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Příloha 1: Fotografie 

 
 

Fotografie 1: Rámkumár (v popředí) a M. F. Husain cca v 1960 v Dillí, vyfoceno 

Richardem Bartholomewem 

Zdroj: https://khwabgah.tumblr.com/page/5 
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Fotografie 2: Nirmal Varma na pivu 

Zdroj:https://www.facebook.com/NVwriter/photos/a.370805019675234/375835895838

813/a 
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Fotografie 3: Nirmal Varma se svým přítelem z Cejlonu před jazykovým centrem 

v Houšťce (Domov Kim Ir-Sena), kde probíhala výuka češtiny. Rok 1960. 

 

Zdoj: Fotografie zaslaná dr. Lötzke, součást Varmovy sbírky Sūkhā aur any kahāniya ̄̃ 
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Fotografie 4: Obálka hindského překladu Čapkova dramatu R.U.R. 
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Příloha 2: Sadžád Zahír 

Zdroj: Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, fond Teritoriální odbory tajné 

1960–64, Indie, k. 3, složka 3 

 

Věc: Sajjad Zaheer, člen Národní rady KSI – vyjádření MŠK, zaslání opisu. 

 

Velvyslanectví Československé socialistické republiky  New Delhi: 9. 1. 1962 

 

Ministerstvo zahraničných vecí  

c/ MO-ÚV KSČ 

c/ Ministerstvo školstva kultury 

Praha 

 

Vec: Sajjad Zaheer, člen Národnej rady KSI – jednania o indo-čs. kulturnej 

spolupráci 

Indický básnik a člen Národnej rady KSI Sajjad Zaheer navštívil v júni 1961 

v súvislosti s účasťou na sjezdu nemeckých literárnych pracovníkov v Berlíne 

Československo a na MO ÚV KSČ vo Sväze čs. spisovateľov a v Orientálnom ústave ČSAV 

jednal z poverenia generálneho tajomníka KSI Adzoja Ghoša o niektorých problémoch čs.-

indickej kulturnej spolupráce a možnostiach študia indických komunistických študentov na 

čs. vysokých školách. Podľa informácie s. Zeheera jednal o týchto otázkách na Sväze čs. 

spisovatľov s dr. Kupkom, na Orientálnom ústave s dr. Miroslavom Krásom a o prekladaní 

čs. literárných diel do indických jazykov a o vydávaní prekladov indických literatúr v ČSSR 

jednal v Štátnom nakladateľstve krásnej literatúry so s. Dášou Steinovou. S. Zaheer navštívil 

dňa 21. decembra 1961 pracovníka ZÚ s. Kanku a o prejednávaných otázkach v Prahe 

poskytol tieto informácie:  

1/ Vydávanie prekladov indických literatúr v ČSSR 

Podľa názoru indických súdruhov sa vydávanie prekladov indických literárnych diel 

v ČSSR prevádza neplánovite a veľmi náhodne. Vydávané preklady nielenže nepredstavujú 

vývoj modernej indickej literatúry, ale sa tiež obmedzujú obyčajne len na literárne diela 

hindskej, urdskej a bengálskej literatúry, zatiaľ čo si náš výber nevšíma literatúr ďalších 

indických rečí, ako napr. maráthskej, tamilskej, pandžábskej a ostatných literárnych 

jazykov. Súdruh Zaheer z tohto dôvodu navrhol, aby sa preklady indických literatúr v ČSSR 

prevádzali na základe výberu diel zo všetkých indických literatúr a na základe vhodnosti 
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vybraných diel pre čs. [nečitelné]. Návrh diel na preklad by prevádzali indickí pokrokoví 

literárni pracovníci, ktorých by zo všetkých indických literatúr doporučili vedúci 

predstavitelia KSI. Z tohto návrhu by diela vhodné pre čs. pomery vyberala čs. strana.  

2/ Vydávanie prekladov čs. literárnej tvorby v Indii:  

Vydávanie čs. literárných diel v Indii sa dá prevádzať len s prípadnou finančnou 

pomocou, ktorá by podľa bežného odhadu predstavovala asi 2-3.000,- RS za vydanie 

jedného titulu v preklade s nákladom 1.000 výtlačkov. V tomto zmysle informoval s. Zaheer 

aj s. dr. Kupku, s. Dášu Steinovú a pracovníkov MO ÚV KSČ.  Finančná subvencia 

prekladov by sa v rovnakom pomere rozdeľovala medzi prekladateľa a náklady tlače. Podľa 

s. Zaheera došlo v Prahe v tejto záležitosti k zásadnej dohode. Preklady by sa vydávali na 

základe výberu Sväzu čs. spisovateľov.  

Sajjad Zaheer čítal v anglickom preklade “Romeo, Júlia a tma“ a zdá sa mu vhodným 

na prelozenie buď do hindštiny alebo do urdštiny, alebo do oboch jazykov. Za uvedených 

podmienok by sám mohol zariadiť preklad a vydanie knihy.  

3/ Distribúcia čs. literatúry v angličtine na komerčnej základni: 

Sajjad Zaheer doporučil presadiť do kontingentných listín v jednaniach s indickou 

stranou aj určitú položku na dovoz čs. kníh. Na základe obchodného dojednania dovážajú 

knihy do Indie Veľká Británia, Spojené štáty a Sovietsky sväz. People´s Publishing House 

je registrovaným dovozcom literárnych diel a v prípade zaistenia kontigentov by bol ochotný 

dovážať čs. literatúru, vydávanú PZO Artia.  

4/ Štúdium indických študentov na čs. vysokých školách:  

Indickí študenti študujú na vysokých školách v ČSSR na štipendiá, poskytované čs. 

vládou vláde Indie. KSI však nemá žiadnu možnosť vplývať na výber týchto študentov 

a preto chodia do ČSSR študenti všetkých politických strán okrem KSI. Predstaviteľom KSI 

sa podarilo presadiť niekoľkých komunistických študentov do SSSR. V prípade ČSSR by to 

podľa s. Zaheera bola hlavne otázka zaistenia pasu a ochoty čs. orgánov prijať takýchto 

študentov a poskytnúť im štipendiá bez sprostredkovania indickej vlády. S. Zaheer dostal 

v Prahe údajne prísľub dvoch až troch štipendijných miest na čs. vysokých školách za 

predpokladu, že by KSI včas oznámila svoj záujem vyslať študentov do ČSSR s udaním 

mien a oboru štúdia.  
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Ministerstvo školství a kultury                                                                 21. srpna 1962 

 

Ministerstvo zahraničních věcí  

8. odbor  

Praha 

Věc: Indie – Sadžád Zahír – jednání o spolupráci.             

 

          K Vašemu dopisu č. 020.718/62 sdělujeme Vám připomínky k námětům 

indického básníka Sadžáda Zahíra podle záznamu československého velvyslanectví 

v Novém Dillí.  Ministerstvo školství a kultury se nemůže odvolávat k vlastnímu jednání, 

které bylo vedeno v Praze, protože se ho nezúčastnilo a nebylo o něm informováno. 

 

1. Vydávání překladů indické literatury v ČSSR: 

                     Návrh indických literárních děl pro překlad do češtiny a slovenštiny 

v každém případě uvítáme, i když je možné, že jeho konkrétní využití narazí na překážky 

(nemáme dosud překladatele na některé moderní indické jazyky a překlad pouze 

prostřednictvím angličtiny je někdy zkreslený: indická moderní literatura má mnohdy 

nedostatky, které znemožňují její vydání u nás, jako zálibu v naturalismu apod.). Seznam 

děl, vybraných indickými pokrokovými literárními pracovníky, bude však v každém případě 

cenným vodítkem pro vydávání překladů indické literatury v ČSSR. 

