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Kdy jste se poprvé seznámila s otcovýIn příběhem?

Tcn pr.íbčh jsÍ]-tc sc sestr()rr s11.šeil.' kcl,vŽ jsnre r-,vrůstal,r', jako nrale

holk1.' otec nllrrr Jro r',vpl-iivčl nir pokračor.ání pied sparl1rrr. N{iitkl

říkár.ala: ,.Neiíkc1 jim tcrr piíbělr. jaknlile to trc]čláš' nikclr.rrcspí|..

A to byla ptar'c1a' protože 1() by] V podstatě takol.r rrcdokor-rčen1-

příběh' kter.ý niís rlechiir.a] na poch'vbticlr' KdyŽ jsnle tcn piíběh sJy

I]arbirr,l j\i.rslrr a lr. r niljčc|i
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šeli, víte' vŽdycky jsnle doufaly s nadějí' že ýsledek bude odlišnr.
jestliŽe ti dva rreudělali to' co chtěli v Berlíně ujělat' Že bua" oJl-,]
a oni přežrji jako mE otec, strýc Ct1ra<J a je'jich přítel Milan. Vyrus
tala jsem pod vlivem toho příběhtr. Byla jsem docela malá - n]o,',"
mi bvlo tak sedm, kdyŽjsem ho slyšela'

Změnil se nějak váš vztah k otci a pohled na něj' když iste se to
dozvěděla?
Vyrůstaly jsme s příběhern o<l začátku, takŽe neexistoval Žádný po.
hled předtím ani potom.

|a|o/ byl otec? Byl přísný?

9: ?'. měl své zásady. Můj otec byl aje zásadoý Hodně cestoval,
když j:me byly rnalé, takže pamatuji' že byl pryč možná i dVě stě
a více dní v roce kvůli obchodnim cestám.

|ak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdyjste se s tím příběhem
seznámila k vašernu rozhodnutí zpracovat ho do knihyi
Můj otec v1právěl příběh o odchodu z rodné země, aby se pokusil
dostat na Západ' a tarn se zapsal k US Special ro..", u uo;ouui n.
straně demokracie proti komunistům. To byl příběh' kte.y na- o1-
právěl. Nezmiňoval se moc o tom, co předcházelo a co .'a,l".toualu'

]1t< |o 
s nim bylo vždyclg. Kciyž jsern se chtěla, aby nam l to řekt'

bryal tu příliš unavený tu neměl čas, až mě napadlá, z" . .Á .|is
Ve skutečnosti mIuvit nechce. Po Sametové rel,oluci - počínlr.
roken 1991 - přicházelo mnoho zájemců a také lidí,",o;u"J;
ských médií z Českos]ovenska' kteří se.rrttl aozveaet..'!.ol.
o tom příběhu a k1adli stále stejné otázky; ,,Proč jste to udělali? Ne
-].'1::.ž: 1:' 

co ]ste udělali, bylo extrémní? Víte' Že jste zastřelili
několik lidí?..

To nrne postupně přivedlo k myšlence hledat na t}Ťo otáZky od-
povědi.

' "P'uJ.o:.o"" 
*rávění, které jsem r, děství poslouchala' jsem vě

děla' jaká 
'je povaha komunistického režimu' ale o. -.".," r'i'
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v Českoslor.errsku, zejména pro nrladši genelace' které vyrostly až

r'době posněŠkťr z býr'alého IeŽin]tL' tomu tak není' víte' nlozofiť

komunismu 70. a 80. let b,vla lirnitrlr'árra násleclujícírr.r sdělerrím:

Pokuc] se budete drŽet zpiitky a s l-rlar'ou sk1openou' půjde to! Nebyl

to uŽ čas koncentračních tábclrii českýclr ekr,ivalen[ťl gulagů - jako

v padesátých letech, do nichŽ b,vli lidé zar'íráni na nucené práce r. ura.

