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Pan Jarchy

Kdo nenávidí,
žije ve tmě
a neví kam jde,
protože jeho oči
pro samou tmu nevidí...
(srov. Bible 1Jan 2,11)
Jarchy se podíval přes náměstí na dříve honosný dům Mordechaie Khona, představeného
židovské správy. V jeho dvoře odkládal kulhavý Feldman starý furgon. Když ten pohřební vůz
vyjel na svou smutnou cestu, naříkal rezavým hlasem tak vytrvale až hrozilo, že se nebožtík
probere k životu, vydá se za Abramem Feldmanem a pln hořkosti mu vyčte všechna ta úsporná
opatření, díky nimž sice může i nadále Chevra kadiša živit dvě vrané herky, ale kvůli kterým
není řádně platícímu židovi dopřáno kýženého posledního odpočinku.
A zrovna pod tímhle oknem sedával na lavičce Khonův tatínek, kouřil řezaný tabák a vyprávěl
vtipy nebo příležitostně rozmlouval s kolemjdoucími.
Sám nevěděl, co teď vedlo jeho kroky k těm oprýskaným dveřím. Hustě rozvětvená struktura
prasklinek na nich vykreslila nevzhledné ornamenty. Nedalo by příliš práce několik těch
barevných šupin strhnout. A skutečně. Pod jeho prsty se obnažilo dřevo, seschlé a rozpraskané
jako tvář starce. Bolestně povědomý obraz. Ledabyle nanesený nátěr zakryl i v zárubni dveří
ukrytou mezuzu. Kolik štěstí se asi ukrývá pod tím zeleným nánosem. Zbylo tam vůbec nějaké?
Nejspíš ne.
Pomalu sklopil oči. Usmál se nad útržky vzpomínek, které v něm vyvolala ta známá místa.
Zároveň ale věděl, že ta místa a to štěstí, byla spojena s lidmi. S lidmi, kteří už nejsou. S těmi, na
jejichž místě mohl být on, nebýt toho vrtkavého štěstí, které se z nepochopitelných důvodů
přiklonilo na jeho stranu. Měl štěstí. Tak velké, až se cítil provinile, že o něj připravil jiné.
***
„Je to tak, pane Jarchy, co vám budu říkat. Lidi tady už zapomněli a ani se jim nedá moc co
vyčítat. Život de dál.“ pronesl zamyšleně Horicky, sedíc na schodech před svým domem jen
v pomačkané četnické košili. Sklopil oči před odpoledním sluncem a pohlédl na své holiny.
Chvíli bylo ticho. Jen jeho žena je vyrušila, když jim přinesla kafe z cikorky.
„Ale že se nám udělalo pěkně... ráno to ještě vypadalo na déšť... Jen jsem se vás chtěl ještě
zeptat-“
„-co tu dělám?“
Četník se usmál nad vlastní nesmělostí, ale skutečně mu bylo nepříjemné vyzvídat.

„Jo, pane Jarchy. Jste jedinej, kdo... koho vod tý doby vidim.“ Horicky upil kávy a hrnek si
odložil vedle sebe. Zleva se k jeho uchu donesl jemný cinkot, jak lžička narážela o stěny
porcelánu.
„Neměl byste cigaretu?“ ozval se jeho host. Sáhl do kapsy a nabídl mu ze zmačkaného balíčku.
„Moc děkuji. Víte, pane Horicky, přijel jsem, abych za minulostí udělal tlustou čáru, abych se
s ní vyrovnal a aby mě už dala pokoj. Původně jsem jel s přítelem a jeho příbuznými do
Osvětimi. Ale rozmyslel jsem si to. Dost pozdě, abych řekl pravdu, ale když už jsem byl tak
daleko, napadlo mi zajet sem. Žiju teď v Anglii, víte? Ani se mě neptejte, jak jsem se tam dostal.
