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Na pustém ostrově
Narodil jsem se roku 1931 v českém městě Kladně. Už jako chlapec jsem toužil po
dalekých krajích, po dobrodružství a objevování neznámého, proto mi tatínek o pár let později
daroval knihu. Uměl jsem již číst, ovšem jen krátké texty, tak tlustou knížku jsem měl v ruce
poprvé a zdálo se mi, že ji snad ani nikdy nedočtu. Svůj názor jsem však změnil již po pár
stránkách a se svou knihou jsem se spřátelil – četl jsem ji stále znovu a znovu, před spaním
jsem ji ukládal pod polštář a chtěl jsem být jako on – jako Robinson.
V Německu, právě tak jako i v mnoha jiných zemích na evropské pevnině, zuřila tenkrát
třicetiletá válka.
Jednoho dne jsem přišel domů. Bylo mi devět let, nemohl jsem tehdy rozumět všemu,
proto jsem si nedokázal vysvětlit chování svého tatínka. Přecházel po pokoji sem a tam,
hleděl do země a vzdychal. Po chvíli si mě všiml a řekl ustaraným hlasem: „Josífku, potřebuji
s tebou mluvit.“
... Otec mne propustil se slzami v očích. Jeho poslední slova byla vskutku prorocká, aniž
si snad toho byl vědom. Když se mi zmiňoval o mém nešťastném bratru, hlas se mu chvěl a
podnes vidím, jak stěží zadržoval pláč. Ubohý tatínek!
Nádraží bylo rušné. Maminka mne držela za ruku a neustále se mě snažila utěšit. Já jsem
tehdy nechápal proč, dětskýma očima jsem srovnával realitu s příběhem, který jsem už dávno
znal nazpaměť. Netušil jsem, za jak dlouho se zase shledám se svými rodiči, ale nijak jsem se
tím netrápil. Říkal jsem si, že mě čeká dobrodružství a s údivem jsem shledával, jak podobný
mám osud se svým oblíbeným hrdinou, se svým největším a jediným vzorem.
Ani ve snu mi nenapadlo, že se už domů nevrátím a že jsem se rozloučil s drahým otcem a
s maminkou naposledy…
Ruch a shon pobíhajících plavčíků, břitké rozkazy a výkřiky, rachot rumpálů, svist a
praskot a skřípot v lanoví napínaném vzdutými plachtami, to působilo na mne hotovým
kouzlem.
Dorazili jsme na místo. Před branami koncentračního tábora se tísnily obrovské davy lidí,
ale já jsem je neviděl. Přešla mě najednou všechna touha po dálkách, chtěl jsem být doma,
v teple, v bezpečí.
Což, Bože, všichni utonuli a zůstal jsem jediný já?
… a nikde nebylo místečka, kam bych se skryl, nikde nic k jídlu ani pitné vody. Co si
počnu? Zahynu hladem, nebo divá zvěř mě tu sežere, nebo divoši vyslídí a zabijí.
Po čase jsem si začal zvykat. Nevím, jestli člověk dokáže přivyknout všemu, avšak já
jsem se pomalu začal smiřovat se svým osudem. Našel jsem si své místo, jakýsi úkryt na

pustém ostrově, kam jsem se snažil utíkat před realitou, o to více jsem se v myšlenkách vracel
k minulosti, ke svým rodičům, ke svému domovu…
…, a ve snu jsem netušil, že lidská jistota je tak vratká.
Ne, člověk nedokáže přivyknout všemu. Možná otupí, ale nezvykne si. Jak jsem se
tenkrát mýlil! Jak jsem byl ještě bláhový a málo zkušený!
Stál jsem jako omráčen, s pohledem vyděšeným a chvěl jsem se po celém těle. Jak živ
jsem o podobných hrůzách neslyšel. Pane Bože, pane Bože, smiluj se!
Roznemohl jsem se. Nebylo to nic neobvyklého, lidé zde na různé nemoci, kterým
nemohli vzdorovat, na které ta poslední hrstka sil už nestačila. I já jsem se den ode dne cítil
slabší a bezmocnější, nevěděl jsem, jak dlouho ještě vydržím a nemyslel jsem na nic jiného
než na světýlko na konci tunelu.
Žízeň mne trápila, ale byl jsem tak sláb a nový spánek mě zmáhal.
... Smysly mě opouštěly a jediné, co jsem zřetelně zaslechl, bylo toto: „Všechny ty věci
spatřiv, přece jsi nedbal, neviděl, neslyšel a nedal se na pokání – a proto dnes zemřeš!“
... Byl jsem druhým rokem na ostrově a posud se mi nepodařilo, abych ukojil svou dávnou
touhu, abych jednou už zvěděl, kde vlastně jsem.
Čas plynul v nekonečné nejistotě, lidé odcházeli a na jejich místa přicházeli noví, nikdo
z nás nevěděl, jak dlouho to ještě potrvá, žili jsme v neustálém strachu a boji o holý život.
Konečně jsem pochopil, proč se chtěl Robinson vrátit z ostrova, konečně jsem okusil hořkost
dobrodružství.
Devatenáct těch ohavných nelidů sedělo kolem ohně a právě odeslali dva chlapíky, aby
ubohého bělocha skolili a snad po kusech ho donesli k ohni.
Komu vypovím všechen ten děs a hrůzu, jež mě vytrhla ze sna a kterou jsem se ještě
otřásal?
Přestal jsem myslet na záchranu. Nevěřil jsem již ničemu ani nikomu, život mne takto
naučil nahlížet na svět. A přece jsem věřil a doufal, že jednoho dne…
Překvapením málem bych se zhroutil, spatřiv loď, anglickou loď s posádkou svých
krajanů a snad i svých přátel.
Naposledy jsem ulehl v koutě své světničky na staré lůžko, které bylo svědkem tolika hoře
i radostí, tolika marných snů.
... A tak dne 19. Prosince 1686 jsem opustil ostrov, na kterém jsem žil přes 28 let.
Byl jsem poslán na výchovu do jedné německé rodiny. Měl jsem štěstí, stejně jsem však
cítil zvláštní touhu vrátit se domů. Domů. Po tolika letech…

Komu vypovím, s jakými city jsem překročil práh našeho domu. Dům byl prodán a z jeho
nynějších obyvatel nikdo mě neznal. Zašel jsem na hřbitov. Má zlatá maminko, drahý tatínku,
jaké shledání! Zaplakal jsem hořce a vroucně se u jejich hrobu pomodlil.
Otevřel jsem svou starou knížku. Nějak mi tam chyběl Robinsonův další život. Co si teď
počnu? Kdo mi bude radit, kdo bude předurčovat můj osud? Jak mohu žít dál, nemám kam jít,
do Německa se již nechci nikdy vrátit, jak bych mohl? Nikam nepatřím, nic neumím, nikoho
nemám. V tu chvíli jsem najednou neviděl přes clonu slz. Nikdy jsem nebyl jako Robinson,
naše cesty se přeci rozešly již dávno. Ach, Robinsone, ani nevíš, jak dobře jsi na tom byl,
vždyť ti nic nechybělo, ale mně, mně chybí Pátek.

Zdroj úryvků: Robinson Crusoe, Daniel Defoe – Josef V. Pleva, Olympia 1963, str. 5
Příběhy Robinsona Crusoe, Daniel Defoe – Albert Vyskočil, Orbis Praha 1942,
str. 9,11,27,53,54,58,59,76,162,175,193,194

Úplně na závěr bych chtěla moc poděkovat panu Hilskému, který mi vyprávěl o své oblíbené
knížce, který mne inspiroval a bez nějž bych nikdy nic nenapsala.