r.rových dolecb' Lidé z rlladší generace to nezaŽili, il tak pro ně to, co

udělal můj otec, strýc a,jejich skupina' bvJo r'eJnli extréInní' protoŽe

neměli noŽt-tost srovnání s tehdejšínr reŽjnlerl jilko starší generace

Ploto l]]ne celai řada těch stále stejnýclr otáZek' kladenýcl-r pořád

dokola, přivedla k rozhodnutí, Že ten příběh chci rrprár'ět a ProPojit
ho s knihorr, publikovanou v 90. leLech (Jtou Rambousken a zalo-

ženou na nronografii' kterou napsal mů,j strýc Ctirad asi pět ]et Po
írtěku skupiny' Měla jsem tedy spoustu Velnri poclrobných r'zpomí

nek' které se za normálrrích okolností po r-rěkolika desetiletích ztrat:'

Knil-ra oty R;rnbouska je tak velnri prarvdivě zaloŽena na rukopisu

příného vyprávění jeclnoho z hlar'ních protagonostťl' alc nemě]a

a nemá kontinuitu popisu doby a její atrnosféry. Lidé, kteří tuto

knilru četli' tak nerr.rěli ponětí' co se stalo a proč se to stalo tak, jak

se to stalo!

Pozdě.ji se lidé' kteří přišli za otcen.r a promlrrvili si s nim' začali

ote\,írat i mně. |istě' něli jsr-ne don.ra loihy ze čtyřiciitých let' kter.]

byly napsány o mém dědo\'i' ale i tak jsem ani těsně pied rokenr

199l neznala všechrry detaily historických souvislostí. Mťrj otec mi

ale řeld, Že nrůŽeme b1it hrc1í na jl.r.réno MaŠín, protoŽe -je úzce spo-

jeno s tlojen za sr,oboclu! |ii sice věděla z knih' Že nrťrj t1ědeček b1'l

plukovrríkem v československé armádě' ale protože to bylo napsán

česlry' nedokázala,jse]n se postrl-lout dál' Po l'šech rr.rých otázkách se

otec Začal ote\'íIat a prošel nčkteré z těch knil-r se mnou podrobrré.

PřebŽil mi něco z tol-to' co tarn bylo' včetrrě dopisu n.rého dědečka'

který napsal před popravou srým dětel,]r. A r.rakclnec jsr.r.re podnikli

r1'let do t'ychodního Něnecka.

Začali 1sme na branici s Českorr republikou a vydali jsme se ve

stoPách cesty otce a strýce do Berlína' Mohla jsem tak nr]ul'it s ne-
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kterýrni lidrrri' kteří byli očitými svědky té doby a Života ve ýchod
nírn Německu' které bylo sovětskou okupační zónou.

Následně jsem provedla průzkum i v národních archivech ve Spo
jených státech' šla jsem do vojenských archívů v Německu, do poli-
cejních archivů v Ceské republice a takjsem postupně tu knihu dala
dohromady. Chtěla.jsem r,1prár'ět ten velký příběh pohledem z více
.|r n' nejen z pohledu meho otce' Šlo mi nejen .r rerzi meho otce'
ale i o příběh mého strýce Ctirada. z pohledu reŽimu rychodniho
Německa, z pohledu, který existor'al v komunistickém Ceskosloven-
sku. Chtěla jsem r1právět i ruskou část příběl-ru, proto jsem se po
kusi]a dostat i do ruských archivů, ale tam jsem nebyla vůbec
úspěšná'

KdyŽ jsem mluvila s některými historiky v Berlíně i v Rtrsku _

poté co jsem začala v roce 2001 s výzkumem , bylo mi řečeno, že
jsem přišla tak o tři čtyři roky pozdě. Vysvětlili mi' že v době Jelcina,
pokud byl člověk n,trvalý získal kontakty a byl ochoten platit' bylo
moŽné získat přístup k dokumentům i v rusiých archivech. Ale
v době' kdy jsem se tam dostala já _ bylo to Za Putina , byly dveře

archivů uŽ opět zabouchnuté a nebylo moŽné dostat se k této per-

spektir'ě nahlédnutí. Moc toho lituii' ale třeba se za deset patnáct let

v určitém okamŽiku budoucnosti ta šance objeví znovu.