 

       2. Vydávání překladů čs. literatury v Indii: 

            Vydávání překladů čs. literatury v Indii za takto nevýhodných podmínek je 

devizově neúnosné a nepovažujeme je ani za správné. Jak vyplývá z dřívější korespondence 

čs. velvyslanectví v Novém Dillí (viz MZV č. 118.606/61-8) je možno – zvláště pokud jde 

o knihu Romeo, Julie a tma – vydávat překlady čs. literatury v Indii za podstatně 

výhodnějších podmínek, než je uvádí s. Zahír. Jak jsme již v dřívějším jednání se ZÚ uvedli, 

považujeme za nejvhodnější vydat knihu Romeo, Julie a tma hindsky prostřednictvím 

Rajkamal Publications Ltd, kde by vyšla v populární serii „knih do kapsy“, v poměrně 

velkém nákladu (5-10,000) a kde nakladatelství uhradí i obvyklý autorský honorář. Jedinou 

pomocí je zde z naší strany pořízení hindského překladu knihy, což bylo zajištěno v ČSSR 

a překlad byl již patrně velvyslanectvím nakladatelství předán. 

       Je možné, že pokud jde o knihu Romeo, Julie a tma, je možné vzhledem ke 

kvalitě díla dosáhnout relativně výhodnějších podmínek, než tomu bude u jiných děl, i za 
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těchto okolností však nemůžeme v Indii vydávat překlady čs. literatury takovým způsobem, 

že prostě sami uhradíme veškeré náklady. 

 

        3. Distribuce čs. literatury v angličtině na komerční základně.  

             Netýká se ministerstva školství a kultury, je nutno projednat přímo 

s podnikem zahraničního obchodu Artia. 

 

          4. Studium indických studentů na čs. vysokých školách: 

               Přijetí pokrokových indických studentů bez zprostředkování indické vlády, 

jak to navrhuje s. Zahír, by bylo možno prakticky uskutečnit pouze na stipendia University 

17. listopadu udělovaná na základě konkursu mezi žadateli.  

 

          Právě pro Indii se však prozatím od této formy stipendií upustilo, vzhledem 

k výrazně negativnímu postoji indické vlády a zkušenostem sovětských přátel. 

 

 

                                                                                   Vedoucí odboru: 

                                                                                       M. Hudeček    v.r. 

Za správnost vyhotovení: 

Havlíčková 
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Příloha 3: Rozdíl 

 

Vystoupil z autobusu a stál na křižovatce u obchodu. Před ním byla budova 

národního výboru1 – dlouhá a hrůzu nahánějící. V prvním patře měla velká a 

špinavá okna, na skle se odráželo večerní světlo, a proto se zdála ještě špinavější. 

Opodál bylo několik obchodů. Jedna hospoda, jedno kadeřnictví a dva konzumy. 

Kousek před nimi se rozprostíralo náměstí.  

„V kolik odjíždí poslední autobus?“ zeptal se průvodčího autobusu, kterým 

právě přijel.  

„V deset.“ průvodčí se na něj zběžně podíval a vytáhl si z kapsy u kabátu 

láhev piva.  

Vydal se k obchodům. Byl tu sice poprvé, ale nic se mu nezdálo nějak jiné. 

Kdykoli přijel z Prahy do nějakého menšího města, všechna se mu zdála úplně 

stejná. Uprostřed náměstí obecní úřad s kostelem a ospalá prázdnota.  

Vzduch byl chladný, ačkoliv už květen značně pokročil. Vytáhl si 

z cestovní tašky šál. Rukavice měl v kapse. Ale nechtěl si je teď nasadit. Na 

zádech měl spacák. Když nechytí noční autobus, přespí někde venku. Pohrdal 

hotely, spát venku se mu vždy moc líbilo – pokud tedy není moc velká zima.  

Když s ním byla minulé léto na Moravě, tak celou dobu spali venku. 

V jednom spacím pytli. Takhle projeli celou Moravu. S ní si zvykl spát venku. 

Ušetřené peníze za hotel vždy utratili za pivo.  

Chvilku přemýšlel o minulém létě. Pak se pořádně zabalil do šálu a vytáhl 

ho až k uším. Je hrozná zima – pomyslel si, ale ne nesnesitelná.  

 
1 V hindském originále ṭāun hāl. 
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Nesnesitelné asi není vůbec nic. Ani pro ni ne. Ze začátku se velmi bála. 

Teď už bude v pořádku. Teď už se není čeho bát… pomyslel si. Teď už se není 

rozhodně čeho bát – znovu si opakoval.  

Nějakou dobu stál před potravinami, pozorně se díval do výlohy, pak si na 

něco vzpomněl a vešel dovnitř.  

Obchod byl samoobsluha. Z pod pokladny si vzal košík. Různé konzervy 

byly vystaveny ve dvou řadách. V tu dobu nebylo žádné čerstvé ovoce ani 

k vidění. Dal si do košíku pár konzerv s broskvemi a ananasem. Nechal si zabalit 

půl kila salámu a plátkového francouzského sýra. Francouzský sýr měla vždy moc 

ráda. Kdykoli u něj v noci spala, tak jako myš uštipovala sýr. 

Před odchodem z obchodu si na něco vzpomněl a znovu se usmál. Koupil 

krabičku cigaret Líp. V nemocnici asi nebude mít cigarety, pomyslel si.  

Všechno zboží si uložil do cestovní tašky. Když vyšel z obchodu, pociťoval 

žízeň. Mám dost času – říkal si. Moc ne, ale na jedno malé pivo to stačí. Přešel 

náměstí a šel do hospody.  

Nesedl si. Stál před pokladnou na baru. „Jedno malé pivo,“ řekl. Aniž by se 

na něj podíval, postavil barman sklenici pod výčep. Jakmile začala pěna přetékat 

přes okraj sklenice, zastavil pípu. Špinavým hadříkem otřel sklenici a postavil ji 

před něj.  

Pozvedl sklenici k ústům. Pivo bylo docela zvětralé a vlažné, přesto se mu 

nezdálo špatné. Barman si mezitím vytáhl z kapsy klobásku a začal ji jíst. Byl to 

muž středního věku. Měl smutné modré oči. 

„Můžete mi říct, kudy do nemocnice?“ zeptal se. 

Barman se na něj pozorně zadíval. Pak jeho pohled sklouznul na spací pytel: 

„Přijel jsi z Prahy?“ 

Souhlasně přitakal. 

Barman se na něho dlouze zadíval s určitým podezřením. „Od národního 

výboru doprava…půjdete kolem hřbitova,“ řekl. „Je to hodně daleko?“ zeptal se. 

 Zvedl obscénně napůl snězenou klobásu, „asi jeden kilometr,“ řekl se 

smíchem.  



Kateřina Rührová, Nirmal Varma a Československo 

- 74 - 
 

Poděkoval mu, položil na bar modrou tříkorunovou bankovku, a aniž 

počkal na drobné, odešel.  

Venku „zářilo“ jaro, ale ne tak tíživě jako v létě. Jen takové lehké tlumené 

světlo, které přicházelo po dlouhých zimních měsících. 

Cesta trvala deset minut a on šel rychle. Teď už nebyl tak nervózní. Ted´ 

už nebyl tak nervózní, jako předtím v autobuse. Po pivu se cítil lehčeji. Poté co 

opustil náměstí, se vydal na otevřenou silnici. Vítr ustal. Občas se z polí ozýval 

chrčivý zvuk traktoru, který zněl podobně jako bzučení mouchy.  

Když došel ke hřbitovu, zapálil si cigaretu. Pak si přehodil cestovní tašku z 

jednoho ramene na druhé. Kolem hřbitova rostly vrby a jejich nové listy se 

ponořené do slunečního svitu třpytily. Na nedlážděné cestě se tu a tam objevovala 

bahnitá místa po rozpuštěném sněhu a v nich stopy po dodávkách a nakláďácích. 

Vykasal si nohavice kalhot a byl rád, že ho tu nikdo nevidí. Ale až ho uvidí ona, 

určitě bude překvapená. Snad bude i šťastná, ale nebyl si tím jistý. Když odjížděla 

z Prahy, tak mu zakázala, aby za ní jezdil. Nechtěla, aby měl někdo nějaké 

podezření. Dohodli se, že dva dny zůstane tady v nemocnici, a až se vrátí do Prahy, 

tak nikdo nic nezjistí.  