Ale už se mi daří celkem dobře. Po válce jsem se chtěl vrátit sem, ale když se naskytla příležitost
jít za lepším, využil jsem jí. Ale pořád jsem se chtěl vrátit, no a teď jsem tady.“
„Netváříte se moc nadšeně... vono není divu.“ zhodnotil Horicky a rozhlédl se po prázdném
náměstí, do kterého se z oken opuštěných domů zubatěly střepy rozbitých skel. I Jarchy se
podíval tím směrem.
Vlak přejel zastávku, tak musel kus šlapat po svých. Měl dvanáct hodin. Ve vlaku se bál, že to
bude málo, a když byl tady, najednou nevěděl, co tu bude vlastně dělat. Přemýšlel, proč je
vlastně tady. Protože je to jeho domov? Obvykle jsou lidé dojatí, když se vrátí domů, ale on jen
nesl kufr a šel. Prostě šel, a kdyby měl na krku místo hlavy zelí, vyšlo by to nastejno. Měl
v hlavě prázdno.
„Lidi tady na mě koukali a když mě poznali, pozdravili. Bez emocí, jen vydechli vzduch a dál
překvapeně zírali, jako by mi říkali, jak jsem si vůbec mohl dovolit vrátit se, jak jsem si vůbec
dovolil přežít. Z mých přátel už nebyl nikdo a snad jsem to ani nečekal.“
Jarchy si mnul ruce a pozoroval zmačkanou papirosku, kterou si při řeči položil pod nohy na
schod vedle hrnečku.
„Paměť je hrozná věc, pane Horicky. Myslel jsem, že mě umučí všechny ty obrazy, které mi
pořád vyvstávaj před očima. Ale pak mi došlo, že stále myslím jen na to špatný. Že se lituju a to
je nejhorší, pane Horicky. Mí přátelé byli pryč, jen místa zůstaly. Místo lidí domy, místo života
vzpomínky. Ale tady jsem si vybavil najednou i to dobrý, co mě v životě potkalo. Já vlastně
vůbec neměl špatnej život, víte? Došlo mi, že jsem se choval, jako bych se neměl už nikdy smát
kvůli tomu, co jsem prožil. Už kvůli těm mrtvým... kvůli jejich památce. Jako že je bůh nade
mnou, přísahám, že jejich památku budu vždycky ctít. Ale oni zemřeli. Já ne.“
I když mezi námi jednu dobu moc velký rozdíl nebyl, řekl si pro sebe v duchu, když se natahoval
po cigaretě.
„Špatnejch vzpomínek se nezbavím, ale snažím se je překonat. To bych byl ale velkej nevděčník,
kdybych se po tom všem vykašlal na život, ve kterém můžu pokračovat, co? To tu šanci rovnou
mohl dostat někdo jiný. A možná měl. Určitě byli lepší lidé. Já nebyl hrdina. Měl jsem jen…
štěstí. Prošel jsem peklem, ale byla to jen jedna etapa mého života. Ten ale pokračuje a záleží jen
na mě, jaká bude ta další. Došlo mi to až tady. Takže to snad mělo smysl jet až sem…
ehm…mohl byste mi prosím připálit?“
Ta otázka zaskočila četníka svou všedností natolik, že zprvu jen nepřítomně zamrkal. Jeho host
musel prosbu zopakovat, teprve pak vylovil z kapsy sirky. Jarchy vdechl kouř a rozkašlal se.
„Ruské seno…“ rozesmál se a mávl cigaretou v rádoby noblesním gestu. Horicky se nad jeho
dobrou náladou podivil, výraz jeho tváře donutil ale i jeho k úsměvu.
„Rusáci. Osvobodili náš tábor, to asi víte. Jedna z dobrých věcí, které udělali. Z Osvětimi všichni
Nacisti utekli, protože se vědělo, že ty, které Rusové chytí, bez soudu odstřelí.“
Moc zvláštní věc. Každý vězeň, každý žid, by v tu dobu zabil každého Němce, na kterého by
narazil. Ze zloby, ze msty, z nenávisti, na oplátku. A nikdo by mu to nevyčítal. Byla to příšerná
doba.