V době' kdy jste se pustila do psaní, už existovalo několik jiných
zpracování toho příběhu. Proč bylo podle vás třeba přinést zpra-
cování těch událostí ještě jednou?

V čem byla největší příležitost přinést něco noyého.
Mým cílem bylo uvést ten příběh do kontextu doby a ryprávět ho
tak' aby i současné publikum pochopilo pozadí, na kterém se ý udá-
losti odehrály. ProtoŽe pokud ten příběh přeclloŽíte bez osvětlení
událostí padesátých let, rrěkomu' kdo vyrostl dnes možná v 90' le-

tech nebude mu rozumět. Zastřelit člověka nru bude připadat
neuvěřitelné' Realita 50. let n-rir-ru1é1-ro století v tehdejším Ceskoslo-
vensku se ale naprosto lišila od Života a měřítek dneška. Proto musíte
Vyplávět události V celén kontextu se státnítn komunistickým tero
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reln, ale s telorcnl nacistické okupirce. Je 1lutné to dáL vedle sebe
k porovnání' Na dobrr protektorátu jsou čeŠtí lidé nrnohen citlivčjší,
protoŽe o teÍoru' klerý Za nčj nacisté v1.r.olali' se obecně r' n-récliíclr

n]luVí nrnohem víc. Napl'íklad teler.lzní karrá1 Histor'V to často zob
razu'je a doba rracisnlu jc r'cimi c1r.rbi'e zdokrrnrentovát-ta až k norinr
berslým soudůnl. Tan b,vli předsta\.jte]é nacismu postaveni pi.ed
soud, nacistická ideoltlgic zdiskleclitcl\'án.l' .r pfoto je maxirná]ní vět
:i|)Ě \ l' 'n]|o rtl tčr tt r..e obecni J'l.ttt.

Pokuc1 jste v Němccku nacionálnín socia]jstou' jste jako druh
sr'ou existencí na okraji společnosti a z politického spektra jste vy"
]oučen' Nacisnrus v jakékoJiv lbrnč prostě rrení piijatc1ný způsotl
bytí. Alc bohrrŽeJ tento zpilsob zťrčtování nlkdv nenastal po pádu
konlunismuI Hodně komunistti přešlo do postkonlrrr-tistické spolcč
nosti, a ať uŽ ukradli cokolir'' podrŽeli si to a ]nn()]ri) z niclr pokt.a
čol,alo a pokračuje na sl.ýcl-t býr'alých pozicích soucicti, politikťl
a mocenského aparátu. Proto je u vás dodnes' ať r.e r'J'choclnínl Ně
n.recku, České republice i r.e r'šech dalších postkon-rurristickýclr ze-
mích latentní konrunisnrus' který mu sarrrozře'jmě v rárnci lirskavé
dentokracie znovu zl'olna rostou ki.ídla.

]ak je možné' Že je stiile ceJkern přijateiné být lrorr.runistou, když
není přijatelné být nacisbu? Podíváte-li se na tr. dr,ir reŽirny, jejich
rozdíi ner.rí V toll]' Že by konrur-tisté prrrktikovali nějakou jenlnějši
totalitu' Lk]é, l(teří b1'li kornunisty zavraŽděni _ a šlo o desítky ni
iionťl lidí , jsotl plostě mrtr'íl Konrunisty oběšení sec1láci, btísníci
a politici.jsou stejně nrtví jako ob1wate]é Lidic, zavražclěr.rí nacisty!

Ale zúčtování' spoiečenské oc1nrítnuti kot-nunisnu se nikdy ne-
konakl! Proto jsen-r si ponrvslela' Že je nutné Poskytnout podrobnější
\].sVětlení kontextu příbělrrr bratií Mašínťr',je1ich piátel i rodin' ab,v

dnešní publikum poroZuměk) pozadí' v něnrŽ k těn.r čirrťrnr došl<l'