Před vstupem do nemocnice se zastavil. Její budova na malém kopečku 

vypadala spíše jako nějaký internát – tak přátelsky a nevinně. Nebyla vůbec tak 

chladně strohá jako většina nemocničních budov. 

Stáhnul si nohavice svých kalhot. Otevřel dveře a vstoupil dovnitř. Před 

ním byla dlouhá chodba. Podél ní květináče s rostlinami. Na zářivě bílé podlaze 

chodby se odrážely pokřivené stíny sloupů.   

U schodiště byl vidět velký pult. Na něm byl položený štítek s nápisem 

recepce. Za ním seděla žena v uniformě zdravotní sestry. Četla si noviny a nebylo 

jí vidět do obličeje.  

Váhavě se vydal k pultu. Sestra zvedla hlavu od novin a podívala se na něj. 

„Koho chcete navštívit?“  

Řekl jméno. Zdálo se mu, že to není jen sestra, ale žena oblečená jako sestra. 

To pomyšlení ho trochu uklidnilo. Ze zásuvky stolu vytáhla nějaký seznam.  
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„Je v porodnici?“ zeptala se.  

Chvilku zůstal stát v rozpacích, pak si setřel pot z čela.  

„To nevím. Jsem tu poprvé. Můžete se podívat do seznamu?“ zeptal se. 

Nemusel to ani říkat, protože ona už se do seznamu dívala.  

„V porodnici jméno vaší paní není,“ podívala se na něj sestra významně.  

„Ona není má manželka,“ řekl, „tedy tím myslím, že zatím nejsme 

sezdaní...“ Byl zoufalý a pokusil se o úsměv. Pak mu došlo, že tohle objasnění 

bylo nejen prázdné ale i hloupé.  

Sestra se na něj podívala nebývale chladně a pak si pomalu odhrnula vlasy 

dozadu.  

„To jste mi měl říct hned.“ řekla. V jejím hlase teď nebyl náznak mrzutosti, 

jen strohého nezájmu. Ze stolu vytáhla jiný seznam. Znovu se zeptala na jméno.  

Potichu čekal.  

„První patro, chirurgické oddělení vpravo.“ Zběžně se na něj podívala a 

začala opět číst noviny.  

Když dorazil na konec chodby galerie, začal stoupat po schodech. Dveře na 

obou stranách byly otevřené. Ženy seděly v županech (v dlouhých sukních) na 

postelích. Za dveřmi na šnůře se sušily nylonové punčocháče, podprsenky a 

spodní prádlo. Ve vzduchu se držel vlhký nakyslý pach, který převážně pocházel 

z intimních částí ženského těla nebo z oblečení. Na kovovém zábradlí byly 

pověšené červenomodré kyblíky s pískem. Asi k uhašení ohně – pomyslel si.  

Když chtěl zatočit na chirurgii, zdálo se mu, že ho někdo chytil zezadu za 

ruku. Poněkud plaše se otočil. Před ním stál dobře stavěný muž. Měl dlouhý bílý 

plášť a volné kalhoty, které tu doktoři nosí.  

„Za kým jdete?“ zeptal se.  

Znovu řekl jméno.  

„Dobrá, ale tohle tu budete muset nechat.“ ukázal prstem na jeho spacák.  

Sundal spací pytel ze zad a položil ho do kouta.  

„Co je v tom?“ díval se na jeho cestovní tašku.  
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Mlčky sundal tašku z ramen a postavil ji před něj. Doktor se zběžně podíval 

dovnitř a uviděl konzervy. Pak se tiše zasmál.  

„So you are the man.“ přestal mluvit svou řečí a přešel do angličtiny.  

„Co tím myslíte?“  

„Nic…“ znovu přešel do svého jazyka.  

„Postel číslo sedmnáct… Jen půl hodiny. Ještě je hodně slabá.“ řekl 

strohým profesním hlasem. „Můžete jít dovnitř.“  

Ale potom nebyl schopen jít rovnou dovnitř. Nějakou dobu stál a držel 

cestovní tašku oběma rukama jako malé dítě.  

U dveří bylo prázdné kolečkové křeslo. Před ním velká hala. Po obou 

stranách malé kabinky, mezi nimiž byly pověšeny dlouhé závěsy růžové barvy. 

Za každou kabinkou bylo nevýrazné světlo. V jednom koutě haly bylo lehátko. Na 

něm několik špinavých bavlněných obvazů – asi je tu nějaká sestra ve spěchu 

zapomněla.  

Šel dovnitř. Poté, co sundal svůj spací pytel ze zad, cítil se lehčeji. Přišel 

k posteli číslo sedmnáct a zůstal stát. Uvnitř bylo naprosté ticho. Asi spí – 

pomyslel si.  

Zpočátku nebyla ani vidět. 

Před ním byla docela velká postel, která byla urovnaná a čistá. Na ní dvě 

dlouhá prostěradla. Byla úplně bílá. Bylo těžké vůbec pochopit, kde je hlava 

postele. Nikde nebylo žádné vyvýšené místo. Chvilku mu připadalo, že je postel 

prázdná.  

Nebyla prázdná. Z prostěradla vykoukla její hlava, pak oči. Dívala se na 

něho, pak se trochu zasmála a na rtech jí zůstal úsměv. Poznala ho.  

Podívala se směrem k židli a naznačila, aby si ji vzal. Byl na ní položený 

hrnek plný mléka.  

„Ty jsi ho nevypila?“ řekl a naklonil se.  

„Později… Dej ho dolů.“ 

Přitáhl si židli blíž k posteli. 

„Kdy jsi přijel?“ 
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„Jen před chvílí…“ 

Její rty byly tmavě fialové. Místy se jí rozmazala rtěnka.  

„Kdy?“ zeptal se jí.  

„Ráno… Sundej si kabát.“ sundal si kabát a postavil cestovní tašku za židli. 

Okno bylo zavřené. Vedle ležel její kufr, který si s sebou přivezla z Prahy.  

„Netrvalo to dlouho?“ zeptal se. 

„Ne, dali mi chloroform. O ničem jsem nevěděla.“ řekla.  

„Říkal jsem ti, že nic neucítíš… Nechtělas mi věřit,“ pokoušel se usmát.  

Mlčky se na něj dívala.  

„Řekla jsem ti, že nechci, abys přijel…“ řekla.  

„Vím… ale teď jsem tady.“ 

Naklonil se nad postel. Políbil ji do jejích hnědých vlasů… pak na ústa. I 

přesto, že v pokoji bylo teplo, její tvář byla úplně ledová. Líbal ji. Stále měla hlavu 

na polštáři.  

„Jsi teď šťastný?“ její hlas byl velmi slabý.  

„Šťastní jsme byli oba už předtím,“ řekl. 

„Ano… a teď jsi šťastný?“ 

„Víš, že… Je to správné pro nás pro oba… Už jsem ti to říkal.“ 

Zpod prostěradla jí vyklouzla hruď. Měla na sobě zelenou noční košili, na 

níž byly černé květy. Když je viděl u sebe v pokoji, tak ho příjemně rozechvívaly. 

Ted’ mu byly trnem v oku. 

„Co v tom je?“ podívala se směrem k jeho cestovní tašce.  

„Ale nic… Jen jsem tu koupil pár věcí.“ Z tašky vytáhl jednu věc po druhé 

a začal je pokládat na postel. Konzervy broskví a ananasu, salám, francouzský sýr 

a krabičku Líp. 

„Dáš si teď sýr?“  

„Ne… později.“ Dívala se na věci na posteli. 

„Teď bys neměla být nezodpovědná s jídlem a pitím,“ řekl.  

„Ptal se tam někdo po mně?“  
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„Ne… nikdo neví, že jsi tady,“ řekl. Na chvilku zavřela oči. Její vlasy byly 

už předtím krátké… teď přitisknuté na polštář vypadaly ještě kratší. Minulé léto 

si je obarvila na černo – jen pro něj, aby měl radost. Jí se zrovna moc nelíbily. Od 

té doby vlasy pomalu zesvětlaly, ačkoliv dodnes jsou některá místa černá.  

