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PÅ˜Ã•BÄšH ÄŒLOVÄšKA
PondÄ›lÃ-, 07 srpen 2017

Tenhle pÅ™íbÄ›h mi vyprávÄ›l Ä•lovÄ›k, který povaÅ¾oval svÅ¯j Å¾ivot za marný, zpackaný a zavrÅ¾eníhodný. Nebudu soudit
to, co svÄ›Å™il Ä•lovÄ›k Ä•lovÄ›ku. V sedmdesátých a osmdesátých létech naslouchající Ä•lovÄ›k pÅ¯sobil v redakci regionálníh
tisku. Byl souÄ•ástí redakce a zaÅ¾il nespoÄ•et rozhovorÅ¯ a nepÅ™eberných pÅ™íbÄ›hÅ¯. PÅ™íbÄ›h sudetského kluka z Ä•e
rodiny v období rozvracející se republiky ho zaujal nejvíce.

Sedím v kavárnÄ›. Kávu a práci na stolku. Do lokálu kavárny vchází Ä•lovÄ›k. RozhlíÅ¾í se. Studuje tváÅ™e jednotlivých
hostÅ¯. PoloÅ¾ím &scaron;álek s kávou a Ä•ekám, co bude následovat. Pozorování lidských tváÅ™í a jejich chování v
urÄ•itých situacích se v mé profesi mÅ¯Å¾e hodit. Jeho zrak spoÄ•ine... nemýlím se... u mne. Kývne a váhavÄ› pÅ™istupuje. A
promluví: &ldquo;Dobrý den, redaktore. Mohu se posadit?&ldquo; UkáÅ¾i rukou.. Usedne proti mne a pokraÄ•uje:
&ldquo;Víte zaujal mne vá&scaron; Ä•lánek o starých Ä•asech v Krásném BÅ™eznÄ›. O Ä•tvrti mÄ›sta, kde jsem se narodil a
proÅ¾il Ä•ást svého Å¾ivota. ÄŒást toho pÅ™íjemnÄ›j&scaron;ího. DÄ›tství.&ldquo;
Na mÅ¯j udivený výraz pokraÄ•uje: &l
se Neuman, Wenzell Neuman. Å½ili jsme v RÅ¯Å¾ové. Zde se narodil bratr Walter i má maliÄ•kost. Walter o pÄ›t let dÅ™ív.
Mamka byla NÄ›mka. Otec ÄŒech. V té dobÄ› úplnÄ› normální. V KrásÅˆáku bylo mraky smí&scaron;ených rodin. Nikdo nic
neÅ™e&scaron;il. ÄŒech nebo NÄ›mec bylo úplnÄ› fuk. Ani mezi dÄ›tmi. Jo, kluci si obÄ•as dali do huby. To platí furt, ne?
V&scaron;ichni byli v pohodÄ› aÅ¾... aÅ¾... do doby, kdy zaÄ•ali blbnout hnÄ›dý ko&scaron;ile. HnÄ›dý ko&scaron;ile od jistý do
byly víc a víc agresivní, arogantní a zaÄ•aly Å™e&scaron;it národnostní otázku. ÄŒE&Scaron;I NAJEDNOU BYLI VE VLASTNÍ
ZEMI NEPÅ˜ÍTELEM. Byl jsem vejrostek a niÄ•emu nerozumÄ›l. Táta pracoval v pÅ™ekladi&scaron;ti a dohlíÅ¾el na nakládán
&scaron;ífÅ¯ v pÅ™ístavu. JasnÄ›, Å¾e byl zapálený sociální demokrat, jako kaÅ¾dý dÄ›lÅˆas. Krásné BÅ™ezno bylo Ä•tvrtí dÄ
Ä•tvrtí pÅ™ístavu a pÅ™ekladi&scaron;tÄ›, &scaron;ífákÅ¯, hospod a lehkejch holek. U vÄ›t&scaron;iny rodin byla na poÅ™adu
dÅ™ina, dÅ™ina, lopota, hospoda, chlast a holky. V hospodÄ› se Å™e&scaron;ily i nové politické poÅ™ádky. Jak zdÅ¯razÅˆova
