
Naděje 
 

Střepy. Hlasy, štěkot psů. Valící se kouř. Křik, panika, pláč dětí.  
„Co se to děje?“ vzlykala stará žena. Hnali nás jako dobytek. Výstřely do vzduchu, 

výstřely do lidí. Museli jsme překračovat mrtvé. ‚Začala válka?‘ mysleli jsme si. 
Surová pěst mě uhodila do žeber. 
„Pohni se, ty zmetku,“ vyplivl s naprostým odporem nelidský hlas. 
Nebylo útěku. Kdo dokázal přemoci pud sebezáchovy, vrhl se do některé 

z postranních uliček třídy, po které nás vedli. Okamžitě se ozvaly výstřely a smích. Chechot 
vrahů, kteří se mile usmáli na děti, klekli si k nim a sáhli pod kabát. Místo bonbonu je střelili 
rovnou do obličeje. 

‚To přece není možné. Je mi dvacet pět let a žiju ve 21. století. Žiju přece 
v demokracii, jsem člověk!‘ 

Myšlenky vířily, zatímco mě nutili pochodovat po hlavní třídě k narychlo 
přichystaným letadlům. Výkřiky okolostojících vojáků, naprosté pohrdání lidským životem 
mě donutily začít pochybovat. 

‚Čím jsme se provinili? Jsme přece taky lidé! Jsme živoucí lidé, ne odporné věci! Proč 
s námi takhle zacházíte?‘ 

Vzpomněl jsem si na čtyřicátá léta minulého století. Ironicky jsem zkřivil tvář napůl 
pochmurným úsměvem, napůl bolestí. Cítili se takhle židé? Čeká nás stejný osud? Rozhlédl 
jsem se a snažil se rozpoznat tváře klopýtajících lidí. Jako by se rozpívaly v šedém kouři 
beznaděje. Kde je lidská důstojnost? Proč jdeme jako ovce? Rodiny se tulí k sobě, páry se drží 
za ruce. Plní příkazy, protože doufají, že přežijí. Doufají, že to všechno bude v pořádku. 
Zatracená naděje drží nás a držela i židy od otevřeného odporu. 
 Voják mě zezadu bolestivě kopl do rozkroku a děsivě se zachechtal. 
 „Svině, chcípneš.“ 
 Místo vlasů měl hlavu pokrytou tetováním, odznakem své příslušnosti. Byl to 
nesmyslný, absurdní sen. Neměli důvod nás nenávidět. V životě jsem toho člověka neviděl. 
On neviděl člověka ve mně. 
 „Zvedni se a makej, jinak ti uřežu koule.“ Znovu se děsivě zachechtal. 
 „To pak budeš utíkat.“ 
 Poslechl jsem. Krev ve mně vřela, ale pokorně jsem vstal a bezhlasně pokračoval 
v marné cestě. Myslel jsem na svou novomanželku. Byla z jiného města, byla starší, přesto 
jsme byli stejní a já se bál, že ji právě teď také vedou k letadlům. Bál jsem se, že je mrtvá. 
Smrt mi kroužila kolem očí jako černý motýl. Bojoval jsem s naprostou hrůzou, která by 
paralyzovala a odsoudila k jisté záhubě. Moje žena žije. Mám naději, bojuju uvnitř kvůli ní. 
Bojuju a přitom poslušně pajdám vstříc improvizované rozletové dráze. 
 Překročil jsem mrtvolu která mi padla pod nohy. Už jsem neměl co zvracet. Vedle mě 
klopýtl jakýsi náctiletý chlapec. Nabídl jsem mu ruku a zahlédl jeho oči. Těsně před tím, než 
se ozval výstřel a jeho ruka v mé ochabla. Chvilku jsem stál a vše pozoroval jako z velké 
dálky. ‚Musíš se hnout dál, jinak skončíš stejně jako on! Musíš dál.‘ 
 V lidech cosi je. Toto „cosi“ nedokáže vysvětlit žádný přírodovědec, žádný 
antropolog. Ale je to v nás, tehdy mě to zvedlo hlavu a rozpohybovalo kroky. Tehdy mi to 
umožnilo žít. Možná naděje? Proklatá, blahodárná naděje. 
 Stará omšelá nákladní letadla. ‚Jaký luxus proti dřevěným dobytčákům,‘ věnoval jsem 
opět myšlenku minulosti. Ti lidé tehdy nastupovali nejen proto, že museli, ale také proto, že 
nevěděli, co je čeká. Nás historie samozřejmě vzdělala. A tak jsme nastupovali taky. Tlačili 
jsme se do temného prostoru bez oken, tiskli se k ocelovým výztuhám, umírali jsme pod 
návalem nových a nových těl. 



