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– Vybavil se mi český film o Lidicích. Lidice, to je ta obec nedaleko Prahy, která za války 

lehla popelem stejně jako Sochy. 

– Já o tom přece vím. 

– Ale možná nevíš, že v šedesátých letech lidé z Lidic, ti, co přežili, přijeli na návštěvu do 

Soch, podívat se na stejně tragické přeživší…  Jenže ta jejich vesnice byla jediná v celých 

Čechách, se kterou zacházeli tak tvrdě, takže ji média velmi hýčkají. Proslavila se v celém 

světě kvůli Heydrichovi, esesáckému vůdci Čech a Moravy, protože Lidice byly 

pacifikovány za atentát na něj. Všichni znají obrázek krásného památníku, zástupu soch 

dětí, který tam dnes stojí. Každé zavražděné dítě tam má svou sochu… U nás byly stovky 

takových vesnic, tisíce dětí, mluví se obecně o všech najednou. A to není tak nosné. 

Protože když slyšíš: sto deset vesnic na Zamojsku, tisíce v celém Polsku, že Poláci 

vytrpěli po Židech nejvíc ze všech národů, nic nevidíš. To, co námi otřese, musí být 

konkrétní a mít své jméno. 

– A víš, že toho Heydricha Hitler moc nelitoval, řekl jenom, že byla hloupost, aby se 

takový člověk tolik vystavoval. Protože Heydrich měl Čechy rád a ve své pýše si myslel, 

že je to vzájemné. Proto si dovoloval jezdit bez ochranky a nakonec ho zastřelili dva 

chlapíci z odboje. A tím selanka skončila, ukázalo se, že Češi jsou také zrádní Slované, 

přinejmenším někteří. A muselo se jim ukázat, kde je jejich místo, tedy že není v životě. 

Příběh o Lidicích byl natočen dvakrát nebo třikrát, začíná milostnou scénou ve stodole. A 

pak přijde tragédie. Nejdojemnější je, jak nákladní auto s lidickými dětmi, jejichž rodiče 

už nežili, jede do německého tábora v polském Chełmnu. Je to takový kamion fungující 

jako plynová komora, auto-apokalypsa. Najednou se ten kamion zastaví, Němci pustí 

spaliny dovnitř a sami vyskakují ven. Jeden Němec běží do pole a zvrací. Cynicky jsem si 

pomyslela, že se mu z těch spalin udělalo špatně, ale on vytáhne pistoli a přiloží si ji 

k hlavě. Zabil se. Dál film pokračuje záběrem přes zadní okénko na obličeje těch 

zavřených křičících dětí, samozřejmě bez zvuku. Diváci je neslyší a Bůh taky ne. 



Určitě se na to nedívej, mami, ani bys neměla. Já se dívám na všechno, co se týká války, 

ale zdá se, že jsem mezi svými známými výjimkou. Především ženy v mém věku se už 

takovým filmům a knihám většinou vyhýbají. Říkají, že vědí všechno, co je potřeba, že víc 

už nesnesou. Také jsem na tom tak byla, ale ustoupila jsem. Když jsem se rozhodla ty 

příběhy zformulované prenatálně doplnit o všechno, co jsem slyšela v dětství i později 

od tebe a od jiných, a rozhodla se nahradit slova za hroby svých předků, musím se s tím 

seznámit. A řeknu ti, že už nejsem tak zjemnělá – čtu dokumenty, dívám se na filmy a 

skoro bez bolesti poslouchám, co říkají ti zachránění, dnes starší lidé, dětskými hlasy. A 

když se mi pod vlivem nějaké obzvlášť kruté podrobnosti zježí vlasy na hlavě a 

v žaludku mám kus ledu, napomenu se – protože je to práce, kterou musím vykonat, je 

důležitá pro tebe, teď, když začínáš zapomínat, i pro moje děti, kdyby se mě někdy přišly 

zeptat. Zatím se neptají. No co, teď není ve zvyku ptát se na staré rodinné historie, spíš 

se jde do kina anebo se na něco kouká na internetu u piva, je to značně jednodušší.  