Walter. Po jedné politické provokaci hnÄ›dých ko&scaron;il, na&scaron;li mého tátu zmlácenýho a tuhýho. Máma se
zhroutila. Brácha zmizel. No, kam asi, Å¾ejo? To uÅ¾ se psal rok 1937. Mne bylo sotva patnáct. NiÄ•emu jsem opÄ›t
nerozumÄ›l. VybreÄ•el jsem se mámÄ› na rameni. Na toho cucáka toho bylo pÅ™íli&scaron;. A mámÄ› jsem slíbil, Å¾e budu pr
ni oporou. Jak sám víte, v&scaron;e bylo jinak. NestaÄ•il jsem ani dospÄ›t a byl tu posranej rok 1938. TÅ™etí Å™í&scaron;e se
rozrostla o na&scaron;e pohraniÄ•í. VÄ›t&scaron;ina ÄŒechÅ¯ opustila svoje domovy. Brácha Walter se jako mávnutím
proutku vrátil. Byl nÄ›kdo. Na rukávÄ› nosil hákovej kÅ™íÅ¾. Neumím popsat bolest, kdyÅ¾ po v&scaron;em, co nás potkalo,
tohle matka nezvládla a rok po tátovi ode&scaron;la. Ode&scaron;la nadobro. Mého smutku vyuÅ¾il Walter. Vlákal mne
do mládeÅ¾nické organizace Hitlerjungend. Za krátkou dobu i pÅ™es mÅ¯j smutek, jsem byl hrdej, Å¾e nÄ›kam patÅ™ím. Odd
vedl brácha. Pro nÄ›ho velká Ä•est. Pro mne mÄ›la být téÅ¾. Ale bylo mi teprve &scaron;estnáct, tak jaká pak Ä•est.. V
okolních lesích jsme si hráli na vojáÄ•ky. U pasÅ¯ nosili dýky, na krku &scaron;átky. Bubínky a pí&scaron;Å¥aly budily
respekt, kdyÅ¾ jsme pochodovali. ÄŒas her skonÄ•il. NezadrÅ¾itelnÄ› pÅ™i&scaron;el rok 1941. Válka hoÅ™ela po celé Evro
nÄ›mecké vítÄ›zící a postupující armády byl nÄ›mecký lid i národ hrdý. ZapomnÄ›l jsem, Å¾e jsem ÄŒech. Dnes vím své, ale
tenkrát? Zvednuté pravice, pochody, hoÅ™ící pochodnÄ› a hulákání: &bdquo;Wir sind zu Hause!&ldquo; To bylo nÄ›co.
Stydím se, ale v té dobÄ› jsme se s hrdostí i s bráchou nechali naverbovat do Å™ad Waffen-SS. TakÅ™ka roÄ•ní výcvik se
uskuteÄ•nil nÄ›kde v ÄŒechách ve vojenském prostoru. A pak? ZaÄ•ala nová éra Å¾ivota. Ma&scaron;írující a zlo páchající
hovado, vobleÄ•ený do uniformy. Na&scaron;e jednotka pÅ¯sobila nÄ›kde na UkrajinÄ› Ä•i BÄ›lorusku. Jména a dílÄ•í podrobnos
byly z makovice vytÄ›snány hrÅ¯znými událostmi. Jinak bych se zbláznil. UÅ¾ rok jsem s bráchou dupal po ruské
nekoneÄ•né zemi. V na&scaron;í oblasti pÅ¯sobil pravdÄ›podobnÄ› partyzánský oddíl. NemÄ›li jsme nikdy klid ani v noci. Stále
hrozilo pÅ™epadení. Po jednom na&scaron;em &bdquo;zásahu&ldquo; v malé vesnici, pÅ™i&scaron;la v noci odplata.