 
  

Vzpomněl jsem si na svou návštěvu vyhlazovacího tábora Auschwitz. Bylo to 
v sedmém nebo šestém ročníku na gymplu? Naprosto malicherný detail v porovnání 
s mnohem závažnější otázkou. Ocitnu se znovu na takovém místě? Na místě neskutečně 
efektivního zabíjení?  

A jsem snad vinen tím, že jsem nosil příliš dlouhé vlasy? Že jsem měl rád procházky 
v přírodě? Že jsem nepodlehl mánii manipulace Facebooku? 

Měl jsem žízeň, lapal jsem po dechu. Zřejmě jsme se odlepili od země. Lidé plakali. 
Připomněla se mi báseň, kterou jsem tehdy v Osvětimi napsal na účet svých opilých 
spolužáků. 
 
 



Byli nevinní a stejně potrestáni, 
Byl nevinný a stejně se potrestal. 
 
Oni trpěli v dobytčácích, 
On se choval jako dobytek. 
 
Oni toužili po vodě, 
On vodou pohrdal. 
 
Oni hleděli skrz ostnaté dráty, 
On se svobodě vysmíval. 
 
Oni pozbyli vše až na víru, 
On zahodil důstojnost jako první. 
 
Oni prožívali pravé utrpení, 
On prožíval falešný smích. 
 
Oni umírali 
A on… 
Zvrací 
 

Přese všechen prožitek a hlubokou účast jsem nebyl schopen si představit. Vnitřní boj. 
Mohl bych si tady a teď rozbít hlavu o vnitřek trupu letadla nebo o kostnaté rameno člověka, 
který mi musel stát na noze. Mohl bych to udělat, nebýt apatie, nebýt strachu a hrůzy, nebýt 
touhy po životě, nebýt lásky, nebýt víry. A kdybych neměl naději. 

A teď jsem byl v té situaci, kterou jsem se v osmnácti snažil pochopit. Vždycky jsem 
obdivoval hrdiny židovského vyznání, kteří se vzpírali hrůzám holocaustu. Opravdové hrdiny, 
kteří upřednostňovali život, nikoli doktrínu toho či onoho národa. Veškeré národní 
uvědomění… přineslo někdy něco dobrého? 

S obdivem však také přicházelo zvláštní mravenčení v zádech. Sebe jsem si v jejich 
situaci představit nedokázal. Nevěřil jsem, že bych byl schopen najít tolik síly a vůle, abych 
neselhal. A nikdy bych ani na chvíli nepomyslel, že budu mít možnost si to ověřit. 
 

Cesta trvala mnoho hodin. Napřed jsem vnímal, každé přistání, kdy se na chvíli 
otevřely těžké dveře nákladního prostoru a byli jsme hadicí pokropeni vodou. Z dlouhého 
pobytu ve tmě nás najednou pronikající světlo bodalo do očí jako jehly. Brzy jsem ovšem 
ztratil přehled o čemkoli. Myšlenky a celý pocit sebe sama se rozplývaly v bolesti a chaosu. 
Nebyl jsem si jistý, jestli člověk vedle mě ještě dýchal. 