„Když nám vojáci přivedli jednoho německého oficíra a na krátké šňůře ho před námi pověsili,
stál jsem tam jako všichni ostatní. Pozoroval jsem, jak sebou hází, jak mu lezou oči z důlků, jak
se dusí vlastním jazykem. Pokálel se a pomočil a zůstal tam jen tak viset. Několik dní. Ostatní na
něj plivali, kopali do něj, aby si ulehčili ve své bolesti. Aby pokořili tu vyspělou rasu…“
Bohužel mu nedalo práci, znovu si vybavit oběšence, pohupujícího se nízko nad zemí,
s cedulkou na prsou s nápisem „Нацист“.
„Co na tom, že to byl chlap, kterýho jsem nikdy před tím neviděl. Navíc wehrmacht. Přesto jsem
ho nelitoval. Byl to jeden z mnoha aktů pomsty. Teď to člověk nepochopí. S odstupem času se

vám do toho všeho začnou míchat otázky morálky a spravedlnosti. Hodně věcí se pak ani
nevyřeší. Proto jsem těm Rusům vděčný, že rozhodli za nás.
Předstihli mé svědomí.“ vydechl spolu s obláčkem kouře.
„Asi byl vinej. Já jím opovrhoval za to, co představoval, na čí straně stál, čí a jaký plnil rozkazy.
Ale proč házet za zločiny jednotlivců do žumpy celej národ…“
Znovu potáhl a ruku i s cigaretou si položil na koleno.
„Někdo mi před lety řekl, že odpuštění uleví nejen tomu, komu je odpuštěno. Je to asi způsob,
jak se vyrovnat s minulostí, ale ne každý je tak silný, aby odpustil. Po mě to zatím nikdo nechtěl,
ale když někdo prominutí potřebuje, už si asi uvědomil své chyby a nejspíš i lituje.
Je zbytečné radit, s tímhle se asi každý musí vypořádat po svém. Co člověk, to názor. Já si
myslím asi tolik, že trestat má smysl konkrétní lidi za konkrétní věci. A těm neodpouštět. A
nedopustit, aby se v budoucnu právě ty konkrétní věci promíjely nebo se, nedej bože, opakovaly.
Když už se to stalo, tak bychom na to neměli zapomínat, ale zase proč se v tom furt topit… život
jde dál, jak jste sám řekl.“
„Takže vy Němcům nic nevyčítáte?“ ozval se Horicky a sklonil se pro kávu.
„No, to nemůžu říct… podívejte, většina lidí o tom, co se děje, nevěděla. Byly zvěsti, to jo, ale ty
se v tý době zdály tak neskutečný, že jim nikdo nevěřil. Vždyť ani já sám ne. ,V dnešní době už
se nic takového stát nemůže´, říkávala moje Irma. ,Ještě tak vytlouct židovi okna, ale
zlikvidovat…co by z toho měli?´ Musíme doufat, že v tom případě by všechno dopadlo jinak.
Je pravda, že všechny osoby, který nenávidím, byli Němci. Ano. Ale zároveň to byli nacisti.
Většina z nich esesáci. U některých si pamatuju tvář, u některých i jméno. O dvou vím, že jsou
mrtví, zbylým to přeju. Ty nenávidím a nenávist k nim mě nijak netíží. Ale každý Němec nebyl
nacista. Někteří s hitlerovským režimem nesouhlasili, byli němečtí komunisti, židi… teď jsem si
vzpomněl na jednu anekdotu, ale už nevím jak…no, to je jedno. Ale, pane Horicky, abych zas
nevypadal jako mílius, buďte ujištěn, že kdybych už nikdy v životě neslyšel němčinu, srdce by
mi nepuklo. “ zasmál se a odhodil nedopalek do louže pod obrubníkem.
„No a co vy? Jak se vede vám?“
***
Seděli tam spolu ještě dlouho, než se Jarchy zvedl k odchodu. Poděkoval za kávu a rozloučil se.
Četník se za ním díval, dokud nezašel do první ulice.
Odcházel a vypadal jako tenkrát... jako před těmi devíti lety. S jedním kufrem, v klobouku a
tmavém kabátu. Jen okolnosti se změnily. Teď odcházel dobrovolně a za lepším.

Konec