Napadli nás kolem Ä•tvrté ráno. Probudil mne dÄ›snej bengál, výbuchy, stÅ™elba, nadávky nÄ›mecký, ruský, Å™ev ranÄ›nejch
svÄ›tlo... svÄ›tlo jako ve dne. Dál si nic nepamatuju. Fakt klika. Trefili mne do palice a zad. To se dovídám se pozdÄ›ji. V
mÅ¾iku se rozprostÅ™el klid. Klid a tma. Co bylo dál? Nic. V palici je vymeteno.. Jak dlouho mé vÄ›domí bylo v limbu? TÄ›Å¾k
Å™íct. Jedné noci (asi) se probudím. Koukám, kde jsem - udusaná hlína, sláma, suché listí a trocha sena. V&scaron;e v
nÄ›jaké díÅ™e. MoÅ¾ná proto ta tma. Bolí mne celý Ä•lovÄ›k. ZafaÄ•ovaná hlava. LeÅ¾ím na bÅ™i&scaron;e. Na zádech as
Trhne to se mnou. Leknu se. Bolest projede celým tÄ›lem. S vrznutím se odklopí víko nebo poklop. V té tmÄ› to nejde poznat.
Díra? PozdÄ›ji se dovídám, Å¾e je to zemjanka. NÄ›mci vypálili vesnici. V&scaron;e pochopil a bylo mi stydno... OdboÄ•il jsem
a tak pokraÄ•uji v pÅ™íbÄ›hu muÅ¾e, který nemÄ›l Å¾ít. Do díry vkroÄ•ila postava omotaná hadry. Sehne se a pÅ™iklekne. Ä
zírám! Je to Å¾enská. Docela mladá a pÄ›kná. Lámanou nÄ›mÄ•inou s ruským pÅ™ízvukem se dovídám, Å¾e pÅ™eÅ¾iv&sca
na&scaron;la jen mne. Co je s ostatními neví. Mrtví nebo utekli. Myslím na Waltera. Dále se dovídám, Å¾e manÅ¾ela má na
frontÄ›. O Å™ádÄ›ní mých soukmenovcÅ¯ taktnÄ› mlÄ•í. Jsem ji vdÄ›Ä•nej. Mám furt tu zatracenou uniformu.
Nemám ponÄ
dlouho trvalo uzdravování. O&scaron;etÅ™ovala a Å¾ivila mÄ› z toho mála, co sama mÄ›la. Pomalu se mi vracela síla,
lep&scaron;í nálada, a i bolest ustupovala. Dle situace jsem mohl na malé procházky kolem zemljanky. Poprvé mé oÄ•i
poznaly, co to zemljanka je. Byla maskovaná drny a keÅ™íky. Vyhrabaná byla ve svahu. Musela to být makaÄ•ka. Å˜íkám:
&ldquo;Chudák ruská holka&ldquo;, ale ona zavrtÄ›la hlavou a upÅ™esÅˆuje: &bdquo;NÄ›t Ruskája, ja nÄ›mno&scaron;ko
Ukrajinskaja i nÄ›mno&scaron;ko Beloruskája&ldquo;. Za mou ru&scaron;tinu ruku do vohnÄ› nestrÄ•ím. Je to uÅ¾ Å™adu let a
jejich Å™eÄ• si dávno nepamatuji. Vracela se mi kondice a nastala otázka, co bude dál. Celý rébus jednoho veÄ•era
vyÅ™e&scaron;ili ozbrojení Rusáci. Asi ti partyzáni. Z niÄ•eho nic se objevili. PrávÄ› jsme z hrnce ba&scaron;tili vaÅ™ené
brambory. PÅ™i&scaron;li, kopli do hrnce, tu rusandiÄ•ku picli. NormálnÄ› ji pÅ™ede mnou zastÅ™elili. Chápete? Mne odtahli. N
má zranÄ›ní Å¾ádnej ohled. Zavázali oÄ•i a davaj. Les neles, mokÅ™ina nemokÅ™ina, strouha nestrouha. KdyÅ¾ rychlopÅ™e
