se baví? O mrtvých, o vrazích, o žrádle, o transportu. Díváš se na ně,
posloucháš jejich řeči a je ti jich líto.“

Příběh začínal být stále známější a známější. Připomínal mi knížku mého
dědy. Ale něco tu nehrálo. Bylo to tím vypravěčem. Musím to ještě prostudovat.
,,Osvětim – lágr neomezených možností. Lágr, kde jeden neví, co by si
vybral k žrádlu a druhý umírá hlady. Lágr, kde jeden chodí bos a roztrhán a druhý
dělá ,,Knastkavaliera“. Místo, kde nejlepší šaty stojí 2 kg másla, lágr, kde stojí
zlatý zub litr supy, kobka, kde kápo je neomezeným pánem…“
Vzpomněl jsem si, jak jsem četl v dědově knize o tom, jaká byla Osvětim.
Přežil jen díky tomu, že se dal k tak zvanému bombovému komandu. Skupině
dobrovolníků, které Němci posílali do domů, kde neexplodovala bomba. Tu potom
komando muselo vynést ven. Ohromné riziko ovšem mělo tu výhodu, že Němci
takto zasažené domy opouštěli narychlo a vždycky tam bylo nějaké jídlo. Jediná
věc, co mohla prodloužit životy hladem trýzněných lidí. Oddálit to nekonečné
temno a nebo během sekundy ukončit veškeré trápení. Podle toho, jak to dopadlo
s bombou. Zaměřil jsem se znovu na dokument. Obraz se již dávno stačil změnit.
,,Bylo nás v té cele až příliš. Příliš na ten příděl chleba, co jsme dostávali.
Nejvíce mi utkvěl ten kněz. POMOCI BLIŽNÍMU SVÉMU! Hlásal. Svatoušek.
Každou neděli držel půst. Nerozdělil se o svůj podíl chleba, místo toho na něj
močil…“
Počkat! Tak tenhle příběh znám. Takže takhle vypadal? Musel to být on.
Sice mi po něm nezůstala jediná fotka, ale všechna ta slova… Je to z té knížky.
Takže, jak žil dál? Jak všechno přešel. Tu školu německé kultury.
Po válce se dostal k něčemu neobvyklému. Jak byli fašisté převážení zpět
do Německa nebo do ruských gulagů, měl jim dělat dozorce. Šest dní byl vězeň
pánem. Hned první den vzal Němce za město. Řekl jim, ať vykopou jámu 2 X 8
metrů, hlubokou jeden metr. Samozřejmě měl s sebou několik ruských vojáků,
takže Němci byli naprosto vyděšení. Věděli, že přesně takhle zacházeli s židy.
Nechte svého nepřítele vykopat si vlastní hrob. Žádné varování. Jen kulka jako
poslední sbohem. Kopali celý den. Když dokopali, nechal ty vyděšené nacisty
nastoupit do řady. Celou hodinu stáli před svým vlastním hrobem. Strach byl
doslova hmatatelný. Strach pozorovaný hledím ruských pušek. Kruté, ale stejně ne
tak jako byli tehdy oni. ,,Dnešní den je moc hezké počasí,“ řekl a potom je nechal
odvést zpátky. Druhý den museli opět stát před tou pekelnou jámou. Tentokrát je
neposlal zpátky. Museli tu jámu zakopat. Třetí den opět kopali. Čtvrtý den zakopali
i vykopali. Pátý den to samé. Šestý den je nechal opět vytvořit svůj vlastní hrob.
Panika, nervové zhroucení. Dnes zemřou. Možná, že by to bylo spravedlivé.
Uvědomovali si, že židé a odpůrci jejich režimu museli tenhle pocit snášet každý
den. Děda chvilku mluvil s Rusy, pak rychle odešel. Neotočil se. Němci začínali
kolabovat.Vojáci namířili pušky… Ten den nikdo neumřel. Místo toho je odvedli
tam, kam si henleinovci zasloužili jít. Šest dní, kdy je nechal poznat to psychické
peklo, jenž musel prožívat šest let. Díky tomu mohl žít dál. Díky tomu mohl opět
jezdit do Německa. Donce začal i ten národ trýznitelů respektovat. Nikdy jim
ovšem nezačal věřit. Jak čas utíkal, tak se mu vrátily noční můry. Tak silné, že
dokonce nedokázal spát v domě. Radši chodil na zahradu. Jen ten otevřený prostor
mu dopřával trošku jistoty…
Dobré na tom všem je, že mám alespoň o čem psát. Jenže stále jeden
problém zůstává. Já tam nebyl. Nemám to hodnotit. Není v mé moci to popsat
dobře. Není tam ani možnost to napsat správně. Zasedl jsem k počítači a pustil se
do toho tvrdého boje, který není ničím víc než patetickou karikaturou něčeho tak
skutečného, jako bylo přežít koncentrák.

