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Zoro Berókovó

Couso Moruško Kudeřikovó

(rařec' kter1í se na sklonku pracovitého života pouhým, nedopatřením připletl do politiky, byL
" v prvních tněsících, co seděl v prez.iclen,tsként křesle, pohlcen nryšlenkou tta z'óchranu svéh'o

z'aprodaného n,ároda. Touž,il bÝt spttsitelenL kteý sice jednou bude ukřižován, předtíntvšakv1,|qn6
ještě mnoho dobmch skutků, aby potontci ntohli ctít jeho památku. Snil o vděčnosti národa, a zatínt
kanlennýni zdnú Pražského hradu doléhají kjeho uhasínajícítnu nto7ku posměch a nenóvist těch,
které chtěl spctsit. TřesoucÚna 'se rukanta z.vedne k stařeckýnt očím list papíru.

- Milý pane prez,idente! -

Milý... Jak je xl dávno, co htl někdo naz'vrll ,,ntilvtr,.-
_ Já Vás co ne'jtípěnlil,ěii prosín, pro nekonečnou bolest srdce maÍeřského, smilujte se nade

nlnou (t odpusťte núntu tlítěti, dejte .ií trest, .jenont ne snrt . .. -

Snaží se př.edstavit Si onu prostou ženu z' Moravského Slovácka, která ho s tctkovou be7prostřed-
ttostí oslovila ,,ntilý,,. Prcsí za dceru oclsottzenou k sntrti. Vetchý stařec se zasní. Zvednu telefon.,.
Ne! Sánt tlsobně v\,konánt návštěvu u sttítního tajenutíkct K. H. Frankct. To děvče musí býtvrticeno
nešťclstné ntatcc!

- ode dne rozsudku není pro nň život, den v práci, plný vzponúnúní, a noc stálého pláče
ct pozvoln,ého untírán,í..' Prosím Vds, pturc prezidente, otče chudýcll, 1lrosíttt, prosím, třikrát
prosítlt, ustrňte se nad pobloudilýnt dítětent, dejte ntu trest nirnější, třeba doživotní, jenont na mou
hlavu neskládejte n,ěco tak hrcz,ného... -

Ano, pane stútní tajenmíktt, ř.aknu K. H. Frtlnkovi, tan, nešťastný ročník jedenadvacáý. Byli
odcllováni Masarykovýnti ideá\,'.. ne, o Masarykovi tttti slovo, lepší bude - dospívali v nejože-
lruvější době. Tt; z,ní neutróln,ě tt.ja to při'jatelné i pro Něntce.

* Prosím Vris' 1lcttte prez,idente, vykonejte to rychlc, neboť nevín\ jak se trest br7,y vy,kgnfi, al2y
ji to ztlstiltlo v Breslau při životě. Jó ro píši Safita v-C velkén hoři, kdy už nevím jiného východisktl,
obracínt se naVús' píšito povenkovsku, ttcbot'necllci a nennhu bolest svou tlumočit jinénlu, s(]ma
si to píši. Protcl je to nedokonalé, ctle otl srtlce. -

Ne, tuto ženu nesnt,í kLclnnt. NesnÍ si přetl tú hrút na dobrotivého oÍce' kteŇ drž,í ochrannou
ruku nad porcllen,Ýnt nárotlent. Mtiže pouz'e l,ěřit ve šťastrulu luězdu tohoto rtáruda, trlk jako věřiL
kdysi Albrecllt zValdštcjna... Kdo to napsal? on sánt v době svých koncipientských začátků, kdy
ste.jně jako nmoho jeho vrstevníků koketoy,al s núzanti? Ne, tohle nejspíš četl v nějakém románě.
V),šeptabí mozekvrhá do usínajícího věcloní útrž,kl,vět, jrlktl kdy,i,,oi, vyplrlvuje na břeh tříslq
z roz.bitéllo korítbu, ale ttikdo neljistí, otlkutl pocl.úzejí. Atto, hvěz,tly nelžou. Děl pravdu horoskop
téklzentě: Krúlvrátísenaosiřelýtrůn,ctkoruna.jehov\,koupenabudekrvíčeskéholidu.

Do preziden,to\, kanceláře vstoupiL tajeruník. Cluíli postál nad nehybnýnl starcem, pohrouže-
ttýnt v loziíntání, potont se opcltrnýnti kroky, k1gú vysoký koberec ztluntil k nctprosté neslyšnosti,
přiblížil těsně k n,ěnru, skLottil se ttod psacínt stolent a se z.dvořilýru: Dovolíte, pane státní prezi-
dettte? ttcltopil spis s čísle nt L-3ó53/12.