DokáŽe současná generace porozunrět smyslu cesty skupiny
bratři Mašinů?
odpověd souvisí s otázkou. DokáŽou r.ůbec pochopit sour.jslosti
toho, co se sta]o? TakŽe rrmět si odpor'ědčt na tuto otázlru znamená
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přenést osobní životni zkušenost do příběhu' který uslyší. V souvi-
slosti s tím' co prožili oni, s vlastní Životní historií, s jejich vztahv
s ostatními lldmi a s jejich Životními zkušenostmi mohou nalézt od-
povědl Proto si myslím a chápu, že pro větŠinu lidí, kteří neŽili v době
hrůZ 50. ]et, je obtížné porozumět. MůŽete o tom číst, můžete se
o tom doz-vědět a \ze tomu pak rozumět v intelektuální rovině. Ale
pokud jste to sami nezaŽili, je velmi obtížné to pochopit v ce]é hrůze'

Proto jsem ve své knize uvedla souvislosti. St-raŽila jsem se to ly-
světlit způsobem, který by byl dramaticky relevantní' trochu ho do
kÍeslit a tím lidem přiblížit kontext toho, co se kolem dělo v té době.
Většina z nás dnes - myslím l-ra místecl-r jako Česká republika, Ně-
mecko, Spojené státy, Británie, Kanada - nezná situaci' kdy by se
objevila v noci bez varor'ání policie, zabušila na dveře' v1táhla lidi
z domu, aniž by jim r'Tsvětlila dťrvody, a stlčila je před tribunál,
u nějŽ obhá'jce pokračuje v obvinění obŽalovaného, místo aby ho
bránil, a kdy totéŽ dělá i soudní publikum a veřejnost. Jak potor'
máme pochopit' Že nevinného člověka uvrhnou do vězení, aniŽ by
byla r7slyšena jeho oblra,joba a on brrrle n-ruset desítlglet pracovat
V uranoÚch dolech v tom lepšim případě! ProtoŽe také můŽe bý
bez důkazů na konci všeho Popraven. To se dnes nemůŽe stát! Ale
pokud nepřiPustíte a nepochopíte' že k tomu V té době běŽně do-
cházelo, pak vám ostatni události, které se staly v tom příběl-ru, ne
dáva;í smysl. To je třeba vysvětlit a o to jsem se také v knize pokusila.
Vezměme kontext procesu s Miladou Horákovou a ,,zkoušky na něj.l
které mu předcházely. )sou důkazem, že nebylo možné získat spra-
vedlivý proces, pokud iste byl na špatné straně. Režim vám neda]
žádnou šar-rci.

Nacistická éra přinesla systém r'ymazání _ očisty od kaŽdého'
kdo nezapadal do nadřazené rasy' a byl proto šPatný Rozdíl komu
nistické genocidy od nacismu byl jen v tom, Že pravděpodobnost
vašeho zavraŽdění či mnohaletého působení v nějakém subhumán-
ním objektu spočívala nikoliv ve vaší vině rasové' ale třídní' Bylo to
opět \]rmazání očista _, tentokrát třídr-rí. Komunisté dali uŽ zkraje
nástupu 'jasně najevo' že se chysta,jí vraždit! A také vraŽdit začali! Je
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to jasné' poktLc1 si poslechnete dobor'é projer'y nebo si uděl.íte čas

na přečtení c1obor'é prclpagancl1i NIlur'í li lrěkdo o trtopení burŽoazie

v krr'i, je tieba ho briit r'áŽnč' nusíte brát t}' lidi zir slor'o' pokud ť.í

kají' Že to udělají!

Stejnou zkušetlost rrrěl sr,ět o dr.trcct ]ct dřír.e s nacisty' šJo o stej

nou písničkrr' o ste1nou věc' kd1'Ž i.eklil ''Hej' 
nrr' zabijenr e Zidy! Za-

bljeme tyto podlidi ]iaŽclé]ro' koho zniite l..