Dopadá to tak, že dějiny zaznamenávají filmoví režiséři, to jejich vyprávění se stává pro 

průměrného mladého občana konečnou verzí… 

 

– A víš, mami, že v Lidicích pořád někdo krade z pomníku kousky těch dětí, tedy těch 

soch, do sběru? Pořád se tam musí něco pájet, dolepovat… K těm kouskům dětí – viděla 

jsem nedávno filmový dokument o Tanzánii. Je to neuvěřitelné, ale v dnešní době se tam 

odehrávají hony na albíny, víš, na děti, které se narodily bez pigmentu. 

– Hony? Jak to?! Kdo? 

– No, černí, ostatní Tanzánci, sousedé například, kteří si chtějí vydělat. Loví albíny, jako 

se loví divoká zvěř, aby jim zaživa usekli ruce a nohy, na prodej. Jako slonům kly. Bílé 

nohy a ruce jsou tam dobře placené zboží, protože to je „maso duchů“. Velké ryby na 

takové maso dobře berou, a když se naloví, dá se rychle zbohatnout. Ne, nepamatuji si, o 

jaké ryby jde, nedělala jsem si poznámky, dávali to v TVP pozdě v noci. Bílí černoši, ti jiní, 

jsou tam vnímáni právě tak jako zlí duchové, které je potřeba pronásledovat. Většina jich 

umírá v dětství. Matky albínů žijí ve stálém strachu a děti také, jakmile se dozvědí, že 

s nimi něco není v pořádku. V televizi byl tábor pro „bílé“ obehnaný vysokou tlustou 

cihlovou zdí. V šest večer se zavře brána, aby je v noci nikdo nezabil, aby se mohli klidně 

vyspat. Ale bojí se i tak, bojí se už napořád. O návratu do rodné vesnice mohou jen snít. 

Některé ty děti už nemají ruce. Černá matka jednoho z „bílých“ chlapců, hrdinů 

filmu,která má AIDS, slyšela kdysi od souseda, že jakmile umře, useknou dítěti nohy. 



Pořád si to pamatuje, a tak žije a žije, snaží se za každou cenu nezemřít. Chlapec by se 

chtěl stát elektrotechnikem. Zatím si udělal z krabičky malou televizi, hračku, takovou 

atrapu, místo obrazovky nalepil obrázek z novin.  A tak vypadá náš svět, ksakru…  

Bohužel však žádná kamera nenatočí strach tak, jak ho člověk cítí. Ukážou jen například, 

jak nad dítětem stojí černá postava se zdviženou paží. Žádná kamera nezachytí výbuch 

strachu, který z očí vymaže jakýkoli pohled. A jak děs proměňuje dítě v kámen. 

 

– Mně se ze strachu vpalovaly do spánků takové žhavé jiskry, celý déšť žhavých jisker, a 

pak jsem strnula… 

– Pamatuji si, vyprávělas mi, že se ti po pacifikaci zdál pořád stejný sen, opakoval se 

často. Byla to černá postava, černý obličej se zářícím bodem uprostřed, jakoby se 

zapálenou cigaretou v ústech.  A ta se nad tebou skláněla a ty ses probouzela s křikem, 

jak tě to děsilo. Nevíš, kdo to byl? Namalovala jsi ho potom na jednom svém obraze. 

Tmavomodrý poloprofil s červenou září, taková hrubá textura… Možná se ti tak vtiskl do 

podvědomí ten Němec, který vystřelil na tvoji maminku? Jeho obličej – černá skvrna…  

Možná měl v ústech cigaretu, zabíjel s jistou nonšalancí, mohl si přece zapálit. 

Vzpomínáš si na něco takového? 

– Ne. Jenom na lodičku a hlaveň. 