Letnto pohlédl na stclrého nuž'e a stejně poticltu, jak přišel' se zase vzdálil, aby dřínnjícího
p rez.iden ta n e p ro l tudil.

Předchozí text byl úryvek z lnélro románu o Marušce Kudeříkovó Zkoušket clospělosti, připra-
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veného k vydání v Miadé frontě v roce l97 l . Vlivem událostí téměř dramatických však román
vyšel v jiném nakladatelství aŽ o šest let později. Tuto pasáž jsem na zásah z vyšších míst musela
vynechat - nejen pro zmínku o Masarykovi, ale také proto, Že jsem v ní uváděla protektorátního
prezidenta Dr. Háchu, symbol zrady, do souvislosti s hrdinkou protifašistického odboje, kterou
komunistický reŽim propagačně zneuŽíval k obhajobě vedoucí úlohy strany.

Bylo toho v mém románě daleko víc, co vzbudilo nelibost normalizátorů' V každé zmínce
o Masarykovi' o boji za svobodu, za pravdu a spravedlnost' v sebemenší nápovědi o náboženské
víře Maruščiných rodičů spatřovali normalizátoň nebezpečí' Bez mého vědomí a souhlasu pro-
škrtali korektury Stran, už připravené do tisku a předložili mi sáhodlouhý seznam změn, které
musím v korekturách udělat. Důvod? Hrdinka tak, jak jsem ji napsala, neodpovídá linii a poŽa-
davkům strany. odmítla jsem s tím, že nejsem č|enka Strany a necítím se proto jejími poŽadavky
yázána' Následovalo hotové zemětřesení, šikana a nátlak. Byla jsem předvolávána na řadu míst,
akďyž mě ani tehdejší ředitel Mladé fronty slibem nejrůznějších lákavých výhod neob|omil, byla
svolána nakladatelská porada za přítomnosti právního zástupce a samozvaného šéfredaktora' který
si ten post uzurpova| po vyhazovu býva|ého šéfredaktora. Ce|kern asi patnáct 1idí kolem dlouhého
stolu.

Po rném prohlášení, Že svévo|ným zásahem do stránkových korektur porušilo nak|adatelství
smlouvu a proto žádám o vrácení rukopisu se všemi z toho vyplývajícími důsledky, pohrozil rni
samozvaný šéfredaktor: ,,Jestli ten román nevydáte u nás' tak vám ručím za to, že si nikde,
v Žádnérn nakladatelství v repub|ice, už ani neškrtnete. A z čeho pak budete živit své tři děti?..
Byla jsem totiž vdova a jediná Živitelka tří nez|etilých synů. Po tomto výpadu jsem se obráti la na
právního zástupce nak|adatelství: ,, Slyšel jste, pane doktore, jak mi ten pán vyhrožoval?.. Právní
zástupce, který sedě| přímo proti mně a hned ved|e onoho šéfredaktora, odpověděl: ,,Ne, já jsem
nic neslyšel...

Navštívila jsern právnfta DILIA JUDr' Kloudu. Starý pán projevil na tehdejší dobu to|ik
nevšední odvahy, Že mě neodmít| Zastupovat. ,'Tuhle kauzu vyhrajete, protoŽe jste v právu' .. ujistil
mě, zároveň mě však upozornil: ',Ale bude to Pyrrhovo vítězství'.. Měl pravdu. Román později
dostal cenu v literární soutěži Našeho vojska, kde také roku 1977 vyšel. Hrozby samozvaného
šéfredaktora zM|adé fronty se však přesto naplnily... Po vydání románu Zkouška dospělo,sti 1sem
si ce|ých dvanáct let skutečně,,ani neškrtla...Můj další původní román vyšel aŽ v roce 1989
v ČeskosIovenském spisovateli.

KdyŽ jsem po vpádu vojsk l968 objížděla Maruščiny pffbuzné, spo|uŽáky' přátele aznámé,
svědky jejího života, kteřípřeŽili, často jsme si kladli otázku: Co by Maruška říkala a co by dělala,
kdyby se dožila srpna 1968? Nikdo z nich nepochyboval, Že by se při svém smyslu pro čest
a pravdu nekompromisně postavila proti bezpráví, tak, jak to učinila celá její rodina' Maruščina
důvěrná přítelkyně se vyjádřila: ''Kdyby ji nezabili němečtí fašisté, zabili by ji čeští komunisté.
A smrt z rukou vlastních lidí by pro ni byla daleko bolestnější než smrt z rukou nepřáte|...