F,xistovala nair'ní lnvšIenka' Že se to lrloŽl]i| nestiine c]osktr'a. Alc'

stalol S komrrr.risty sť stalo totéŽ| KdvŽ se poclír'áte elo krri]-ri', jako je

Cerlrá krriha kornunisnltt' Žasnete' kolik desítek mili(nir lidí bvlrl bez

dťlr'tldu popraveno či ttnučenil l'pracor'ních táborech' Br'li jcn ze

Špamé třídy kulakir, rnqitelťr či svobot1né ir.rteligence. To bv]o c1ilsta

tečr.rýnr důvoc1enl k vraŽdě a reŽinr iekl piederrr, Že to uilčlil. Žc to tak

moŽr-tá nen,vsleli? Nejen to, oni to udě]aliI lvloŽnii trochu si1nii slor.a?

Ne, souhlasírn beze zbytku!
\re skutečnosti cxistrrje ještě 'jetlna věc, kterou b,vch k tonu rád;

řekla' KdyŽ se moje babička - natkir nlého otce pokoušela pro

pašovat Židy z Poděbrad' kteří obdrŽeli pozvrinku do transpoItu, vě.

děla' Že pokud do vlaku nastottpí' nedopadne to dobie' Niěla

kontaktv na poc1zemí a dostaJa nápatl tčnr liclenr ponroci utéct. NIi.

nuli se s ním' a tak Šel nir r.r.rísto miij otec. Měli dohodnuté setkáni

blízko kostela v Poděbrailech' ale netrkiizirli se ir nastotrpili do vlaktr

nir'lteblinku. Nikd1' se nevrárili'
Na konci r.álky přes Poděbrady přijíŽclěly vla\ smrti s r'ězr.ri korl

centračníc]-t táborů' Na mÍstě' kde děti sbíl.aly \, zinrě uhlí rra v,vtii.

pění don.rťl' r'iděl oLec a strýc v,vhubló nrtrol1.' q.hozené z r']irkrt

ir Živé lidské piízlak1'' jdorrcí nocí. Viclěli zbyt\ lidských b'vtostí

z koncentračních táborťr a Ťíkali si; ''Podívejte se' co se stalo Ziclůr.rr'

lrd,vŽ se ncchali se oclvést 'jako ovcc. N{r. se nikcl'v jako ovce odvést

nenechiime. Buclenre se zlem bo.jovat."

Co pro vás jako autorku bylo neitěŽší?

L)okunetrtace. Chtěla jsen se r,rátit k prinlárním zdro.jůnr, protoŽe

il:l
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přímé archivni dokumenty mají cenu v tom' Že svědkové v nich ne-
pouŽíva,jí sekundární zdroje.

V amerických archivech bylo zajímavé, Že nějaký materiál byl
k dispozici, jiný r.re. Podala jsem žádost o zpřístupnění informací
á materiá]ů' které byly utajované ve FoIt Meade' Tam byla určitě
série odpovědí na otáZky o té misi, kterou můj otec a stÍýc Ctirad
proŠli při ýsleších Poté, co přišli Z Východu. Cekala jsem fascinující
dokumentaci. ale stá|e lo b) lo uIajene. Šla 1'em tam a Pla]ase: ..Pro(
je to utajované?..

Víte, všechna armádní zřízení' která táta popisoval a já je viděla
v roce 2001, byla jen býalé armádní báze a sovětská letiště, kde uŽ
rostly břízy z runwaye. Takže stran vojenských tajemství už nebylo
co skr1ivat. Ale přesto se mi nepodařilo dokumentaci získat.

Velmi transparentní bylo Německo, to bylo zvláštní. Šla jsem do
vojenského archivu v Lichterfelde v Berlíně a viděla jsem všechno,
co tam měli' Metry regálťl, kde bykl vše pěkně svázáno' a bylo vidět,
že většina těch svazků nebyla nikcly otevřena' Po pohovorech byly
zkrátka sepsány zprár'7, svázány' položeny do polic a uŽ se jich nikdo
nikdy nedotk1. AŽ já' to byb za'jírnavé! Důvodem byl pád ýchodo-
německého režimu, po kterérn nikdo' kdo měl ve skříni kostlivce,
neměl už pozici a moc toho, kdo mťrŽe skr1t dostupné dokunenty

V Rusku' jakjsem řek1a' jsem se naopak nedostala k ničemu. To
je problém, který teďmají všichni historici ze Západu. Přístup k pri-
márním zdrojoýn-r materiálům není v Rusku prostě možný

Také Ceská republika byla velmi za)ín-ravá, kdyŽ jsem p řtjela. Za
volala.jsem lidem do archivů a oni díky mému jménu hned věděli,
kdo jsem. Tehdy bylo jméno Mašín v České republice velmi dobře
známé. A obr'yklá odpověď byla: ,ýte' rádi bychorn ván-r pomohli,
ale' prosím, nevolejte rr-ri do práce. Setkáme se v parku, někde za
stÍomem.-.