„Nejsi unavená?“ vzal ji za ruku.  

„Ne…“ podívala se na něj. Pak vzala jeho ruku a stáhla ji pod prostěradlo. 

Pomalu ji položila na své břicho.  

„Cítíš nějaký rozdíl?“ zeptala se. Jeho ruka ležela na jejím nahém břiše.  

„Máš snad nějaké bolesti?“  

„Ne.“ slabě se zasmála. „Teď se cítím velmi lehká. Teď, když tam nic není.“ 

Podíval se na ni. Její zaschlá rtěnka se na světle třpytila. Pomalu odtáhl svou ruku.  

„Neměla bys moc mluvit,“ řekl. 

„Připadám si tak lehká,“ řekla. 

„Říkal něco doktor?“  

„Ne… jen kdybych přišla o měsíc dřív, tak bych nebyla tak slabá.“ 

„Cítíš se hodně slabě?“ zeptal se. 

„Ne, přijdu si hrozně lehká.“ 

„Už předtím jsem ti říkal, že máš jít hned. Ty jsi to odkládala.“  

„Všechno víš dopředu nejlíp,“ řekla.  

Mlčel a díval se jinam.  

„Zlobíš se?“ opřela se o loket a posadila se. Podívala se na něj.  

„Ne. Ale neměla bys moc mluvit.“ Hladil ji po vlasech, když to říkal.  

„Podívej… teď už se není čeho bát,“ řekla. „Jsem v pořádku.“ 

„Ale ještě pořád na to myslíš?“ řekl. „Nemyslím na nic,“ odpověděla.  Pak 

mu rozepnula kabát. – „Ty nemáš svetr?“ – „Dnes nebyla moc zima,“ odpověděl. 

Nějakou dobu byli oba zticha. Mezitím přišla sestra. Byla blondýna a od pohledu 

veselé povahy. Na oba se podívala a pak šla blíž k posteli. 

„Neměla byste teď takhle sedět,“ sestra jí položila hlavu na polštář. Pak se 

podívala na něj. 

„Neměla by se moc stresovat.“  



Kateřina Rührová, Nirmal Varma a Československo 

- 79 - 
 

„Za chvilku půjdu,“ řekl. 

Sestra se podívala na nakoupené věci ležící na posteli. Otočila se na něj a 

usmála se. „Příště byste měl být opatrnější,“ řekla. V hlase měla náznak, že 

žertuje. Byl zticha a díval se jinam. Na odchodu se zastavila.  

„Máte dost vaty?“ zeptala se. 

„Ano, děkuji,“ řekla a sestra odešla.  

„Na chvilku se prosím otoč,“ řekla tiše. Něco vytahovala z pod polštáře.  

„Půjdu ven,“ řekl. 

 „Ne, to není potřeba. Jen se otoč.“  

Začal se dívat na stěnu vzadu. Vzpomněl si na noci v minulosti, když vstala 

z postele v jeho pokoji a oblékala se a on se otočil ke zdi a naslouchal šustění její 

sukně. 

„Hotovo… Už můžeš,“ řekla.  

Otočil si židli a přitáhl ji k posteli. Ve vzduchu byl slabý zápach, který byl 

jiný než vůně chloroformu. Jeho oči náhle zabloudily k umyvadlu pod postelí. 

Bylo tam mnoho zakrvavělých kousků vaty. Nemohl uvěřit tomu, že by to mohla 

být všechno její krev. 

„Ty ještě…“ zastavil se.  

„Ne… Jenom trochu.“ 

Naklonila se a umyvadlo šoupla pod postel.  

„Máš cigarety?“ zeptala se. Znovu si lehla. 

Vytáhl z krabičky Líp dvě cigarety a strčil si je do pusy. Obě zapálil 

zápalkou a jednu jí dal.  

„Můžeš tady kouřit?“ 

„Ne… ale nikdo mě nevidí.“ Hodně potáhla.  

Když vyfukovala dým, rozšířily se jí nozdry. Pak cigaretu hodila do 

umyvadla.  

„Nemůžu kouřit,“ slabě se zasmála. Usmívala se. Vytáhl cigaretu 

z umyvadla a uhasil ji. Na cigaretě zůstaly stopy po její rtěnce. 

„Dáš si teď sýr?“ 
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„Ne… měl bys jít.“ 

„Už půjdu. Ještě je čas.“ 

Zavřela oči.  

„Chceš spát?“ tiše se zeptal. 

„Ne…“ otevřela oči. Vzala ho za ruku a lehce ji stiskla.  

„Myslela jsem si, že přijdeš.“ řekla. 

Mlčky se na ni díval. 

„Poslyš… teď můžeme žít jako předtím,“ v jejím hlase byl patrný údiv.  

„Vzpomínáš…“ tiskl jí ruku a řekl: „Minulé léto jsme chtěli jet do Itálie… 

teď tam můžeme.“  

„Teď můžeme kamkoli,“ podívala se na něj, „už nám nic nebrání.“ 

Znovu se mu zdálo, že zní nějak divně, ale usmívala se, tak tomu nevěnoval 

pozornost. 

Z chodby se ozývalo skřípání kolečkového křesla. Z vedlejší kabinky někdo 

hlasitě křičel. Nějaká žena odtáhla závěs a nakoukla dovnitř, ale když ho tam 

uviděla sedět, prudce se otočila.  

Podíval se na hodinky a pak si začal oblékat kabát.  

„Měla bys ty věci sníst,“ řekl anglicky.  

Přikývla. „Rozumělas, co jsem ti řekl?“ 

„Řekl jsi, že mám sníst ty věci,“ zopakovala jeho větu v angličtině. Slabě 

se zasmáli. 

Omotal si šálu kolem krku. Prázdnou tašku si dal na rameno a vstal ze židle. 

Zůstal stát: „Odcházíš?“ 

„Ano, ale zítra přijdu ve stejnou dobu,“ řekl. Hleděla na něj bez mrknutí. 

„Pojď sem,“ řekla. 

Naklonil se nad postel. Stáhla si prostěradlo z těla a oběma rukama objala 

jeho obličej a položila si ho na prsa. 

„Někdo přijde,“ řekl slabě.  

„Tak ať přijde,“ řekla.  
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Chvíli poté, co vyšel ven, se setmělo. Byla jarní noc. Ve vzduchu se linula 

lehká vůně půdy. Bezstarostně se nadechl chladného vzduchu. Po stísněné a 

přetopené kabince mu přišla atmosféra venku obzvláště osvěžující. Podíval se na 

hodinky. Ještě má deset minut. Zaradoval se, že si před odjezdem do Prahy stihne 

dát ještě pivo.  

Nějakou dobu ležela na posteli se zavřenýma očima. Když si byla jistá, že 

už musí být od nemocnice daleko, tak pomalu vstala. Otevřela okno. Venku ve 

tmě zářila světla toho malého města. Vzpomněla si na svůj pokoj na ubytovně 

v Praze. Odešla odtud jen před dvěma dny. Ale jí přišlo, jako by to už byly celé 

věky. Nějakou dobu tam jen tak stála. Z porodnice se ozýval křik nějakého 

novorozence, pak všechno utichlo.  

Potichounku přešla k posteli. Vytáhla z kufru starý ručník. Důkladně 

zabalila všechny věci, které jí přinesl, do ručníku. Přišla k oknu a všechny je 

vyhodila ven do tmy.  

Když se vrátila k posteli, točila se jí hlava. Na židli ještě zůstal balíček Líp. 

Jednu si zapálila, ale znovu jí chutnala divně. Uhasila ji o podlahu a lehla si. Jen 

jedna teplá slza jí stekla z očí a ztratila se ve vlasech, ale ona si jí nevšimla. V klidu 

spala.  