Musela jsem jí dát za pravdu. Němci, přestoŽe Marušku zatkli, soudil i, odsoudil i a posléze
popravil i ' nikterak nepronásledovalijejírodinu. otce i rnatku dál nechali v zaměstnání,jejísestra
dáI studovala na stráŽnickém gymnáziu. A to bylo za války| Naproti tomu kcrmunisté v době míru
zbavi|i Maruščina bratra odborné asistentury na Vysoké škole zemědě|ské v Suchdole a udělali
z něho opraváře výtahů. Jeho syn Se octl na seznamu žáků, kteří nesmějí být přijati ke studiu na
gymnáziu. Se samými jedničkami! Pronásledování neušla ani Maruščina Sestra S rodinou. Jen
proto, že odmítli oslavovat vpád vojsk jako bratrskou pomoc. Na jedné straně si komunisté
přivlastnili a libovo|ně manipu|ovali s Maruščinou postavou, stejně jako třeba s Vladislavem
Vančurou, poněvadž sejim hodila, na druhé straně nemi|osrdně stíhali její nejbliŽší' poněvadŽ se
jim nehodi|i. Stíha|i je až do druhého kolena, a pronásledovali by ještě děti jejich dětí, kdyby se
zločinný režim nezhroutil.

Nikdy by mě ani ve
Vraéme se k zcenzuro
Maruščiny matky.

Zatímco protektorát
pamětní deska, byla l
ředitelky gymnázia nt
závodě Rico ve Vevers
se: Proč?

Když byla Maruška '
by|o většinou Zprostř(
mylně domnívali, Že js
ších bylo za první repul
na vlastní kůŽi. Nacisti
tický Stát bojoval za z
dopřáno přesvědčit se

Kdyžjsem se v sedn
kdo našli odvahu pálit
byly redaktorky Mladé
Nedávno jsem se dově
která nyní Žije v domo.
a předhazova|i jí, že je.

15.  dubna 1995 jse
Maruščina velikonoční
nistické výtvory, a konl
hrdiny, přestane být gI(

Zatnraz|\o mě. Probo
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Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, Že pád totality míru nespraved|ivostí v celé kauze dovrší.
Vraéme se k zcenzurované pasáŽi z mého románu, kdy prezident Hácha čte žádost o milost od
Maruščiny rnatky'

Zatímco protektorátnímu prezidentovi Dr' E'Inilu Háchovi byla nedávno v jeho rodišti odha|ena
pamětní deska, byla Maruščina bysta na gymnáziu ve strážnici Zneuctěna a teprve na zákrok
ředitelky gymnázia nebyla odstraněna, alc přemístěna do nitra budovy. Její bysta v bývalém
závodě Rico ve Veverské Bítýšce, kde Maruška za okupace pracovala, však odstraněna byla. Ptám
se: Proč?

Když byla Maruška Kudeříková popravena, bylo jí dvaadvacet let. Všechno, co věděla o Životě.
bylo většinou zprostředkováno. Četla se svým milýrn Masarykovy ldedl,,, hun.ulnitní a oba se
mylně domnívali, Že jsou totožné s ideá|y komunismu. Nebyli sami. Mnoho starších a zkušeněj-
ších bylo za první republiky přesvědčeno, že komunismus znamená pokrok. NezaŽil i komunismus
na vlastní kůži. Nacistická okupace utvrdila l idi ve víře, že spása přijde z východu, kde komunis-
tický stát bojoval zazáchranu civil izace. I Maruška tomu uvěři la' Není její vina, že jí neby|o
dopřáno přesvědčit se o jiném'

KdyŽ jsem se v sedmdesátých leteclr ootla v bubnové palbě normalizátorů. bylo pramálo těch,
kdo našli odvahu pá|it si na mou obranu prsty. Kromě uŽ zmíněného JUDr. Kloudy z DILIA to
byly redaktorky Mladé fronty K|ára Vachulová a Hana Zantovská _ a potom básník Josef Kainar.
Nedávno jsenr se dovědě|a, Že v televizi uved|i pořad o básníkově vdově paní Alici Kainarové,
která nyní žije v domově důchodců v Bohnicích' Proč opustila byt na Proseku? Chodil i zaní|idé
a předhazovalijí' Že její muŽ byl komunistický básník, a z toho důvodu že by měla byt opustit.

l5. dubna l99.5 jsem si v Haló novinách přečctla fejetonek Jaroslava Kojzara s názvem
Maruščina velikonoční kraslice. Přckypoval patetickou sentimentalitou, tak typickou pro komu-
rristickó výtvory, a korrčil: ,,Snird jednou _ irlc proč užívat slovo snad.J - znovu lidé budou uctívat
hr.diny, př.estane být gloril. ikována zbabělost, čest a pravda bude tou nejvyšší stupnicí hodnot'..

Zanraz'l|o mě. Proboha. corlak normalizace ieště neskončila.J