Byl to rok 2001 deset let po sametové revoluci _' ale lidé u vás
stále pochybovali! Naštěstí jsem se mohla spolehnout na pomoc
Martina Vadase a několika dalších' kteří mi pomohli r,7stopovat do
kumenty' týkajicí se otce a strýce' přestoŽe měly statut omezení
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Tcclrrricky \/.Il(l. |o urťite i]ol'< le Iilld\ PiIPJd Prr,mli.,., -..,,znamená, Že jc oclloŽen -, pokud rlen r rr ieicn. AIe r' rorlt., tliloaděbyly dokumenty stáie rra MěstskéIrl zasiupitelstl,í 1ako "i;;':;;':"..borJ'Přišla jsenr s otcor,ou i stt.ýcol.ou plt-tou rlocí, ale ani tak mi Ile
chtěli 1y clokr-rrnenty ukiizat. I{ci.vž jserl na rtě stále .l"čti",;;;;;pu'
" Ťk|' ^ 

tedy ano, a]e že jc nohou r'iclět pouzc .l".č";; ;;;;u .
ted)'lladek MašÍn' ]osef Mašírr a N4ilan Paumer. '

TakŽe bez oh]eclu tra plné moci museljednoho dne Ntilan Paunlel
přljít se rnnou.r vstouPit přÍrlo do ilračí t]arrlr: N..nnli l'o' oin] ..podivai na někte ré dokurnenty' ale nedovollli nru ," "t.,pň*, ""isi dělat poznán-rkyl '|olik o transparentnosti r,Ceskó r'cpublice'

To, na čem jsenr klihu za1rlŽila, jsou úlÍbruace' kt".j j,"n' nnku-
rtcc b1/a ,clropnr zr.kal plurzplavr ecilrrlt.rc,Jkr,. kt.,,',,i ,..r.
době b]ízko těnl udiíklstem. Snacl t<l r, České,.puuii.".',úuai.o,
ruch a způsobí trochu kontrovcrzc.

T\'ůj otecie pro tebe během dne šéi Dokážeš ten čas oddělit o<lchvil po pracovní době, kdy je pro tebe zase tatinkem?
\r !odstátě ano, pracuji se sví'nr otcen.r a mán.]e Vztah i jako otec
a dcera. \.ěc, která n.ri pon.rohla' je ta, Že jsme ,putu n",ututl.pol..-
pracovat ihnecl po škole' ale Že první zkušenosti jsern získala jir-rrie
a aŽ pak jsern 

.přešlir 
k rrašenu podnikání' P.a.u;enre tot, z" iJyz

nas[anou nějaké otázky, konzultujerne je po telcfonu u pnk p.n.u
jen.re na probléntu spo1ečně' Koneckoncťr znáte.l-rert" 

",."' 1Ji" i'votní Zkušenosti i obchoi]ní clor,ednclsti. Je to skvé]á zkuš"'"*,"ir"
ťrspěchy v podnikáni v rlinulosti

j\ienÍ nnoho situaci, kdv můŽete r-nít přirný rlentorský vztalr a učit
se od nistra pr'ímo. L)íky tclrr.ru se PovaŽuji za r,c]n-ri zvýhoc]něnou'

Můžu vaší ýpovědi rozumět tak, že kniha měla přirrést nejen víccsvětla <lo zákouti přiběhu' ale má i poslárri, kieré plati do bu-
doucna?
Knihu jsen-r dělala také prrl sebe' protože pro mě existor,a]y nějake
t-tezodpovězené otázkr': Co bvlo pl'ecl tím a co přišlo o*j. i",a*
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z otázek byla: Proč ýchodoněmecké a ruské úřady poslaly střílet
24 tisíc vojáků po pěti utikajících klucích . skoro dětech! Šlo o ma-
sivní přehnanou reakci a otec mi na to nedokázal odpovědět' kdyŽ
jsem byla na univerzitě. Prozkoumala jsem v tomto smyslu archivy'
jak jen jsem mohla.