 

Přeloženo z hindského originálu: Antar (In: Jaltī jhāṛī. Vyd. 4. Naī Dillī: 

Rājkamal prakāśan, 1973. s. 132–144). 
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Příloha 4: Proti temnotě 

Když jsem znovu usedl do vlaku, nepřišlo mi nijak zvláštní, že jsem za těch 

deset pražských dnů nehovořil o literatuře ani o spisovatelích. Otázky, s kterými 

jsem přijel z Londýna, stejně tak zůstaly nevyřčeny. V Praze se jejich význam, 

relevantnost ba dokonce i jejich „literárnost“ ukázala vskutku lichá. Co se v 

současnosti píše? Bylo hrozné, jak teď byla ta otázka směšná. 

Vrátil jsem se do Prahy v hrozných dnech. Cesta z Londýna do Prahy trvala 

den a půl. Celá střední Evropa se třpytila ve slunečním svitu. Dlouho jsem nemohl 

uvěřit, že to je tatáž cesta, kterou jsem už několikrát absolvoval. Když jsme 

dorazili na hranice Československa, začali moji londýnští společníci vyhlížet z 

oken ven. Vůbec poprvé se jim naskytla příležitost cestovat do „socialistické“ části 

Evropy. Pro mě to bylo také poprvé, co jsem cestoval do země obsazené vojáky a 

tanky jiných „socialistických“ zemí. 

Bylo to poprvé od sovětské invaze, co jsem přijel do Prahy. Opravdu mě 

potěšilo, když jsem před pár dny dostal od svých českých přátel z Londýna 

pozvání na nadcházející konferenci v Praze. Ta myšlenka se na promočených a 

mlhavých ulicích Londýna zdála nemožná. Představa, že se vrátím do toho města, 

které není mojí vlastí, ale které je už roky mým domovem: do toho města, o jehož 

osudu, naději a smutku přemýšlím dnem a nocí — že tam znovu přijedu, sednu si 

do svých starých známých hospod a hospůdek a setkám se se svými přáteli, kteří 

mi v posledních dnech nemohli ani otevřeně napsat dopis, že překonám řeku ve 

starých, skřípajících pražských tramvajích, že uslyším češtinu z úst Čechů. Jen 

samotné pomyšlení na to mi přinášelo nezměrnou radost, přesto jsem se až do 

poslední noci nedokázal rozhodnout. Uvnitř mi znovu a znovu cosi bránilo. Nebyl 

to strach. Byl to slabý pocit studu za sebe sama. Když nejsme s to zůstat s nějakou 

zemí v dobách nouze, člověka zrovna nešlechtí, když tam pak přijede jako 

pozorovatel. 
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Před měsíci, to bylo v srpnu, v tu dobu, co jsem opouštěl Prahu, jsem se 

dlouho do noci pohyboval v davu tisíců lidí po Praze. Vzduchem se znovu a znovu 

nesla jen jedna věta: „Chceme slyšet pravdu!“ Do půlnoci stál zástup lidí před 

budovou komunistické strany — čekali na pravdu, ale nebyl nikdo, kdo by jim 

mohl dát falešné ujištění. Kancelář strany je naproti řece. V tichu noci se osvětlení 

mostů jemně třpytilo na vodě. V mém pokoji bylo všechno rozházené — staré 

krámy, knihy, gramofonové desky, časopisy. V příštích dnech jsem měl odjíždět, 

to ale lidé z davu nevěděli. Netušili, že jsem tu jen host, který s nimi skanduje s 

lístkem do Londýna v kapse. Vlastně jen jako pozorovatel, protože jakmile si 

usmyslíme, že něco opustíme, ať už je to zásada, vztah či město, tak nezůstáváme 

ničím víc než pozorovatelem. S lístkem na vlak je spojeno vytvoření povrchního 

pouta, které není ani strachem ani odpovědností ani nákloností, není ničím. Tak 

jsem tedy přijel. 

* * * 

Znovu tam jedu. 

Jakmile jsme překročili západní hranici, byly ve vlaku slyšet hlasy. V nich 

radost a bezstarostnost. Dva mladíci hráli na kytaru lidovky ze svého kraje. Venku 

bylo parno. Na zdech nádraží a na zdech domů bylo červeně tlustě vyryto 

„Dubček, Svoboda“, asi to bylo napsáno ve dnech invaze. Další nápisy byly 

smazané… Slovo „Rusi“ bylo ještě viditelné, „jděte domů“ už vybledlé — i přes 

umytí čitelné. 

To byl můj první dojem. Svým způsobem to představovalo celou mou cestu 

do Čech. Rozpor mezi umytými a čitelnými slovy, pokus udržet tento klam stůj 

co stůj, ačkoliv to ve skutečnosti nemá žádnou cenu. Jedinou podmínkou je zůstat 

naživu a pro malé země jako Československo je tato podmínka na výsost důležitá 

— jako plamen pro tenkou svíčku z vosku. Jeho existence, stejně tak jako jméno 

na mapě, může zmizet jedním dechem. 

To byl můj druhý pocit, že to, co považují cizinci za zbabělost, je v očích 

Čechů politická obratnost. Tolikrát jsem slyšel od svých přátel: „Pokud budeme 
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klást jakýkoli odpor či demonstrovat, tak přijedou znovu ruské tanky a zničí i 

poslední jiskřičky naděje.“ 

Ony poslední jiskřičky naděje nejsou pouhou iluzí. Cizinci mluví o boji, 

Češi o své existenci. Jejich existence je spjatá se stoletími starou kulturou, 

jazykem a literaturou. Češi jsou možná úplně první, kteří nezapadají do konceptu 

moderní politiky. Pokud přikládají politice nějaký význam, tak pouze v těch 

případech, když je jiné země chtějí vtáhnout do své politiky — před první válkou 

Rakousko, v druhé světové tehdejší Německo a nyní Sovětský svaz. 

Zeptáte-li se jakéhokoli průměrného Čecha, jaké je jeho největší přání, tak 

vám neřekne socialismus, nezávislost ani rovnost. „Chceme, aby nám všichni dali 

pokoj,“ bude jeho odpověď, protože klid je něco, po čem malé středoevropské 

země vždy touží. 

Problém je, že pro velké země tohoto světa je jejich uvažování a přání, ač 

tak malé a skromné, nesplnitelné. 

S příjezdem do Prahy jsme museli nejprve čelit nekonečným hrůzu 

nahánějícím zvěstem. Ve vzduchu bylo takové napětí, že nás to zpočátku vyvedlo 

z míry. Všichni říkali, že sovětská vojska mohou kdykoli v kteroukoliv hodinu 

znovu přijet. Čekali a já jsem se nezmohl na nic jiného než s nimi čekat na jejich 

„opětovný“ příchod. 

Příčinou tohoto nového napětí bylo pouze to, že před třemi dny český tým 

podruhé porazil ruský tým na mezinárodním turnaji v ledním hokeji. Všechen 

odpor a rozhořčení, které se za poslední měsíce nahromadily proti sovětskému 

Rusku, najednou vybuchly ve vítězoslavné nadšení. Spolu s tím se v několika 

městech konaly protisovětské demonstrace. V Praze se na zdech objevovaly 

číslice 4:3 — to bylo skóre zápasu. Ve vymýšlení sloganů mají Češi tolik 

zkušeností jako málokdo — humor a satira jsou pozoruhodně propojeny, o verši 

ani nemluvě. Na zdech stálo napsané: „Neměli tam tanky, dostali čtyři branky!“ 

Další heslo, které se stalo velmi oblíbeným a bylo k vidění na každé zdi: „Jděte 

domů, Ivane, tam čekají Číňané.“ 



Kateřina Rührová, Nirmal Varma a Československo 

- 85 - 
 

To je česká nátura, která i v časech nejhlubší krize hledá svou zbraň. Dokud 

to nepochopíme, zůstane pro nás český lid navždy cizí, tajemný a neproniknutelný. 

Z mnoha zemí sem přicházela revoluční mládež a marxističtí 

intelektuálové, aby se podívali na boj Čechů proti sovětským vůdcům a novým 

stalinistům. Byli sklíčení a zklamaní, když neviděli ani stopy odporu. Lidé stáli na 

mostech a opalovali se, hospody zůstaly přeplněné, ženy zase stály ve frontách na 

zeleninu, všude byl klid, žádný rozruch ani pozdvižení. To se mě dotklo. 