skonÄ•il, byly na nebi hvÄ›zdy. Dovlekli mne k chtrÄ•i a jako pytel hodili na hromadu slámy.. Obvazy prosakovaly, rány
bolely, bolelo celé tÄ›lo. MÅ¯j údiv si vyslouÅ¾ili, kdyÅ¾ mi nechali rány o&scaron;etÅ™it. PÅ™i&scaron;la holka v ruský uniform
Na blÅ¯ze se jí houpalo nÄ›jaký vyznamenání. Hotová byla einzwei. Zmizela jako duch v podobné díÅ™e, co uÅ¾ jsem mÄ›l Ä•e
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poznat. Pár dní se nedÄ›lo nic. Jen Ä•as od Ä•asu pÅ™i&scaron;la o&scaron;etÅ™ovatelka a dvakrát za den &scaron;lichta s
bramborem. PodÅ™imování byla má jediná zábava. Jo a hbitá o&scaron;etÅ™ovatelka. PodÅ™imuju, zrazu nÄ›kdo kopne do
dveÅ™í! No.... do dveÅ™í. Dva hromotluci se samopalama vrazej do chatrÄ•e. Popadnou tu hromadu hadrÅ¯, co byla dÅ™ív
uniformou a v ní má maliÄ•kost. TÄ›lem projela bolest. Kou&scaron;u se do rtu, abych neÅ™val bolestí. Nedbali a táhli mne
k jejich kamandírovi. Posadili, nabídli papirosku a v plecháÄ•ku nÄ›jakej &scaron;piritus. Kamandír, ousatej hromotluk, mÄ›l
Å™eÄ•. Nabídl mi spolupráci nebo kulku. Dobrý, ne? Mohl jsem si vybrat. Tak zaÄ•ala dal&scaron;í éra mýho zprasenýho Å¾ivo
PÅ™ipomnÄ›li se výslechem. Kamandír a o&scaron;etÅ™ovatelka jako tlumoÄ•ník. NÄ›mno&scaron;ko rozumÄ›la, nÄ›mno&sca
pa nÄ›mecky sem tam nÄ›co Å™ekla, ale nÄ›mecky neumÄ›la. Pak takovej smolaÅ™ jako já, pochopil, proÄ• mne z fleku
nezastÅ™elili. Kamandír rukou naznaÄ•il - a nÄ›mecká uniforma zaÄ•ala vyprávÄ›t svÅ¯j pÅ™íbÄ›h. JasnÄ›, drobátko upravene
Celá pravda o mém pÅ¯sobení v Rusku by znamenala jediné &hellip;.. kulku. Nechali mne vykecat. RusandiÄ•ka
pÅ™ekládala, no pÅ™ekládala, spí&scaron; to byla sranda a Å™eÄ• rukama nohama. Kamandír pokyvoval. Vypadalo to, Å¾e je
spokojenej. Poslední slovo mÄ›l on. StruÄ•nÄ› vysvÄ›tlil mou spolupráci s nimi. Jedno je jistý. Budu s o&scaron;etÅ™ovatelkou
pÅ™ítomen pÅ™i výslechu pÅ™ípadných zbÄ›hÅ¯, zajatcÅ¯ a psaní propagaÄ•ních letákÅ¯. Dostal jsem &bdquo;novou&ldquo;
&scaron;edozelenou uniformu, bez oznaÄ•ení.
DoÄ•kal jsem se. KoneÄ•nÄ› mne ubytovali v samostatné zemjance (stále
hlídané). ÄŒas bÄ›Å¾el. DovÄ›dÄ›l jsem se, Å¾e cirka tÅ™i kiláky od na&scaron;eho leÅ¾ení, v nedalekém mÄ›steÄ•ku, se vy
nÄ›mecká posádka. Hromotluk usoudil, Å¾e je &bdquo;nuÅ¾na&ldquo; odchytit aficéra. Prý potÅ™ebují nové informace. Jaká
je nálada v muÅ¾stvu, novinky vojenského charakteru, jejich poÄ•et, úkol zde, i doba jejich pÅ¯sobení.