Chvíli mě mrazila představa mrtvoly, která se opírá o moje rameno. Jen po takovou 
chvíli, co jsem byl schopen koncentrovat zmučenou mysl na jednu myšlenku. 

Nakonec se opět nákladní prostor otevřel. Křik už jsem ani nevnímal. Hole a obušky 
tancovaly po  svých obětech. ‚Kolik vám zaplatili, kápové? Dvěma roky života navíc?‘ Lezli 
jsme ven, plazili se a padali. Kulhavě jsem došel až na okraj rampy a chvilku zaváhal před 
metrovým skokem, jelikož jsem téměř necítil nohy. Rána do ledvin. Bič se mi omotal kolem 
kotníku a stáhl mě na tvrdý asfalt. Krvavý náramek až do masa jsem necítil. Pořád jsem měl 
znecitlivěné nohy. Ohlédl jsem se. Nejmíň třetina „cestujících“ se svezla na zem a zůstala 
ležet. Někteří dozorci vyšplhali do letadla a kontrolovali, jestli jsou všichni mrtví. Dělali 
statistiku. Jeden kopl do ležícího těla zkrouceného v podivném úhlu. Z úst vyšel téměř 
neznatelný vzdech. Vyšel výstřel z plynové pistole. Dozorce tělo ještě jednou nakopl. 



 
 
Rány a kopance mě hnaly do řady. Měl jsem však možnost přinutit bolavé oči 

k rozhlédnutí okolo. Byli jsme v Africe, snad v jižní Asii. Okolo písek, ostrý vítr hnal zrníčka 
jako šípy, které se zabodávaly do obnažené kůže. V kontrastu se žlutými dunami čněly ostnaté 
dráty. Sofistikovanější, vyšší ochrana proti útěkům. Všude zbraně v rukou vojáků. Vyholené 
hlavy. Tetování. Šátky proti slunci. 

Nedaleko obrovské budovy jednoduché architektury. Hledal jsem komíny. Místo nich 
jsem našel ustrašené tváře lidí, kteří byli spolu se mnou nahnáni do letadel. Strach mě 
nepřekvapil, ohromila mě nejistota jejich výrazů. Copak oni neví, kde jsou? Oni si 
nepamatují? Nic jim dlouhé budovy bez oken nepřipomínají? 

Ne, protože žili v Evropské Unii a v zabezpečeném světě. Neměli důvod se zajímat. 
Popel nehovořil. Tento svět se však rozplynul s prvními mrtvými tehdy ve velké ulici. Snad 
rok uplynul. A kde je moje žena. Hledal jsem očima kohokoli, jehož obličej by mi připadal 
povědomý. Nalezl jsem pouze místního doktora Mengele. 

Muž v elegantní uniformě spíše společenského než vojenského rázu. Sluneční brýle 
amerického stylu. Holá hlava se složitým tetováním. Bradka a cynický úsměv. Tento muž, 
s rukama za zády, pokynul rukou velícímu důstojníkovi. Pokynul a mě se zmocnila 
nepředstavitelná hrůza. Jeho pokyn naznačoval pohyb. Lidé jsou zmatení, netuší. Chtějí 
vysvětlení, domáhají se svých práv, ohánějí se tituly, padají k zemi pod kulkami a ranami. 
Zástup masa jde na porážku. Ani židé v transportech nevěděli proč. Když kráčeli k plynovým 
komorám, nevěděli proč. Když se svlékali do sprch, nevěděli proč. Kde je moje žena? 
Před námi se vynořil obrys zlověstných budov lesklého povrchu.  

Vzpomínal jsem na pana Vrbu. Pochodoval jsem a zíral na objekty před sebou s jeho 
jménem na rtech. S jejím jménem na rtech. Vlastně se slovem ‚naděje‘. Šel jsem, protože jsem 
měl naději. Proklatá, blahodárná naděje. 

 
 

 
Vojta Ettler 