Rozladěně říkám svým českým přátelům, že jestli zůstanou sedět s rukama 

založenýma, tak se situace ještě zhorší. Dívají se na mě a pak se rozesmějí. Ano, 

opravdu se smějí: „Ty si myslíš, že my můžeme něco dělat… Hledají záminku, 

pokud uspořádáme byť jen jednu demonstraci či stávku, dostanou příležitost a 

budou moci říct, že za vše můžou československé kontrarevoluční živly. Řeknou, 

že Dubček nemá takový vliv, aby mohl v zemi udržet klid a pořádek, a také 

dostanou příležitost odstranit Dubčeka a další oblíbené politiky. Kdykoli se 

mohou zaplnit vězení. Kdykoli…“ 

„Ale na Kubě stačila hrstka revolucionářů a ve Vietnamu…“ říká americký 

tajemník Bartranda Russella. 

„Takoví lidé prostě nechápou argumenty Čechů.“ 

„Ale my přece nejsme Kuba — my jsme uprostřed Evropy!“ Spor nebere 

konce. Posloucháme, a nakonec se unavíme. Pijeme pivo. Venku září jarní slunce. 

Proud Vltavy se třpytí, modré svahy Letné, fronty před obchody, staré ženy pijící 

kávu… Praha přesně taková, jakou jsem ji opustil. Na moment zapomenu na fámy, 

které se tu všude šíří, na své přátele a jejich starosti a noční můry. Historie, ať je 

jakkoliv tíživá, je abstraktní a může probíhat bez povšimnutí. Pravdivá je tato 

chvíle, to vedro, smích dívek a udivený hlas mých přátel po telefonu. „Ty jsi v 

Praze? Fakt! Tak tedy dneska večer…“ 

Ne, je to nesnesitelné. V parné ospalé Praze se zdá ta představa, že několik 

mil od města v lesích stojí v kasárnách sovětské tanky, které v mžiku mohou 

obklíčit město, nemožná, nesmyslná, nereálná. Je to komické. Jdu po ulici a směju 
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se. Lidé na mě nevěřícně hledí a usmívají se. Koneckonců turisté mají právo se 

smát. Zatím na to nebyly uvaleny žádné restrikce. 

Ale ten úskok, ten příjemný sebeklam dlouho nevydrží. Dostane každého 

jako mikrospánek, který dopadne na řidiče automobilu, a když se po pár 

sekundách vyděšeně probudí, jeho tělo se třese při samotné představě, co se mohlo 

stát. 

* * * 

Nořím se dál do šera — do kanceláře svazu spisovatelů, do budovy 

Filozofické fakulty na nově přejmenovaném náměstí Jana Palacha. Stoupám po 

schodech. Utíkám do neznámých restaurací, v jejichž bezpečných koutech je 

možné vést rozhovory. Mluvím, poslouchám a pak zase mluvím a v noci před 

spaním se mi znovu a znovu zjevuje jedna tvář — vlastně dvě tváře, protože s ní 

sedí i její manžel. Bydlí v jiném městě. Od svého příjezdu do Prahy jsem jim zatím 

poslal jen jednu pohlednici. Nečekal jsem, že oba nechají své práce (ona je 

doktorka, on inženýr) a přijedou do Prahy, aby se se mnou na chvilku sešli. 

Objednali jsme si červené víno. Než se provdala, vždy za mnou přicházela 

s lahví červeného vína. Jejího manžela jsem poznal až mnohem později a od 

začátku se mi líbil. Byl velmi dobře stavěný, vysokého vzrůstu, nadmíru tichý a 

svou ženou milován. Žárlil jsem na něj. 

Ještě teď na něj žárlím, když sedí přede mnou. Mluvili jsme o všem 

možném — o Londýně, o Praze, o nadcházejících letních prázdninách. Mezi tím 

vším mi přišlo, že něco skrývají, že se mě chtějí zeptat na něco zásadního, ale 

jeden před druhým se ostýchá. Možná se mi to jen zdá, pomyslel jsem si. Po 

chvilce odešel její manžel koupit cigarety. 

„Přijeli jsme si pro radu,“ řekla. „Jakou radu?“ díval jsem se na ni poněkud 

udiveně. „My…“ odmlčela se, podívala se kolem sebe, „přemýšlíme, že bychom 

odjeli z Československa.“ 

„O prázdninách?“ 

„Ne… navždy,“ řekla. 

„Jste blázni!“ vyhrkl jsem. 
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„To není žádné unáhlené rozhodnutí…“ zvažovala každé slovo. „Hodně 

jsem nad tím přemýšlela. Víš, že pro mě není snadné opustit Prahu, ačkoliv v Praze 

nebydlím!“ Slabě se zasmála. „Vidíš, jaká je situace — zase se vrací, co už tu 

jednou bylo. Cenzura novin, strach z tajné policie, lidi, které se podařilo dostat 

pryč, se opět vrací na svoje pozice. Jestli to bude pokračovat dál, přestanou 

vydávat pasy. Bude to to samé, co už jsme jednou zažili. Všechny naděje, které 

jsme si za poslední roky vytvořili, jsou marné…“ 

Její hlas se pomalu třásl a pak umlkl. Každý má své vzpomínky, ale jednu 

vzpomínku mají všichni stejnou. Ještě teď mají slzy v očích při pomyšlení na 

zářivý sen — když si vzpomenou na pražské jaro — svobodný tisk, jednání dlouho 

do noci, Dubčekův úsměv a především — pocit sebeúcty, který vzniká jen a jen 

ve svobodě. 

„Pokud by zůstala ta stará temnota,“ říká, „pak by nám asi ta dnešní tak 

nevadila. Koneckonců jsme si na ni už za posledních dvacet let zvykli… ale co 

jsme měli minulý rok, potom už…“ Její věta zůstala nedokončená, stejně jako její 

sen. 

„Co myslíš?“ 

„Tvoje sny se nedají uskutečnit jinde než v Praze!“ říkám. „Některé tváře 

jsou navždy spojené s určitým městem.“ 

Poznal jsem ji v Praze. V ní jsem poznal Prahu. Pokud se říká politice, která 

je teď měla od sebe oddělit, socialismus, tak s tím socialismem nechci mít nic 

společného. 

Tehdy jsem si vzpomněl ještě na jednu noc. Během dubna — byly to přesně 

tyto dny, jenom před rokem. Ve straně se děly změny — lidé, kteří si léta politiky 

nevšímali, poprvé spojili svou budoucnost s osudem strany. V socialistické historii 

to byla největší revoluční změna. Není divu, že sovětské politiky tato změna 

vyplašila nejvíce — a to je na tom komické — protože tato situace vlastně měla 

být naplněním jejich snu o tom, že se komunistická strana stane vskutku oblíbenou 

mezi lidmi! 
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Jaká krutá náhoda! Onoho dne si za mnou také přišli pro radu. Byl jsem 

dost překvapený, když mi tenkrát řekli, že chtějí vstoupit do komunistické strany. 

Předtím nikdy neprojevovali zájem o politiku. Manžel inženýr, ona doktorka. Oba 

hledali ve své práci poslání, protože kromě ní bylo vše pokrytecké a prázdné. Pak 

se něco stalo… Najednou měli pocit, že něco zmůžou. Dříve byla politika jen zeď, 

o kterou jste si mohli jen rozbít hlavu, a nic víc. Nyní žádná zeď nebyla a její 

neexistence nebyla ničím menším než zázrakem. „Když jsem dřív jela do ciziny, 

ostýchala jsem se říct, že jsem Češka. Poslední dobou mám pocit, že bych mohla 

vyrazit kamkoliv se vztyčenou hlavou.“ 

To mi řekla minulý rok. 

A teď sedíme naproti sobě. Opět je duben, ale jaký ničemný! Jak nelítostný! 

„Kam chcete jít?“ zeptám se. 

„Kamkoliv…“ říká. 