O&scaron;etÅ™ovatelka (Å™íkali ji Ivu&scaron;a) oznámila, Å¾e jsem &bdquo;zdarov&ldquo; a na pÅ™í&scaron;tí akci pÅ¯jdu
nima. Bude se hodit... NÄ›mec. Podrobnosti? AÅ¾ pÅ™íjde Ä•as. ÄŒas pÅ™i&scaron;el. V noci jsme se stahli k mÄ›steÄ•ku.
se vrátil s tím, Å¾e je Ä•istej vzduch a u budovy bývalého úÅ™adu SovÄ›tu stojí osobní auto a nÄ›jakej oficír se v nÄ›m hrabe. D
nebo tÅ™i NÄ›mÄ•ouÅ™i mu svítí baterkama. Celkem nás &scaron;lo pÄ›t plus má maliÄ•kost. Tma byla jako v p....., no víte kde
OsvÄ›tlený auto s vojákama byl dobrej terÄ•. Ve snaze je obstoupit, se skupina trochu roztáhla do &scaron;íÅ™ky a..... a...
nÄ›kdo v tý tmÄ› o nÄ›co &scaron;kobrtnul. To cinknutí dalo do pohybu dÄ›snej mazec. KromÄ› tÄ›ch vojákÅ¯ u auta, zaÄ•ali ihn
stÅ™ílet i vojáci z tý budovy, o nich nevÄ›dÄ›li (holt &scaron;patnej prÅ¯zkum). Rozpoutalo se fakt peklo. A opÄ›t znovu zaÄ•íná
dal&scaron;í Ä•ást mého podÄ›lanýho Å¾ivota. RanÄ›n, zatÄ•en, o&scaron;etÅ™en a pÅ™edveden. Å˜eÄ•eno hodnÄ› v kostce
mne sám Sturmbannfuhrer Ziegller. ProtoÅ¾e jsem byl podezÅ™elý z pÅ™eÄ•inu zrady, pracoval jsem pro nepÅ™ítele, mÄ›l js
zastÅ™elen hned. Ale desertér Wenzell dostal novou &scaron;anci. PovÄ›dÄ›l jsem majorovi své jméno a celý svÅ¯j pÅ™íbÄ›h.
DovÄ›dÄ›l jsem se, Å¾e to byla jednotka, která se dostala do obklíÄ•ení a v týlu pÅ¯sobila jako diversní oddíl o síle asi stopades
muÅ¾Å¯. ÄŒuÄ•el jsem, jak jsou v obraze. To Rusáci vÄ›dÄ›li prd. PÅ™i pÅ™estÅ™elce padl ten oficír, Hauptsturmuhrer Nowa
jmenoval, téÅ¾ ze Sudet. KdyÅ¾ major sly&scaron;el mé jméno, zastÅ™ihal u&scaron;ima. Hned nÄ›kam volal polním
telefonem. Chvílku Ä•ekání... a pak... pak jsem se dozvÄ›dÄ›l, Å¾e mÅ¯j bratr byl vyznamenám Eisernes Kreuz za stateÄ•nost.
Tak díky Waltrovi-hrdinovi nebudu zastÅ™elen, ale po&scaron;lou mne do tábora pro vojenské delikventy, prý v Rakousích.
ProstÄ› pro nÄ›mecký vojenský prÅ¯seráÅ™e, kteÅ™í mají Ä•i mÄ›li nÄ›jaký vroubek. TÅ™eba znásilnÄ›ní, prznÄ›ní rasy, zbÄ›h
zrada vÅ¯dce nebo vojenské cti a dal&scaron;í ptákoviny. Po nÄ›jaké dobÄ›, se uskuteÄ•nila hrozba velitele. Byl jsem
letecky, jako vojenskej zbÄ›h, transportován do utajovanýho nápravnýho tábora, nÄ›kde na jihu Rakouska. V lágru nás
mohlo být nÄ›co kolem dvou stovek. Od oficírÅ¯, aÅ¾ po vobyÄ•ejný pucfleky. Byli zde i takový, co po úraze kebule byli
me&scaron;uge. Nikdo o svém vlastním osudu moc nemluvil. Za to v&scaron;ichni jsme byli v oÄ•ekávání, zda nás
po&scaron;lou k soudu, ke kÅ¯lu nebo vosvobodí, hahaha vosvobodí, spí&scaron; veme do zajetí Amík Ä•i Rusák. Pár
magorÅ¯ se pokusilo vzít roha. NemÄ›li &scaron;anci. VobÄ•as nÄ›koho nÄ›kam odvezli a zase byl klid. Klid je nadnesenej výraz
KaÅ¾dej den to byl boj o dlabanec, lep&scaron;í kavalec, pár loku &scaron;napsu, i o chvilku &scaron;tÄ›stí s místní courou.