Šla jsem do Yale' kde je hlavní ýzktrmná instituce těchto témat
v USA, ale ani tam nebyli schopni nalézt odpovědi na mé otázky.

Stejl-rě to dopadlo v německých archivech, kde 'jsem hovořila s nč
meckými historiky té éry' Myslím ale, že jsem nakonec pochopila
důvod té šílené mobilizace. V červnu 1953 doŠlo v Německu k po
Vstání jen pár měsíců před dramatem průniku skupiny otce
a strýce v říjnu, kterým byly ýchodoněmecké úřady tim zcela za
skočeny. ReŽim byl povstánim téměř vÍlačen a zachránily ho aŽ zá-
sahy sovětské armády. Německé komunistické orgány se utěšovaly'
Že proletaÍiát by přece nikdy ner'ystoupil proti komunistickému re-
žimu. jak by pak mohli o reŽimu tvrdit, že je proletářský?

Když v říjnu pět Čechů překročilo hranice' řek1i si, že jediný způ
sob, jak k povstání může dojít, je vstup vnějšího provokatéra do
země. Takže, pokud přišlo pět lidí ze zahraničí, snažili s e je za kaž-
dou cenu zabít. Byli přesvědčeni, Že jde o provokatéry či inspirátory
zvně.jšku' a to odstartovalo poplach napříč systémem. Vůbec jirn v té
panice nepřišlo divné, Že se ti ''provokatéři.. pohybují na ose po-
chodu směrem z Východu na Západ _ nikoliv obráceně, jak by by-
lologické. Tenhle ,,malý detail.. klidně přehlédli, pro ně to všechno
bylo nedílnou součástí ',reakčního útoku..' a tak zmobilizovalr
všechny síly, aby Zabránili růstrr problému. Proto byla 'jejich reakce
tak hysterická.

Myslím si, Že to je v určitých ohledech nejúžasnější příběh' jaký
jsem kdy v Životě slyšela. Je fascinující na všech úrovních, dokonce
i jako jen samotný dobrodružný přiběh bez politického dobového
kontextu. Vnímáte ho jako misi, která byla splněna, ale víte, Že vás
přesahuje' Je mnohem hlubší' protoŽe důvody' proč bychom ho mělr
znát, mají velmi hluboké kořeny. Jde v něn-r o právo bo.jovat za svo-
bodu' jde v něm o svobodu jednotlivce a jeho právo žít svůj život,
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o práVo ryblat si vládu' kterii ho nebude utlačovat' jde o základní
lidský příběh' který jsem C]rtěla \'yPrá\'ět.

Drrrhynr a.pektem b1 la ritrrac< r't c.ki republicc. kde rnnozr nr
měli ponětí' pIoč se to stalo a jak1'bvl kontext. Je to dťrleŽité' protoŽe

to' co se tehdy stalo' se nůŽe stát Zno\'u, jak ukazují okolnosti. Šlo

o vá]ku s kornunistickým reŽin.rernI

Tím poselstvínl by mělo být, Že břemeno Zabránit tonu je na nás

všech. Musírr.re být ostraŽití a chránit r-raŠe svobodr', Nikdo to za nás

neuclělá!

|ak se rozloučíme?
Cesky nemohu říci nic smysluplného' Je to r'rž patt-táct let, co jsen.t

se učila česky' a od té doby jsem češtinu nepouŽívala' Co iíci na
závěr? Asi zopakovat' Žeje na Češích na kaŽdém jednotlir.ci -' aby

udržoval demokracii ve své zemi' podílel se na torn procesu a bvl

ostraŽitý ol-rledně sých svobod.