„Přišlo by mi divné potkat tě někde na ulicích Londýna nebo Stockholmu!“ 

pokouším se vtipkovat. 

Taky se směje. Zvednu oči a dívám se na ni, vidím, že pláče. Slzy utopí ve 

sklenici alkoholu. Její muž ji hladí po vlasech, laská: „V posledních dnech z ničeho 

nic začne brečet!“ Váhavě se na mě dívá, ač si to nepřizná, ale snaží se mě uklidnit. 

Vyjdu ven z ticha do pražských ulic, a když se schyluje k noci, sleduji 

poklidně plynoucí tok Vltavy. Kolik vody uplynulo! Lidé, kteří toužili minulý rok 

vstoupit do komunistické strany, se teď bojí žít ve své zemi! Slouží 

Československo ke cti představitelům socialistických zemí? 

* * * 

„Znáte Lenina?“ 

Směje se. Lenina? Podívám se na ni. Obrázek z dětství, který visí v mém 

pokoji. Možná je tam ještě dnes. Lenin a Gorký na něm stojí vedle sebe — 

Gorkého smutné oči jsou upřené do dálky, Leninovy nikoliv. Pohybují se — na 

nehybné fotce se hýbou oči — Leninovy oči. 

V kanceláři Československého svazu spisovatelů mluvím se ženou, která 

mě zná dlouhá léta. Ať už jsem kdekoliv, třeba na druhém konci světa, nikdy mi 



Kateřina Rührová, Nirmal Varma a Československo 

- 89 - 
 

nezapomene poslat české knihy a noviny. Jak mě uvidí, nechá práce. No řekněte 

sami, kdo pracuje den před velikonočními svátky! 

„Tři měsíce jsme nemohli do kanceláře!“ vybavuje si vzpomínky z dob 

invaze. „Nejprve obsadili kancelář svazu spisovatelů. Nevěděli, kde sídlí kancelář, 

a když se ptali kolemjdoucích na adresu, tak ti je vždy posílali opačným směrem!“ 

Smála se. Já taky. Po krátké odmlce říká: „Vyfantazírovali si, že čeští spisovatelé 

si v kanceláři schovávají munici. Několik dní jejich vojáci střežili naši kancelář se 

zbraní v ruce… dole je naše výloha, tehdy tam byly vystaveny Leninovy knihy. 

Jen si to představte, ruští vojáci dnem a nocí mířili zbraněmi na obrázky Lenina… 

Jednoho dne jsem se jich zeptala, znáte Lenina…?“ 

„Ruských vojáků?“ 

„Ano, řekla jsem jim, že ty knihy, na které míří zbraněmi, jsou Leninovy. 

Nic nechápali. Jen se smáli.“ 

* * * 

Kolik je v Praze schodišť — tmavých, zvlhlých! Jako Kafkovy povídky, 

spletité a tajemné. Když stoupám po schodech, vylézají ze svých zákoutí staré 

kočky. Dívají se na mě a já na ně. Poté mi uhnou z cesty, míjím je a stoupám dál. 

Nahoře bydlí pětašedesátiletá doktorka Drbalová. Cizí studenti ji s láskou 

nazývají „maminkou“. Před sedmi lety, když jsem poprvé přijel do Prahy, 

vyřizovala mi ubytování a další nezbytné náležitosti. Kdy se z mé ochránkyně 

stala přítelkyně, je také spletitý příběh, jako ta pražská schodiště. Ale namísto šera 

je v našem přátelství jen světlo. Překvapeně na mě pohlédla. „Myslela jsem si, že 

jsi v Indii!“ Dává mi pusu a já mám pocit, že jsem se opět ocitl na světle… Nikdy 

nebyla stará. 

V mládí se stala komunistkou a je jí dosud. Její muž byl také komunista. 

Zabili ho Němci v koncentračním táboře. Jeho matka ještě žije, je jí devadesát. 

Říkáme jí babičko. 

Doktorka Drbalová mi dělá kávu. Mlčky pijeme. „Jak se má babička?“ ptám 

se. Oba se vyhýbáme tomu, co mezi námi visí ve vzduchu. 
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„Nedůvěřuje mi — ve svých letech o mně začala pochybovat!“ smutně se 

zasměje. 

Čekám, že bude vyprávět nějakou zábavnou historku. V babiččině 

nepřítomnosti probíráme její bláznivé zvyky. „Je přesvědčená, že jsem se 

zbláznila! Když mě vidí, uteče do svého pokoje,“ říká. Tentokrát se nesměje. 

„Co se stalo?“ ptám se. 

Chvilku je zticha a dívá se ven. Její bílé vlasy uvolněné z drdolu jí padají 

na záda jako povadlé květy. 

„Nevím… možná je to stářím. Vidí mě jako stařenu a já ji!“ rozesměje se. 

„Bylo to večer 20. srpna…“ řekla klidně, „ležela jsem na gauči v kuchyni. 

Byla jsem tak unavená, že jsem byla i líná přesunout se do ložnice. Ty přece víš, 

že Karel (její manžel) tenkrát nelegálně poslouchal rádio a občas spal na tom 

samém gauči. Oné noci, když sem vtrhlo gestapo, tak na tom gauči spal…“ ztichla 

a mně se zdálo, že se jí vrátilo dvacet let staré trauma. 

„Babička spala ve svém pokoji… rádio bylo puštěné a já jsem podřimovala 

na gauči v kuchyni… ani nevím, proč a jak jsem se probudila. Možná kvůli tomu 

rádiu. Hráli Smetanu. O půlnoci hráli Smetanu! Ničemu jsem nerozuměla. Znáš 

tu podivnou mrazivou pachuť strachu? Když do Prahy přišli němečtí vojáci, tehdy 

taky… hráli Smetanu. Pak najednou nahrávka přestala a slyšela jsem hlas hlasatele 

— „Jsou tady!“ I oni přišli… oběma rukama jsem popadla rádio jako by… jako 

by to byla Karlova hlava… když ho gestapo vytrhlo z mých rukou a odvedlo… 

tehdy jsem si pomyslela, to není možné, a pak jsem znovu slyšela, že jdou na 

Prahu, a pak jsem postavila rádio na stůl, z peněženky jsem vytáhla svoji 

stranickou legitimaci a Karlovu stranickou legitimaci, kterou jsem dlouhé roky 

schraňovala v jeho kufru… napadlo mě, že je obě roztrhám, pak jsem si vzpomněla 

na Karla a neudělala jsem to… umřel, protože byl komunista, ale můžu já žít jako 

komunistka…? A pak jsem uslyšela jejich tanky dole před domem, jeden za 

druhým mířily na Václavské náměstí, dělaly takový rámus, že babička, která je 

víc než nahluchlá, otevřela dveře svého pokoje, přišla do kuchyně a zeptala se mě, 

co je to za zvuky. Nejdřív mě napadlo, že jí nic neřeknu, ale z úcty k jejímu stáří, 
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a navíc mi přišlo plytké lhát jí v tuto chvíli, a tak jsem jí slovo od slova zakřičela 

do ucha, že sovětské tanky obsazují Prahu. Myslela jsem si, že když tu zprávu 

uslyší, užasne. Byla udivená, ale její reakce byla přesně opačná, než jsem čekala. 

Radostí se jí rozzářil obličej: „Ty jsi mi nevěřila, ale co jsem ti říkala? Teď našemu 

Karlovi nemohou zkřivit ani vlásek! Všechny nás zachrání!“ Udiveně jsem se na 

ni podívala. „Koho zachrání? Před kým?“ křičela jsem na ni… a pak řekla babička 

radostně: „Před Němci, před kým jiným? Jejich tanky nás přišly osvobodit. 

Nevidíš to! Říkala jsem, že jednoho dne sem dorazí Rudá armáda a my se budeme 

moci svobodně nadechnout.“ Babička celé noci chodí po pokojích. Stále žije ve 

své minulosti, kdy ruská armáda opravdu osvobodila Prahu. Neřekla jsem jí nic. 