KdyÅ¾ to shrnu na jednu hromadu, osud nám byl naklonÄ›nej. Rok s rokem se se&scaron;el, Ä•umíme na kalendáÅ™, a je tu
duben 45. Bránu prorazila s malým tankem americká hlídka. Krátká pÅ™estÅ™elka se stráÅ¾emi a byli jsme na to tata
zajatci v prohraný válce. Páni situace nám na to oznámili, Å¾e je &scaron;mytec. Kapitulace. Konec posraný války.
Fakt úleva. Na&scaron;e poÄ•áteÄ•ní vochránce vystÅ™ídali naÅ¾ehlený eMPíci. Dorazili taky chlápci od vojenské rozvÄ›dky a
nÄ›jací paÅˆáci ve vypulírovanech uniformách. Byl konec. ZaÄ•ali výslechy a &scaron;katulkování. Prý budeme pÅ™esunuti do
zajateckého tábora v NÄ›mecku. Kdy? nikdo nám nic neÅ™ek. Byl docela veget. Debatovali mezi sebou, kouÅ™ili camelky,
usrkávali &scaron;naps, poflakovali se po táboÅ™e a placama to bylo zpestÅ™eno výslechama. Kolem podzimu jsme byli
transportováni do zajateckýho lágru v NÄ›mecku. Nuda, výslechy. Nuda a výslechy. Co bude dál nikdo nevÄ›dÄ›l.
Ov&scaron;em pozor, po Novým roce se to pohlo. ZaÄ•ali nás Å™e&scaron;it a tÅ™ídit.
OpÄ›t zaÄ•ala nová éra mého Å¾iv
výslechu mi oznámili, Å¾e budu pÅ™edán Ä•eskoslovenskejm vojenskejm úÅ™adÅ¯m. Vybavili mne nÄ›jakejma papírama s raz
a pÅ™edali ÄŒechoslovákÅ¯m. Nebudu to protahovat. Vyfásnul jsem dva roky v uranovejch dolech. Stal ze mne mukl. Ty
dva roky nebyla Å¾ádná selánka, fakt. V &scaron;edesátejch letech jsem makal u nás doma v pÅ™ístavi&scaron;ti. OpÄ›t
doma, doma v Krásném BÅ™eznÄ›. ZranÄ›ní z války mi za Ä•as nedovolila pracovat. Tak mi dali invalidní dÅ¯chod. Å½ádná
sláva, ale nestÄ›Å¾uju si. Nemám proÄ•, nechali toho mizeru Ä•lovÄ›ka Å¾ít. NezaslouÅ¾im si to. PÅ™íleÅ¾itostnÄ› vemu nÄ›
&scaron;olich, bydlím tam, kde jsem se narodil a snad jsem i spokojenej. To Å™íká, dnes uÅ¾ zase s hrdostí, starej Wenzell.
-ajaDoplnující fakta k pÅ™íbÄ›hu, o kterým nevím, zda je pra
od samého zaÄ•átku ne&scaron;lo. &Scaron;lo o pÅ™íbÄ›h toho kluka. Ten mne zaujal a já pÅ™evyprávÄ›l. A to &bdquo;-aja&ldquo; pod textem, to byla má redakÄ•ní zkratka, redakÄ•ní podpis. PÅ™íbÄ›h Ä•lovÄ›ka v&scaron;ak nebyl nikdy oti&scaron;tÄ
nikdy v tisku publikován. NormalizaÄ•ní garnitura jej povaÅ¾ovala za glorifikaci váleÄ•ných zloÄ•inÅ¯. Å˜íkám nesoudil jsem,
neobhajoval, jen naslouchal. Ze závÄ›je zapomenutí jsem jej vyhrabal nedávno a dovoluji si ho pÅ™edloÅ¾it vám v
Kudlance.
-doktor- Za pÅ™ípadné komentáÅ™e dÄ›kuji.
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