Nedokážu ji připravit o její konejšivou iluzi. Má na to právo. Pokud připravíme 

devadesátiletého člověka o jeho minulost, tak co mu pak zbude?“ Doktorka 

Drbalová se na mě podívala a suše se zasmála: „Je mi pouze nepříjemně, když se 

mě naléhavě ptá, kdy už Karla pustí a on se vrátí domů. Nenapadá mě žádná 

výmluva!“ Pak se úplně odmlčela. Když jsem šel znovu po schodech, tak se mnou 

nezůstala její slova, ale její mlčení. A to ve mně zůstává i nadále. 

* * * 

Ukazovali mi fotky, velmi staré, zažloutlé fotky, ale obě tváře jsem poznal. 

V rukou drží vlajku a stojí na jedoucím náklaďáku, na zadní straně fotky je 

napsané datum 1956. To byli studenti. 

Oba se smáli — na fotce. 

Navštívil jsem je v jejich bytě. Nevěděli, že to je moje poslední noc v Praze. 

Neřekl jsem jim to. Později mi v dopise napsali, že si mysleli, že se schovávám 

někde v Praze. Přinesl jsem jim láhev skotské. Ona mi na mou cestu přes kanál 

koupila žehličku — z duty free. Pro oba dva. Jsou to mí staří známí. Mají dvě děti 

a ty spí ve vedlejším pokoji. Jsou to také mí kamarádi. 

Jedná se o večírek starých přátel — japonský přítel a jedna anglická 

židovka, která přijela s naší londýnskou delegací. Je otevřená láhev whisky, 

pijeme. Její manžel Jan a ona — a to je jejich byt. Z Prahy je to poměrně daleko, 

ale pokud je jasná noc, z terasy je vidět osvětlená Praha. 
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Byla jasná noc a my jsme pili a dívali se na světla. Nesmáli jsme se… Na 

náklaďáku s vlajkou, hesla, rok 1956… to jen na fotce. Tam se smáli… a smích té 

chvíle je věčný… 

Všude je pozdvižení. Před dvěma dny dorazil do Prahy generál Grečko. To 

je ten generál, z jehož příkazu vpadli vojáci Varšavské smlouvy do 

Československa. 

Osoba, kterou před pár měsíci přivítala indická premiérka v Dillí, nebyl 

nikdo jiný než generál Grečko. Jaká zvláštní náhoda! 

Všichni jsme čekali na Jana. Od Evy jsem se dozvěděl, že minulé tři noci 

vůbec nebyl doma — v těchto neklidných časech musí být neustále u premiéra. 

Jan je premiérův poradce pro kulturu. Je také předním kritikem nové české 

literatury. Minulý rok během zlatých dní reformního hnutí se vláda obracela pro 

podporu na intelektuály a spisovatele. Tehdy získal Jan nové místo. Někdy musel 

psát i premiérovy proslovy a my jsme si kvůli tomu z něho utahovali. 

Když jsem přijel do Prahy, dost mě udivilo, že je pořád ještě premiérovým 

poradcem v kulturních záležitostech. 

O půl dvanácté zavolal Evě — jednání pokračuje, ale na půl hodiny se 

pokusí přijít. Ani zprávy o skotské whisky ho nepřiměly přijít dříve. Z toho nebylo 

těžké uhádnout, že situace je velmi špatná. Do telefonu neřekl nic. 

Eva pije… její oči jsou rudé. Zdá se, že ani ona tři noci nespala. Jestli je 

někde klid, tak ve vedlejším pokoji, kde spí obě děti. Zvuky jejich jemného 

oddychování činí naše rozrušení a neklid komickými. 

Co bude? To je otázka, kterou si kladou všichni. Eva přináší led. Anglická 

židovka se mě ptá, zda zůstane Dubček na svém postu. 

Na svém postu? Dívám se na ni… Každý post může ztratit na významu. 

Pijeme. V jednu hodinu v noci slyšíme Janovo auto. Pak zvuk jedoucího výtahu… 

Poté otevírání dveří… Jan se na nás všechny dívá. Pak si naleje do sklenky whisky. 

Zasměje se. Představujeme mu anglické děvče. Mluvíme anglicky, aby nám 

rozuměla. Ale jinak jsme zticha, ticho nemá jazyk, ale všichni mu rozumějí. 
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Eva se významně dívá na Jana: „Ještě se na předsednictvu jedná?“ Jan 

přikyvuje. Pomalu hledá v angličtině vhodná slova. „It is bad. There is no hope.“ 

Jeho hlas se rozléhá v mrtvolném tichu pokoje. 

Generál Grečko dal té noci poslední varování — pokud neprovedou změny 

sami Češi, provede je on! V žádném případě nebude tolerovat protisovětské 

demonstrace… Žádá přísnou cenzuru, policie dostane dřívější pravomoci, budou 

zakázány demonstrace či shromáždění… „Pokud si to sami doma nedáme do 

pořádku — podle jejich představ — udělají to sami!“ řekl Jan. 

„Let them do it!“ říká Eva. 

„They will do it with guns!“ říká Jan. Pak náhle jeho hlas zjihne: „Co si 

myslíš? Znovu přijedou s tanky, a co ještě zůstalo, bude nenávratně pryč…“ 

„Co zůstalo?“ Eva se na něj pronikavě dívá svýma zarudlýma očima. 

„To, co zůstalo po prvním útoku, po měsících zastrašování a vyhrůžek, není 

málo!“ 

„That is all talk. They want us to do their dirty work and you do it and you 

call it wisdom and I call it cowardice. Yes, cowardice!“ Eva křičí. Jan jí položil 

ruku na dlaň a pak se usměje naším směrem. 

„Takhle se hádáme každou noc… každou noc, když se vracím, tak mi dává 

takové otázky, jako kdybych byl já za tuhle situaci zodpovědný… Pokud se jednou 

budeme rozvádět, tak u soudu řeknu, že za naši situaci je zodpovědný Kosygin, a 

ne já!“ Smějeme se. Najednou je situace uvolněná. Eva znovu přinese led. Pijeme. 

Z terasy jsou vidět světla Prahy. 

„Co děláte vy?“ ptá se anglická židovka Evy. 

„Učím ve škole,“ říká Eva. 

„Is it interesting?“ 

„It was. It is no longer!“ Eva si hodně lokne whisky. Janova ruka je stále na 

jejím rameni. Oba jsou si najednou tak blízko. „Učím ruskou literaturu.“ Eva to 

řekla tak potichu, že Angličanka nebyla s to rozumět. Rázem přešla do češtiny: 

„Už roky učím ruskou literaturu… teď když přijdu do školy, víc jak půlka třídy je 

prázdná. Nechodí a já jim nic neříkám… snažím se jim vysvětlit, že jazyk Puškina 
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a Čechova není ten samý, kterým mluví ruští vojáci v Praze… ale oni to nechápou 

a já sama nevím, kde je rozdíl…!“ 

Dál už nebyla schopná říct nic víc. Slova odplynula jako voda! Opřela si 

hlavu o stůl… Ne, nebyly vidět slzy, jen její chvějící se tělo. 

„Hodně toho vypila!“ řekl Jan a pohladil ji po hlavě. Angličanka ničemu 

nerozuměla a nás přešla chuť jí cokoliv překládat. 

Jan Evu zvedl a vzal ji k oknu. Oba se tiše dívali ven, kde byla tma a světla 

Prahy. Na stěně visela ta stará fotka — Eva a Jan sedí na otevřeném náklaďáku, v 

rukou rudou vlajku, datum 1956. Toho roku se oba stali členy komunistické 

strany. 

Oba se smáli — na fotce. 

Sešli jsme dolů po schodišti. Nahoře v pokoji spaly děti. Šeptem jsme se 

rozloučili, ale neřekl jsem jim, že se druhý den vracím. 

Stále si myslí, že se schovávám v nějakém pražském zákoutí! 

 

Přeloženo z hindského originálu: Ãdhere ke khilāf (In: Har bāriś mẽ, Naī 

Dillī: Bhāratiyā Jńānpīṭh, 2006, s. 92—111). 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


